
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. június 27-én megtartott 
soron kívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós, 
Gombás Gábor, Dr. Mága Titusz, Váradi József képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı,  
Mága László a CKÖ elnöke, Bozsó Róbert a BOLAX Kft. képviselıje,  
 
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a 7 képviselı közül 6 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Javasolja megtárgyalni a BOLAX Kft. megállapodás tervezetét, valamint az adósságrendezési 
eljárást.  
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület elfogadja, és egyhangúlagos 
szavazással az alábbi napirendet tárgyalja meg: 
 
1./ BOLAX Kft. megállapodás-tervezetének megtárgyalása (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Elıterjesztés az adósságrendezési eljárás megindításáról (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t     megtárgyalása: 
 
(A Bolax Kft. részletfizetési ajánlatát a képviselık az ülés megkezdése elıtt kézhez kapták) 
 
Lovász Tibor: Fél éve áll fenn az elszámolási probléma. A Bolax Kft. inkasszó jogot kért, 
melyhez a képviselık nem járultak hozzá. Nem formális ülésen beszélték ezt meg, a 
körjegyzı nem is volt jelen. Június 22-én személyesen egyeztettek, jelen volt Sági István 
projektmenedzser is. Arról volt szó, hogy a Kft. hitelt vesz fel, átadja az önkormányzatnak, 
abból kifizetik a számlákat, majd az önkormányzat a Kft.-nek törleszt. Sági István pedig 
vállalta a projekt zárását. A Kft. kezdeményezte az adósságrendezési eljárást, majd arra 
kérték, hogy a közjegyzı által elkészített megállapodást a körjegyzıvel együtt írják alá. 
 
Bozsó Róbert: Valóban beadták az adósságrendezési eljárás megindítását, befizették a 
közzétételi díjat. Legyenek tisztában azzal, hogy aki ellen adósságrendezési eljárás indul, ott a 
polgármester, a jegyzı és a képviselık tíz évig nem viselhetik ezt a tisztséget. A bank már 
nem akar támogatást adni, nem halad a dolog, ezért adták be az adósságrendezés 
kezdeményezését. 600 millió forintba is kerülhet ha a projektet nem sikerül lezárni, bár 
Nagykörő megmenekülhet, akkor nem az egész projekt bukik be. A projekt zárásának 
határideje június 30,  bár be lett adva további hosszabbítási kérelem.  A Bolax Kft. adhat hitelt 
az önkormányzatnak. A kamatokat is ki kell fizetni. Ez az utolsó lehetıség, nincs idı 
semmire. Ha nincs megállapodás mindenkit feljelent, tudnia kell ki szavaz nemmel, ha nem 
fogadják el a megállapodást. 
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Gombás Gábor: Elıre jelezte, ha fenyegetésrıl lesz szó, nem vesz tovább részt az ülésen.  
 
Gombás Gábor képviselı távozik az ülésrıl. 
 
Dr. Mága Titusz: Itt a képviselıknek személyes felelıssége nincs. 
 
Bozsó Róbert: De van, nyilatkozat van nála,  elviheti ami az övé. Útban van az ügyvédje. A 
Bolax most egy gesztust tesz tulajdonképpen. 
 
Dr. Mága Titusz: Nem tudjuk befejezni a projektet, mert nincs pénz. 
 
Bozsó Róbert: Átadja a pénzt, az önkormányzat ebbıl fizet, és vállalja a részletfizetést. 
 
Dr. Mága Titusz: Mennyibe kerülne még a projekt zárása? 
 
Lovász Tibor: Kb. 115 millió, mert áfát is kell fizetni, és vannak még a projekt záráshoz 
kapcsolódó más kiadások. Például könyvvizsgálat, közzététel. 
 
Mága László: Nem látták a terveket, nem tudni, hogy úgy épült-e meg. 
 
Bozsó Róbert: Nem kellene ezt elölrıl kezdeni fél év után, hogy hogyan épült meg amit 
vállaltak. 
 
Agócs Miklós: Mi van, ha katasztrófa következik be, csúszás lenne a havi törlesztéssel. 
 
Bozsó Róbert: Nincs katasztrófa, nincs csúszás. 
 
Dr. Mága Titusz: Azt kérik, hogy 2018-ig vállaljanak kötelezettséget. 
 
Bozsó Róbert: İ nem kér semmit, fél évig húzta az idıt az önkormányzat, már akkor is 
tudták, hogy nem lesz pénz, mire vártak, talán arra, hogy vége legyen a tanévnek. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Hol van a másik megállapodás arról, ami szóban elhangzott? 
 
Bozsó Róbert: Az egyik folyománya a másiknak. ÖNHIKI támogatást kapnak, abból is 
tudnak sok mindent rendezni. 
 
