Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
8/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. április 6-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Arnóczi István, Béres János, Betkó József, Béres János, Dr. Farkasinszky
Erzsébet, Iványi Lajosné, Marton Dániel, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec
László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői,
Gazdasági társaságok ügyvezetői,
Meghívottként az egyes napirendi pont tárgyalásában érintett szakértők:
Berkes Zsuzsanna a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezetője,
Ferenc Károly a Vertikál Zrt. vezérigazgatója,
Fazekasné Czakó Ilona a Rec-Energo Energetikai Kft. szakértője,
Szirmai István a Rec-Energo Energetikai Kft. ügyvezetője
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, az
osztályvezetőket, a jelenlévő érdeklődő állampolgárokat a sajtó képviselőit.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A 12 főből, jelen volt 10 fő. Jelezte távolmaradását
Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszony és Toldi Balázs alpolgármester.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Iványi Lajosné és Nagyné Perjési Anikó képviselőket.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
189/2011. (IV. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Iványi
Lajsoné és Nagyné Perjési Anikó képviselőket.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester a rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban feltüntetett sorrendben
javasolta meghatározni.
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A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen,
Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
190/2011. (IV. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Gyomaendrőd Város középtávú energiahatékonysági és megújuló energetikai
koncepciójának megvitatása
2. Döntés a gazdasági társaságok átszervezéséről
3. Gazdasági társaságok ügyvezetőinek lemondásával kapcsolatos közös álláspont kialakítása
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Gyomaendrőd Város középtávú energiahatékonysági és megújuló energetikai koncepciójának
megvitatása
Várfi András polgármester felkérte Szirmai István urat a Rec-Energo Energetikai Kft. ügyvezetőjét,
hogy tartsa meg rövid ismertetőjét a Kft. által elkészített koncepció lényegéről.
Szirmai István ügyvezető, köszöntötte a jelenlévőket, köszönte a lehetőséget, hogy meghívást kaptak
erre a mai ülésre, ahol szóban is ismertethetik az általuk összeállított szakmai koncepciót.
A Rec-Energo Energetikai Kft viszonylag fiatal cégnek számít az energetikai piacon. Ebben az évben
jött létre, de jó pár éves szakmai, szakértői munka van mögöttük. A város vezetése egy beszélgetés
alkalmával kérte fel a céget, hogy röviden vázolják fel, milyen lehetőségei lennének a városnak a
megújuló energiaforrások területén, milyen hatékony energiagazdálkodást lehetne fenntartani, ami
költséghatékony, megtakarítást lehet vele elérni. A koncepciót a Kft. ezen szempontok alapján
elkészítette, és március 16-án jutatták el a Jegyző úrhoz, illetve a képviselőkhöz. A koncepció
elkészítéséhez két hét állt rendelkezésükre, és viszonylag szűk információkkal rendelkeztek, ezért az
anyagban szerepelő adatok egy része becslésnek tekinthető, körülbelül határozták meg az összegeket,
a pontosabb adatközléshez további szakmai munka, számítások szükségesek.
Az előzetes egyeztetésen meghatározták a főbb célokat, irányokat, hogy mit gondol a város, milyen
lehetőségei lennének a megújuló energia területén- termál energia hasznosítása, biomassza, biogáz
hasznosítást, egyedi biomassza tüzelés bevezetése, stb. Ezen főbb irányokra építették fel a koncepciót.
Ezek valóban olyan racionális irányok, melyek felé érdemes elindulni. Kolléganője, Fazekasné Czakó
Ilona energetikai szakértő, villamos mérnők helyszíni bejárást végzett a városban, meglátogatott több
intézményt, és a látottak, valamint a rendelkezésükre bocsátott fogyasztási adatok alapján állították
össze a koncepciót. Az anyag összeállításán rajtuk kívül több szakértő is közreműködött.
A koncepció öt fő elemre épül. Az alapja egy intelligens energiagazdálkodási rendszer kialakítása
lenne. E mellett négy fejlesztési irányt vázoltak fel, - épületek energetikai korszerűsítése, - biomassza
tüzelés bevezetése, - biomassza tüzelőanyag előállító üzem létesítése, - geotermikus közműrendszer
létrehozása (a város alatt található termálkincsnek a hasznosítsa, intézmények energiával való
ellátására).
Felkérte Fazekasné Czakó Ilonát, hogy vázolja fel az intelligens energiagazdálkodási rendszer
kialakításának lényegét.
