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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-i
rendkívüli ülésén.

Helye: Községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Burján Attila János, Ficsor Dénes János, Herman József, Dr. Kiss Györgyné,
Nagy József, Papp Róbert Tamás, Szatlóczki Edit, Tatár László képviselők és Buzás Istvánné
dr. jegyző

Tatár László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy 8 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Herman József képviselőt jelöli ki.

Tatár László polgármester a napirendek sorában javasolja felvenni az alábbi előterjesztést:

1.) napirend: Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthonának Református Egyházi
fenntartásba adásáról

A napirend felvételével a képviselők 8 igen szavazattal egyetértettek.

1.) napirend: Az NFÜ által folytatott szabálytalansági eljárással kapcsolatos döntések
meghozataláról
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Elmondta, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
szabálytalansági eljárást folytatott le a Remondis Kétpó Kft-vel, a jelenlegi üzemeltetővel
szemben, amelyet 2011. június 30-ig meg kell szüntetni. A kialakult kényszerhelyzetre való
tekintettel javasolja a mellékelt Konzorciumi határozati javaslat elfogadását. A Konzorciumi
tagönkormányzatok vállalják, hogy a Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczifalva Társuláshoz
csatlakoznak, amely a későbbiekben az üzemeltetést végzi. Ha az önkormányzat nem
csatlakozik, akkor a pályázatokból 5 évre kizárják, kénytelenek vagyunk elfogadni.
Ismertette az előzményeket: 2002-ben 24 önkormányzat nyert pályázatot a Kétpói
hulladéklerakó megépítésére. Az önerőt egy külső befektető biztosította, amelyből a
Remondis Kétpó Kft. alakult. Az ellenőrzések során többször találtak szabálytalanságot. A
pályázat még nem került lezárásra, a pályázaton elnyert összeget még nem utalták ki teljes
egészében. A felülvizsgálat eredményeként az a véleménye mind az Unió-s bizottságnak mind
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, hogy a jelenlegi működés szabálytalan, ezt most meg
kell szüntetni. Felmerült, hogy az önkormányzatok visszavásárolják a jelenlegi Társulás
tulajdonában lévő 49 %-ot, de nincs erre anyagi forrásuk. Szolnok a gesztor önkormányzat,
akinek közel 100 mFt iparűzési adó bevétele keletkezik a hulladéklerakó után, ezért érdeke,
hogy a kapcsolat ne szakadjon meg. Jelenleg az önkormányzatoknak óriási összeget kell
kifizetni a hulladék lerakásáért, 65 tonna szemét szállítására kötelezi a 24 önkormányzatot a
Remondis Kétpó Kft. minden évben, ellenkező esetben ki kell fizetni a rá eső részt.
A Fegyverneki Önkormányzat Képviselőtestületének ezt a határozati javaslatot szükséges
elfogadnia, mert veszélybe kerülhet a csatornahálózat beruházása.
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Nagy József: Milyen változások várhatóak az üzemeltető váltással? Mitől lesz jogszerű? A
Remondis Kétpó Kft. 49 %-os üzletrészével mi lesz?

Tatár László polgármester: Véleményem szerint változás nem történik, egy meglévő
társulás veszi át a működtetést. Az Unió-s támogatást 24 önkormányzat kapta és átadta a
Remondis Kétpó Kft-nek. Jogszerű az lenne, ha az önkormányzatok alakítanának egy céget,
amelyik üzemeltetné a hulladéklerakót, de a Remondis Kétpó Kft. 49 %-os üzletrésze még
mindig megmarad, amit pénzügyi forrás hiánya miatt nem tudnak az önkormányzatok
vállalni.

Ficsor Dénes: Úgy hoztak létre egy társaságot, hogy a Fegyverneki önkormányzaton kívül
más nem vállalta az önrészt, hanem megegyezett a Remondis Kétpó Kft-vel.

Nagy József: A Kft. saját tőkéjével szállt be a vállalkozásba?

Tatár László polgármester: 600 MFt önerőt biztosított a Remondis Kétpó Kft, amit hitelből
fedezett. Az OTP Bank értesített bennünket, hogy a hitelfelvétel során a Kft. és az OTP között
követelésen alapuló zálogszerződés jött létre. Az OTP Bank kéri, hogy az önkormányzat a
Kft-vel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét a továbbiakban a megadott bankszámlára
teljesítse. Az előterjesztésben lévő második határozati javaslatot e miatt szükséges elfogadni a
testületnek.
Véleménye szerint az önkormányzatoknak vállalniuk kellett volna a hitel felvételét, a
hulladéklerakó üzemeltetését, mert az üzemeltetés milliós bevételt jelentene számukra is.

