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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén 2015. június 30.
napján 10.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u. 16.) tanácstermében.
Jelen vannak: Pekár Zsolt polgármester
dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő
Ligeti Gábor képviselő
Martonné Szekfű Judit képviselő
Vargáné Zalka Andrea képviselő
Lanczendorfer Melinda jegyzőt helyettesítő ügyintéző
Pekár Zsolt polgármester megnyitja a képviselő-testület rendkívüli ülését és megállapítja, hogy a
testület határozatképes, mivel a távolmaradását jelző Kohlné Ivánkai Katalin és Rakó László
kivételével valamennyi képviselő, tehát 5 fő jelen van. Meghívásra került és jelen van a NES
Recycling Kft. képviseletében Hajdu András ügyvezető, Baráth Zoltán és dr. Csabai Zsolt,
valamint Lanczendorfer Melinda a jegyzőt helyettesítő ügyintéző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Pekár Zsolt polgármester a meghívóban közölt napirendet további napirendi ponttal bővítve
javasolja tárgyalni. Javasolja a „Pályázat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”
napirend felvételét. Pekár Zsolt polgármester a napirendet ezzel bővítve teszi fel szavazásra.
A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
58/2015. (V.14.) KT-határozat
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. A Keményítőgyár területén tervezett beruházás
2. Pályázat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

1.

A Keményítőgyár területén tervezett beruházás
Előadó: Pekár Zsolt polgármester és Hajdu András a NES Kft. ügyvezető

Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a volt Keményítőgyár területére
vásárlási szándékkal befektető jelentkezett. A beruházó hulladék konvertáló villamos erőmű
létesítését tervezi ezen a területen, amely a település rendezési tervével nem ellentétes. Ezt
követően felkéri Hajdu Andrást tegye meg tájékoztatóját.
Hajdu András ügyvezető elmondja, hogy a korábbi polgármesterrel és képviselő-testülettel már
történtek egyeztetések a témában. Rövid tájékoztatást ad cégükről, munkájukról. A
környezetgazdálkodáson belül a hulladékok megsemmisítésével, újrahasznosításával
foglalkoznak. A helyszín előzetesen megtekintését követően alkalmasnak találták az ászári
területet a beruházás megvalósítására. A hulladék megsemmisítése teljes elgázosítással történik,
amely villanyáramot termel, majd részleteiben is ismerteti a technológiát.

Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére Hajdu András elmondja, hogy a fel nem használt
hulladék tárolása szigetelt, úgynevezett gyors tárolóban történik. Ez a tároló zárt tároló, amely
30-40 ezer tonna befogadására alkalmas, a feldolgozás folyamatosan ebből történik. Átvételkor a
hulladék zsilipszerűen, zárt rendszerbe kerül. Ezen felül további 30 ezer tonna fogadására
alkalmas „siló” tárolóval rendelkeznek. Amennyiben szükséges, a felmerülő tárolókapacitás
igényt szerződés alapján biztosítják.
Vargáné Zalka Andrea képviselő kérdésére Hajdu András elmondja, hogy környezetterhelési
felmérés alapján határozzák meg a kommunális hulladék szállításának az útvonalát. Az ipari
hulladékot vasúton szállítják vagonokban, vagy 5 tonnás zsákokban. A környezetvédelmi hatóság
által végzett környezetterheléses vizsgálat alapján kerül az útvonal meghatározása. Nem
tetszőleges lesz a szállítás, a hatóság által meghatározott ütemezést fogják megtartani. A szállítás
illeszkedni fog a település terhelhetőségéhez.
Hajdu András elmondja, hogy a megyei önkormányzat részéről támogatásra talált az előzőekben
bemutatott technológia. Olyan területre szeretnének települni ahol szívesen látják őket. A
folyamat végpontjai (megsemmisítők), kizárólag a feldolgozást végzik, a szállítást nem. A
szállításra szerződést kötnek szállító vállalatokkal.
Dr. Lunkné Nyuli Márta képviselő véleménye szerint sok kérdés megválaszolásra került a
kiküldött anyagból és mostani tájékoztatóból.
Pekár Zsolt polgármester kérdésére Hajdu András elmondja, hogy beruházásuknál
nélkülözhetetlen a kormányzati és helyi támogatás. A kormányzati támogatásnak köszönhetően
az engedélyezés, a szakhatósági egyeztetés is gördülékenyebben működik. Az EU által
megállapított határértéknek technológiájuk messze alatta marad. A technológia elemei nem
nyilvánosak, annak részletei nem publikálhatók. Az engedélyezés lezárultával az engedélyben
kerül meghatározásra, milyen mennyiség befogadására alkalmas, mekkora terhelést tud elviselni
a település. Az engedélyezés egyik lépése ennek vizsgálata, a másik a technológia elbírálása. A
beruházást teljes egészében önerőből valósítják meg. Az ipari tevékenység a Nefelejcs utcában
lakók életét nem zavarja.
Martonné Szekfű Judit képviselő kérdésére Hajdu András elmondja, a technológia zajhatással
nem jár, ugyanis nincs olyan gépészeti egység, ami a környezetben lakók számára zavaró
körülményt jelentene.
Pekár Zsolt polgármester kérdésére Hajdu András elmondja, az engedélyezési eljáráshoz
szükséges anyagok összekészítve várnak, amelyet két év előkészület előzött meg. A hatóság
eljárása 90 napon belül lezárul, ha nem kérik a kiemelt státuszunk érvényesítését, kiemelt
beruházásként kezelését. A hatósági engedélyek beszerzéséig a területre előszerződést kötnek. A
lakosság tájékoztatását a hatóságok végzik. Az engedélyezési folyamatban a település lakosságát
és a környező településeket tájékoztatni fogják. A beruházást Ászár területén kívánják
megvalósítani, a kiszolgáló helyiségek a tárkányi területen kerülnének elhelyezésre (pl. parkoló).
Pekár Zsolt polgármester megállapítja, hogy Kohl József ászári lakos hozzászólásra jelentkezett.
Kéri a képviselő-testület tagjait az SZMSZ 15. § (1) bekezdése alapján kézfelemeléssel jelezzék,
amennyiben Kohl József részére hozzászólási jogot biztosítanak.
A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a hozzászólási jogot egyhangú
szavazással, öt igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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Kohl József ászári lakos részére hozzászólási jogot biztosít.
Kohl József elmondja, hogy Ászári lakosként van jelen a képviselő-testület ülésén. A beruházó
Ászár Község Önkormányzatától jogi nyilatkozatot kér az együttműködésre. A kiadott anyagról
hiányzik az aláírás, tartalma alapján pedig nem alkalmas felelősségteljes döntés meghozatalára,
véleménye szerint ez a testület megalázása. Az elhangzott számok, adatok nehezen
értelmezhetőek. A referenciák, cím, elérhetőség, kontakt személy megjelölése nélkül nem
vehetők komolyan. A testületnek meg kell adni annak a lehetőségét, hogy felelősséggel tudjon
döntést hozni. A hatóságok engedélyezni fogják a 100 teherautó áthaladását a településen, efelől
nincs kétsége, viszont az itt élők számára nagyon zavaró lesz. Zárásként előadja, hogy tudomása
szerint Oroszlány rendelkezik megfelelő ipari területtel és fogadóképesek is, kérdése miért nem
ezt a területet választották beruházásuk megvalósításául.
Hajdu András leszögezi, a kiadott anyaggal nem a testület lebecsüléséről van szó, hiszen
korábban már történtek egyeztetések a témában. A szemétszállítás szakmai kérdés, azokkal a
szemétszállító cégekkel, amelyek nem felelnek meg az általunk meghatározott előírásoknak, nem
kötnek szerződést. Számításunk szerint 200 teherautó nem fog naponta áthaladni, ezen
szállítmányok 20-25 „kukásautóra” korlátozódnak naponta, az ipari szállítmány pedig vasúton
fog érkezni. Eddigi tapasztalatai szerint példátlan dolog, hogy valaki maga helyett ajánlott volna
más területet egy beruházáshoz, de megvizsgálnak minden lehetőséget. Készültek
gazdaságossági számítások, és nagyon jó mutatóval működnek a hulladékhasznosító vállalatok.
Több kérdés, hozzászólás nincs, ezért Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot
szavazásra teszi fel: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NES Recycling Kft.,
mint beruházó által tervezett hulladék konvertáló villamos erőmű létesítését, a volt
Keményítőgyár területén elviekben támogatja.
A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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a NES Recycling Kft, mint beruházó által tervezett hulladék konvertáló villamos erőmű
létesítését, a volt Keményítőgyár területén elviekben támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pekár Zsolt polgármester

2. Pályázat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásara
Előadó: Pekár Zsolt polgármester
Pekár Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy lehetőség nyílik pályázni
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Ebben a körben az Ászár, Jászai Mari u. 17.
(823/1.) alatti Jászai Mari emlékház műszaki technikai eszközállományának, épületének
karbantartása céljából 400.000,-Ft értékben, majd ismerteti a pályázati feltételeket.

Kérdés, hozzászólás nincsen, így Pekár Zsolt polgármester a következő határozati javaslatot teszi
fel szavazásra: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a) pályázatot nyújt be az emberi
erőforrások, a belügy-, valamint a nemzetgazdasági Miniszterhez a „közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra” az Ászár, Jászai Mari u. 17. (823/1. hrsz.) alatti Jászai Mari
emlékház műszaki technikai eszközállományának, épületének karbantartása céljából bruttó
400.000,-Ft értékben, b) a pályázathoz szükséges saját forrás, 40.000,-Ft-ot a 2015. évi
költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja, c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására és lebonyolítására. Határidő: 2015. 06. 30., Felelős: Pekár Zsolt polgármester
A szavazásban részt vesz 5 képviselő. A képviselő-testület a javaslatot egyhangú szavazással, öt
igen szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
61/2015. (VI.30.) KT-határozat
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a) pályázatot nyújt be az emberi erőforrások, a belügy-, valamint a nemzetgazdasági
Miniszterhez a „közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” az Ászár, Jászai Mari u. 17.
(823/1. hrsz.) alatti Jászai Mari emlékház műszaki technikai eszközállományának, épületének
karbantartása céljából bruttó 400.000,-Ft értékben,
b) a pályázathoz szükséges saját forrás, 40.000,-Ft-ot a 2015. évi költségvetés fejlesztési
céltartaléka terhére biztosítja,
c) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és lebonyolítására.
Határidő: 2015. 06. 30.
Felelős: Pekár Zsolt polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem lévén ezt követően Pekár Zsolt polgármester az ülést 12:35
perckor bezárta.
Pekár Zsolt
polgármester

Lanczendorfer Melinda
jegyzőt helyettesítő ügyintéző