Fazekasné Czakó Ilona elmondta, az összeállított koncepciót követően döntöttek úgy, hogy nem
„smart metering” –ről beszélnek, hanem intelligens energiagazdálkodási rendszerről, mivel a „smart
metering” inteligens mérést jelent, viszont elgondolásuk szerint egy önkormányzatnál ettől jóval
többre van szükség, hogy a döntéshozók, az intézmények vezetői akár internet alapon láthassák a saját
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intézményeik energia felhasználását. Egy energetikus segítségével tudjanak azzal gazdálkodni, lássák,
hogy év közben hol tartanak az energia felhasználással, azzal szemben, amit beterveztek, és
könnyebben tudjanak tervezni a következő évre.
Az intelligens energiagazdálkodási rendszer több modulból áll. Egy része az adatgyűjtés, majd az
adatok feldolgozása, míg a harmadik rész, amikor már gazdálkodnak, létrehoznak olyan modult,
amivel már be tudnak avatkozni, olyan részeket mérni, aminek fogyasztására kíváncsiak vagyunk,
például egy számítástechnikai tanteremnek mennyi az energia felhasználása. Továbbá meghatározható
az is, hogy melyik épület a legrosszabban működő, ami segítheti a döntéshozót egy intézmény
átszervezés kapcsán, hogy melyik épület bezárása mellett döntsön. Példaként említette, hogy a
Hódmezővásárhelyi önkormányzat ilyen mérés alapján határozta meg azokat az intézményeket,
amelyeket első körben bezárt, és szüntette meg a külterületi iskoláit, és inkább behordja a gyerekeket,
mert a magas rezsi költség miatt az kinti intézmények már fenntarthatatlanok voltak. További előnye
ennek a rendszernek, hogy az így begyűjtött adatok rögtön a rendelkezésre állnak, illetve lehetőség
van arra, hogy a szolgáltatói számlákat is mellé feldolgozzák, így azok egyezősége, helyessége is
nyomon követhető. Ezzel a rendszerrel jelentős, akár 30-40 % megtakarítás érhető el, melynek
mértéke attól is függ, hogy az intézményi épületek mennyire jók, és mennyire jók azok az
információk, melyeket rendelkezésükre bocsátanak, és hogyan tudnak energia hatékonyságba előbbre
lépni.
Szirmai István kiegészítésként elmondta, a rendszer alapvetően két fő pilléren nyugszik, az egyik a
valósidejű információ, ami rendelkezésre állhat az intézmények, az önkormányzat számára. A másik
pedig a szakértői része, hogy a rendelkezésre álló információkból, a megfelelő döntések szülessenek,
melyek lehetővé teszik az intézmények energia hatékonyan működését. Később ennek a rendszernek a
segítségével könnyen lehet energetikai projekteket készíteni, továbbá a beruházás hatékonyságát is
nyomon lehet követni.
A koncepció kidolgozása kapcsán végig abban gondolkodtak, hogy ténylegesen legyen egy koncepció,
stratégia. Találják meg az optimális irányokat, és ha kell, azt építsék rá egy intelligens
energiagazdálkodási rendszerre, és azok alapján válasszák ki azokat a beruházásokat, amelyek valóban
hasznosak lesznek az önkormányzat számára. Ezekhez kell aztán megtalálni a finanszírozási
forrásokat, melyre sokféle megoldás lehetséges. A lényeg az, hogy egy fenntartható projektet
valósítsanak meg.
A koncepcióban javasolt irányokat az alábbiakban foglalta össze:
Az épületek energiahatékonyságának javítását illetően mindenképpen javasolnák, hogy az összes
intézmény tekintetében végrehajtsanak egy energetikai auditot. Ez fontos egyrészt, mert vannak olyan
pályázatok, ahol tudni kell egy intézmény energiahatékonysági besorolását, a másik, hogy előbb-utóbb
kötelező lesz tudni minden intézményi épületre vonatkozóan, hogy az milyen kategóriába tartozik.
Ezek segítségével kiválasztatók azok az intézmények, melyek alkalmasak arra, hogy pályázati
finanszírozás segítségével az energiagazdálkodásukat tovább fejlesszék.
Mindenképpen érdemesnek tartják a biomassza alapú fűtésre áttérésen gondolkodni, melyhez a
megfelelő alapanyag itt a környéken rendelkezésre áll. Lényeges előnye, hogy 25-30 % megtakarítást
lehet elérni a gázfűtéshez képest, mely megtakarítás további 10 %-al növelhető, ha az önkormányzat
saját maga állítja elő a biomassza tüzelőanyagot az intézményei számára.