Ficsor Dénes: Elmondta, hogy az elmúlt években sem volt átlátható teljes egészében a
társulás működése, de ezzel a lépéssel is próbálják jogszerűvé tenni.

Tatár László polgármester: A Konzorciumi ülésen kifogásolták a polgármesterek, hogy az
önkormányzatoknak rövid időt adnak a döntésre, nem tudják átgondolni, nem tudnak
szakértői véleményt kérni.
2011-től 6 %-kal emelték a szemétlerakás díját, - amortizációs díj címén - amelyet az
önkormányzat fizet, de nem terhelte a lakosságra.

A képviselők további kérdést, észrevételt nem tettek, 8 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozták:

104/2011.(VI.9.) sz. önkormányzati határozat:

Az NFÜ által folytatott szabálytalansági eljárással kapcsolatos Konzorciumi határozati
javaslat elfogadásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az NFÜ által folytatott
szabálytalansági eljárással kapcsolatos Konzorciumi határozati javaslatot a
melléklet szerint elfogadja.

2.) Az ehhez szükséges szerződés aláírására felhatalmazza Tatár László
polgármestert.

Erről értesül:
1.) Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere, a Konzorcium elnöke



4

2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

105/2011.(VI.9.) sz. önkormányzati határozat:

A követelésen alapított zálogszerződés elfogadásáról.

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz.
rendelet 1. §. (2) bekezdése alapján a Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft.
(5411 Kétpó, Almásy tér 1.) és az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, V. ker. Nádor u.
16.) között 2011. április 17-én kötött zálogszerződést a melléklet szerint jóváhagyja.

2.) Felhatalmazza Tatár László polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesül:
1.) OTP Bank Nyrt. ( 5000 Szolnok, Szapáry út 31. Major Lajos ügyfélkapcsolati

tanácsadó)
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

2.) napirend: Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthonának kiválásához
hozzájárulás

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr. jegyző: Az ülés előtt 10 perccel érkezett e-mail a Törökszentmiklósi
Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól. Kérték, hogy a testület soron kívül döntsön arról,
hogy a Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthona kiváljon a Társulás Szociális
Szolgáltató Központjából. A Társulási törvény szerint, mint társult önkormányzatnak
Fegyverneknek is jóvá kell hagyni a kiválást. A Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos
Otthonát (5200 Törökszentmiklós, Rákóczi u. 22.) 2011. július 1-től a Református
Egyházközség Törökszentmiklósi Lelkészi Hivatala kívánja üzemeltetni, amelyet a
Törökszentmiklósi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadott.
Elmondta, hogy a Kistérségi Iroda vezetőjével az ülés előtt néhány percet tudott beszélni
telefonon. Tájékoztatta arról, hogy Törökszentmiklós Város Önkormányzata dönti el, hogy a
saját intézményét hogyan kívánja üzemeltetni. A társulás önkormányzatainak csak ahhoz kell
hozzájárulnia, hogy a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központjából kiváljon a Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthona.
A Református Egyházközség Törökszentmiklósi Lelkészi Hivatalának a Társulás nem adhatja
át üzemeltetésre a Bentlakásos Otthont csak a Törökszentmiklósi Önkormányzat, mivel a
társulás fenntartó, a Törökszentmiklósi Önkormányzat pedig tulajdonos. A tulajdonos dönthet
a fenntartásról, nem a fenntartó.
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Ficsor Dénes: Kifogásolta, hogy a Képviselőtestületet ismét soron kívüli döntésre kérik,
olyan ügyben is, amely nem érinti Fegyverneket.

Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselők 7 igen szavazattal 1 nem ellenében
hozzájárultak ahhoz, hogy a Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthona a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központból
kiváljon és erről az alábbi határozatot hozták:

106/2011.(VI.9.) sz. határozati javaslata:

A Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthonának kiválásához hozzájárulás

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Törökszentmiklósi Idősek Bentlakásos Otthona (5200
Törökszentmiklós, Rákóczi u. 22.) a Törökszentmiklós Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központból kiváljon.

Erről értesül:
1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (5200 Törökszentmiklós,

Kossuth L. u. 135/a)
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

A napirendek tárgyalása után Tatár László polgármester megköszöni a részvételt és az ülést
16 órakor bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Herman József :)
Jkv. hitelesítő