Jelenlegi ismereteik alapján a városban bizonyos számú intézmények alkalmasak lennének a pellet
tüzelőanyaggal történő fűtésre való átállásra. Egy ilyen projektet jelenleg 85 %-os pályázati
intenzitású. 7 millió Ft önerőt igényel és a megtérülése 1.5-2 év.
Ennek másik pillére a már említett biomassza tüzelőanyag előállítása. A jelenlegi pályázati
rendszerben, ha valaki saját intézményei számára 100 %-ban állítja elő a tüzelő anyagot, az 80 %
intenzitással valósítható meg. Egy pellet előállító üzem bruttó 200 millió Ft-ból valósítható meg,
amely olyan kapacitású üzem, ami kielégíti a jelenlegi igényeket, illetve az öt éves fenntartási
kötelezettséget követően, ha az üzem győzi kapacitással, akár piacon is értékesíthető a megtermelt
pellet. A koncepcióban egy 750 Kg/ óra kapacitású pelletgyártó üzemlétesítésre tettek javaslatot,
melynek önereje 40 millió Ft, és 6-7 év a várható megtérülés.

306

Nyilván ez az idő csökkenthető az által, ha az üzemben piacra is termelnek, illetve minél magasabb
számban vonnak be intézményeket erre a fűtési módra. Nem szólva az egyéb hasznáról is, - munkaerő
foglalkoztatás stb.
A koncepció további fontos eleme a termálvíz hasznosítása. Az általuk felkért szakértői csoport egy
2008-ban készült termálvíz hasznosítási tanulmánytervet is figyelembe véve alkotta meg saját
elképzelését, és dolgozta ki a geotermikus közműrendszer koncepcióját. Ez a projekt az, ami a
legnagyobb büdzséjű – bruttó 500 millió Ft feletti beruházás, ami a pályázati rendszer hátrányaiból
adódóan csak 50 % finanszírozható, független attól, hogy önkormányzat pályázhat. Jelenleg a
városban lévő két termálkút egy kapacitásbővítéssel, illetve a nem használt kútnak az üzembe
helyezésével, és egy visszasajtoló kútnak a létesítésével, egy hatékonyan üzemeltethető,
megvalósítható beruházás jöhet létre, melynek megtérülési idejét a szakértők véleménye szerint 10 év.
Amennyiben egy ilyen beruházás meghaladja a város anyagi lehetőségeit, úgy külső befektető
bevonására is van lehetőség, ebben is lehet gondolkodni.
Összegezve, javaslatuk szerint bár melyik energia hatékonysági programban is gondolkodnak, az
előzetes energia audit elengedhetetlen, továbbá mindenképpen megfontolandó az inteligens
energiagazdálkodási rendszernek a kidolgozása. Szívesen vennék, ha az önkormányzat erre nyitott
lenne, és a rendszernek a kidolgozása itt valósulna meg először Magyarországon. Ebben komoly
lehetőséget látnának és hosszú évekre rendezhető lenne az energiagazdálkodás, akár úgy is, hogy külső
erőt vonnak be a finanszírozásába. Ez utóbbiban a Kft. szívesen részt vállalna.
Amennyiben úgy gondolják, hogy a koncepcióban leírt irányok racionálisak, tarthatóak, úgy érdemes
lenne a város számára ezt megvalósítani 2-5 éves távlatban, melyekhez a szakmai munkákat érdemes
lenne elkezdeni. Egyrészt, hogy valóban jó projekt készüljön, az irányok egyértelműen
letisztázódjanak, konkrét adatokkal, és olyan beruházás jöjjön létre, ami hosszútávon fenntartható és
működtethető a város számára.
Várfi András polgármester megköszönte a szakmai előadást, megadta a lehetőséget a hozzászólásra.
Nagyné Perjési Anikó képviselő véleménye szerint is az első lépés, hogy fel kell mérni az
önkormányzati épületeket energiahatékonysági szempontból. Az összes intézmény közül talán egy a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola épülete az, ami a szigetelés, nyílászáró szempontjából
megfelel az előírt C. kategóriának, az összes többi intézmény nem. Megkérdezte, hogy a koncepcióban
mi alapján írták a 4 millió Ft becsült költséget az energetikai auditok és az épülettanúsítások
lefolytatására. Hány intézményt érintene, államilag egy-egy energiatanúsítás készítése 15.000 Ft.
Farkasné Czakó Ilona hangsúlyozta, a tanúsítás és az auditálás az két dolog. Az utóbbinak része az
épülettanúsítás is, meg van határozva lakóépületre, hogy mennyi egy épülettanúsítás díja. Egy ilyen
tanúsítás lakóépületnél két óra hosszát vesz igénybe, viszont egy intézményi épület tanúsításához ettől
lényegesen több időre van szükség. A tanúsítás jogosultsághoz kötött. Az auditálás elfogadott
költsége az össz energia költségnek az 5-10 %-a. Mivel a koncepció elkészítésekor az összes
önkormányzati intézményi lista még nem állt rendelkezésükre, így csak szemrevételezéssel néhányat
tartottak olyannak, amelyek esetleg bevonhatóak, amennyiben elérik a C. kategóriát, ami szükséges a
pellet felhasználásra. Éppen ezért csak kalkulálni tudtak egy auditálási díjat, aminek része a tanúsítás
is. Az önkormányzati intézmények pontos listáját most bocsátotta a hivatal rendelkezésükre, így ezt
követően tudnak majd pontos összeget mondani, és meghatározni, hogy ez hány intézmény tanúsítását
jelenti.
Szirmai István kiegészítésként elmondta, az energetikai pályázati kiírás az energetikai auditálás
költségét a beruházás költségének 4 %-ban határozza meg.
Hangsúlyozta, a koncepcióban szereplő összegek csak becsült költségek, az egyes fejlesztési
lépésekre, így a tanúsítás lefolytatására természetesen más cégektől is kérhet be ajánlatot az
önkormányzat.
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Várfi András polgármester hangsúlyozta, a testület elé beterjesztet koncepció egyelőre egy vitaanyag,
arról most dönteni nem fognak. A kérdések, észrevételek megválaszolása után, amennyiben a testület
úgy dönt, hogy tovább foglalkozik ezzel a témával, akkor lehet a részletekbe belemenni, árajánlatokat
bekérni.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, a smart metering bevezetése mibe kerül
Gyomaendrődön.
Szirmai István válaszolva elmondta, egy bizonyos felmérés elvégzésére van szükség ahhoz, hogy
pontos összeget tudjanak mondani. Ebben a tekintetben is egy becsült szám került a koncepcióba.
Várfi András polgármester további hozzászólás hiányában javasolta, hogy a soron következő
bizottság elnöki, illetve bizottsági üléseken foglalkozzanak a koncepció részleteivel, és amennyiben
olyan vélemény alakul ki, a testület dönt arról, hogy milyen mélységben és részletességgel kezdik meg
a megvalósítását.
Javasolta a képviselő-testületnek határozatban rögzíteni, miszerint a város energiahatékonysági és
megújuló energetikai koncepcióját további tárgyalásra alkalmasnak tartja.
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Arnóczi István János tartózkodás, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet
igen, Iványi Lajosné igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László
igen,Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
191/2011. (IV. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város energiahatékonysági és
megújuló energetikai koncepcióját további tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal
2. napirendi pont
Döntés a gazdasági társaságok átszervezéséről
Várfi András polgármester köszöntötte a napirendi pont tárgyalására meghívott Ferenc Károly urat a
Vertikál Zrt. vezérigazgatóját és Berkes Zsuzsannát a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
ügyvezetőjét. Köszöntötte továbbá az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetőit, Egeresi
András, Vodova János és Gurin László urakat.
A téma legutóbbi tárgyalásakor elhangzott, hogy a döntés meghozatala előtt a testület meghallgatja a
Vertikál Zrt. vezérigazgatójának véleményét is, arról, hogy ő milyen lehetőséget lát a gazdasági
társaságok átszervezésére. Lényegében a testületnek arról kell dönteni, hogy két vagy három gazdasági
társaság legyen a városban. Az utóbbi változat esetén külön választanák a hulladékkezeléssel
kapcsolatos feladatokat, és az erre létrehozott társaságnak meg lenne a fejlődési lehetősége, így idővel
a hulladékgazdálkodás akár nagyiparrá is válhat Gyomaendrődön.
Felkérte Ferenc Károly urat, hogy röviden mutassa be a Vertikál Zrt-t és mondja el elképzelését.
Ferenc Károly megköszönte a lehetőséget, hogy személyesen bemutathatja a céget. 1990 óta, a cég
alapítása óta a cég vezetője. A rendszerváltás során a Polgárdi település vezetése úgy döntött, hogy
Polgárdi és a környező 15 település városüzemeltetési feladatainak ellátására egy önálló gazdasági
társaságot hoznak létre. Az első tíz évben Fejér megyében működő városüzemeltetési feladatok
ellátását végző cégekben szerzett tulajdont a Vertikál Zrt, így lettek mára az ország egyik meghatározó
legnagyobb szolgáltatója, aki 600.000 embernek szolgáltat közvetlenül. A zrt.-nek 15 szolgáltató cége
van, ahol a cég mindenhol tulajdonos, de a többségi tulajdon az önkormányzatoké.

308

2010-ben némileg módosult a cég tulajdonosi szerkezete - 40 % szakmai, pénzügyi befektető, míg 60
% önkormányzati tulajdon. A cégcsoport 2011 évi göngyölített árbevétele meghaladja a 7 milliárd Ftot. Fő tevékenységük a hulladékgazdálkodás. A képviselők figyelmébe ajánlotta a rendelkezésükre
bocsátott céget bemutató szakmai anyagokat.
Az országban működő 70 hulladéklerakó 10 %-át a Vertikál Zrt. cégcsoport működteti. A cégcsoport
közel 500 főnek ad munkát. A környezetvédelmi szakemberek száma meghaladja a 30 főt. Nyilván a
cég az alapításkor a tőkeerős multi cégekkel nem tudta felvenni a versenyt, így inkább a szakmai
munkára helyezték a hangsúlyt. Nagyon szoros együttműködést alakítottak ki a miskolci műszaki
egyetemmel és a gödöllői agrártudományi egyetemmel.
Hogyan is került kapcsolatba Gyomaendrőddel? A helyi regionális hulladékkezelőt Kft. ügyvezetője,
Berkes Zsuzsanna a cégcsoport egyik cégénél dolgozik, Csongrádon.
A cégcsoport folyamatosan azt vallja, hogy a városüzemeltetés egy olyan tevékenység, ami mindenkor
a piaci viszonyoknak kell, hogy megfeleljen. Az abban lévő szolgáltatásoknak a legjobb műszaki
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel, olyan technológiákkal kell rendelkeznie, ami nem csak a
lakossági igényeknek felel meg, hanem olyan feldolgozó rendszerek is épülhetnek hozzá, amivel a
hulladékot megfelelő módon fel tudják dolgozni. Az előző napirendi pontban említett pellettálással,
biomassza feldolgozással a cégcsoport jelentős kutatást hajtott végre, a települési zöldhulladék,
mezőgazdasági melléktermék jelentős részét a saját pellet üzemükben használják fel, és az épületeiket
fűtik vele, ezáltal jelentős csökkentve az energiafogyasztást. Ugyanakkor a szerves anyag
feldolgzásnál is egy saját előállítású és forgalmazási engedéllyel rendelkező komposztott állítanak elő.
A társaság hulladékgazdálkodási rendszeréhez 15 cég tartozik közvetlenül. Több mint 300 településen
szolgáltatnak. Fejér megye 90 %-ban, továbbá Komárom megyében, Esztergom térségében, Tolna
megyében, Bács kiskun megye jelentős részében, stb.. Ugyanakkor Ukrajnában a Berekszászi járásban
is próbálnak egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszert kiépíteni.
Nagyon fontos egy ilyen városüzemeltetési feladat ellátásánál, hogy hogyan tudják a lakosságot
bevonni, aminek legmegfelelőbb módja, a gyereken keresztül. Un. játszó házakat, sátrakat hoztak
létre, ahol bemutatják a gyerekeknek, hogy kell bánni a hulladékkal, mit lehet abból készíteni, és
milyen szerepe van a szelektív hulladékgyűjtésnek. A tapasztalatok pozitívak, minél inkább
közelednek ezzel a média munkával a lakosság felé, annál jobban elfogadják ezt a szolgáltatást.
A cég terjeszkedésének nem az a célja, hogy egy profit szerző tevékenységet folytasson, hanem minél
nagyobb területen, minél hatékonyabb technológiát tudjon bevezetni. Azáltal, hogy nagyobb egységet
tud működtetni a piacon másként, tud megjelenni. Minél nagyobb területen dolgozik a cég, annál
nagyobb szakmai munkát tud végezni, illetve jelentős kedvezményeket tud biztosítani, és a lakossági
érdekeket is szem előtt tartva új dolgokat tud bevezetni.
Mint említette a cégcsoport közel 7 milliárd Ft árbevételre tett szert 2010-ben, melyből a Vertikál Zrt.
1.6 milliárd Ft-ból gazdálkodik. Az elmúlt két évben jelentősen bővítették a cég építőipari
tevékenységét – erre azért volt szükség, mert a helyi kis és középvállalkozások nehezen tudtak a
milliós projekteknek megfelelni, nem tudták a szükséges anyagi tőkét és a referenciát biztosítani, így a
cég a megfelelő anyagi hátérrel létrehozott egy önálló építőipari céget a cégcsoporton belül. A cég a
100-200 milliós beruházásokon már el tud indulni és a helyi vállalkozókat tudja alkalmazni. Itt sem az
a cél, hogy extraprofitot érjenek el, hanem azokon a településeken, ahol tulajdonosok vannak a
cégcsoportban, a helyi vállalkozók igénybe vételével jó minőségben és elfogadható árban valósuljanak
meg a beruházások.
Mit tud a cég nyújtani, amennyiben a város úgy dönt, hogy a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégbe
szakmai befektetőt von be? Elsősorban a szakmai munkát, szakmai hátteret. Amennyiben a
hulladékgazdálkodáson keresztül a cég a piacra megfelelően tud reagálni a szolgáltató és ehhez
rendelkezik egy tőkeerős háttérrel, a helyi igények ellátása mellett, nagyon fontos, hogy tud a külső
piacon megjelenni. Példaként említette, hogy a haszonagyag gazdálkodásra létrehoztak egy
egyszemélyes céget, akinek az a feladata, hogy figyelje a világpiaci árakat és az összegyűjtött petpalackot, vagy a papírt oda adják el, ahol Európába a legjobb árat adják érte.
A döntés a képviselő-testületé, hogy hogyan lépnek tovább. A cég részéről azt tudja javasolni, hogy
amennyiben szakmai befektetők, megbíznak a Vertikál Zrt-ben, úgy azt tudják ehhez biztosítani, hogy
ezen a rendszeren keresztül saját és vállalati forrássokkal olyan komplex szolgáltatást alakítanak ki,
ami képes a környező településeken működő szolgáltató cégekkel is felvenni a versenyt.
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Amennyiben igénylik, úgy akár Csongrádi, akár a Vaskúti telepen bemutatják az ottani
hulladékfeldolgozási rendszert.
Kérdés esetén készséggel áll rendelkezésre.
Várfi András polgármester megköszönte a Vezérigazgató úrnak az cégismertetőt, majd kérdés,
hozzászólás hiányában javasolta a testületnek, hogy azt egy beszámolóként fogadják el, majd a
következő szorosan ehhez a napirendhez kapcsolódó a Gazdasági társaságok ügyvezetőinek
lemondásával kapcsolatos közös álláspont kialakítása tárgyú napirendi pontnál tartaná célszerűnek,
hogy esetleg döntsenek a gazdasági társaságok kérdésében.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné
igen, Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
192/2011. (IV. 6.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Vertikál Zrt. vezérigazgatója által
tartott cégismertetőt.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Gazdasági társaságok ügyvezetőinek lemondásával kapcsolatos közös álláspont kialakítása
Várfi András polgármester köszöntötte Egeresi András és Vodova János ügyvezető urakat, majd
visszautalt a képviselő-testület március 31-i ülésére, melyen a bejelentések között ismertette Egeresi
András a Gyomaszolg Ipari Park Kft ügyvezető igazgatójának, valamint Vodova János a Liget Fürdő
Kft. ügyvezetői igazgatójának lemondásáról szóló leveleiket.
Az önkormányzati törvény 12. § /4/ bekezdésének a. pontja alapján a testület zárt ülést tart választás,
kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele ………..
A fentiek alapján megkérdezte a jelenlévő ügyvezetőket, nyilatkozzanak arról, hozzájárulnak e, hogy a
lemondásukkal kapcsolatos ügyet nyilvános ülésen tárgyalja a testület, vagy kérik a zárt ülés
elrendelését.
Egeresi András és Vodova János kinyilatkozták, hogy a nyilvános tárgyalásba nem egyeznek bele,
kérik a zárt ülés tartását.
Várfi András polgármester az érintettek nyilatkozatára figyelemmel, megköszönte az érdeklődőknek
a részvételt, majd bezárta a nyilvános ülést. A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta munkáját.
K. m. f.
Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Iványi Lajosné
hitelesítő

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő
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