Lovász Tibor: Még nincs döntés, nem tudni mennyi lesz a támogatás. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet:  A támogatás felhasználása után is marad bıven adósság, és 
bárki kezdeményezheti az adósságrendezést, akkor a részletfizetés sem mehet tovább. 
Felhívja a képviselık figyelmét, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott 
adósságkorlátot nem léphetik át, és azt már elérte az önkormányzat. Ezt túllépni csak az 
adósságrendezési eljárás során lehet, ha reorganizációs hitelt vesz fel az önkormányzat. 
 
Bozsó Róbert: Kéri, hogy döntsenek. 
 
Hornyák Zsolt:  Felkéri Bozsó Róbertet, hogy a jegyzıkönyvvezetıvel fáradjanak ki, a 
képviselık hadd váltsanak szót egymás között. 
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Bozsó Róbert és Czakóné Katona Mária elhagyja az üléstermet. 
 
Hornyák Zsolt:  Mindig adósságrendezés párti volt, de most 86 millió forintról van szó, ezzel 
el lehet kerülni az adósságrendezési eljárást. Lehet vállalni az 1 millió forintot. Folyik az 
államigazgatás átalakítása, járások lesznek, majd az állam vállalja a további adósságokat. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Erre senki ne számítson, ha feladatot visznek el, viszik a 
normatívát is, de az adósság itt marad. Nincs más kiút mint az adósságrendezési eljárás. Az 
ÖNHIKI  támogatást nem befolyásolja, azt arra kell költeni amire adják. Ha megindul az 
eljárás, a Bolax nem nyúlhat az iskolához, át kell adni a konyha kulcsát. Nem vonhatják 
vissza a kezdeményezést, csak ha megfelelı egyezségi dokumentumot tudnak bemutatni. Ez 
egy védıernyı az önkormányzat felett, kívül vannak az adósságok, belül az önkormányzat, 
kapja a normatívát, vannak saját bevételei ebbıl el kell látni a kötelezı feladatokat, és 
végigvinni az adósságrendezést. 
 
Hornyák Zsolt:  Az adósság fenn marad-e az állammal szemben. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A reorganizációs hitellel kapcsolatban elmondja, ez az 
adósságrendezésrıl szóló törvény módosításában benne van, a módosítást sürgısséggel 
tárgyalják, július 11-ig jóváhagyják. Nem csak forintban lehet felvenni, hanem euróban és 
svájci frankban, ez abba az irányba mutat, hogy tartanak a kötvényhitelesek bedılésétıl is. Az 
ÖNHIKI támogatásról van olyan jelzés hogy 69 millió forint lesz, de az adósság jó része 
akkor is megmarad. Inkasszó jelenleg is van az önkormányzat számláján. 
 
Hornyák Zsolt:  Ha az egész projekt bebukik, az 600 millió forint. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A nagykörői rész nem fog bebukni. Felhívja a figyelmet 
ismét, ha elfogadják a megállapodást, a döntés törvénysértı lesz. 
 
Hornyák Zsolt:  A megállapodás lehetıséget adna a Váti felé való elszámolásra. Ha nem 
fogadjuk el 500 milliót bukunk. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Nem tudják az önkormányzattal visszafizettetni, mert nincs 
mibıl. 
 
Hornyák Zsolt: Ha adósságrendezés indul, akkor úgyis leáll a Bolax felé a visszafizetés is. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Ez viszont a Bolax becsapása lenne, elesne a pénzétıl. 
 
Hornyák Zsolt:  Miért baj ez, az önkormányzatnak a saját érdekét kell nézni. 
 
Váradi József: Nem szabad belemenni ebbe a megállapodásba. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Az is az aggálya, hogy nincs itt a másik megállapodás a pénz 
átadásáról, mi van, ha elfogadják ezt, azután nem lesz másik. 
 
Dr. MágaTitusz: A kérdés, hogy 500 vagy 86 millió forint. 
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Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A projekt nagykörői része nincs veszélyben. Ha elindul az 
adósságrendezés, a projekt zárása is megáll. Nem kell a hiteleket fizetni, minden ingatlanról 
töröltetni kell a jelzálogjogot. Úgymond tiszta lappal lehet nekifogni a pénzügyek 
rendezésének. Az E.ON azzal fenyeget, ezt le is írták, ha nem fizet a GESZ egy összegben 
július 4-én mindent kikapcsolnak. Ha megindul az adósságrendezés, egy szolgáltató sem 
kapcsolhat ki. 
 
Hornyák Zsolt:  Javasolja, hogy szavazzon a képviselıtestület. 
 
Dr. Mága Titusz: Az összeget kellene vitatni. 
 
Hornyák Zsolt:  Nem vitathatjuk, dönteni kell, Úgy gondolja, hogy nem akar 
adósságrendezést. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Mit csinálunk akkor, ha kikapcsolás miatt leáll a 
szennyvízrendszer. Ez öt falut érint. 
 
Lovász Tibor: 2007-2008-as számlatartozások vannak az átemelıknél. 
 
Dr. Mága Titusz: Ez új helyzet, nem tudott a kikapcsolási szándékról. 
 
Hornyák Zsolt:  Akkor errıl kell beszélni, nem a megállapodásról. 
 
Lovász Tibor: Szennyvizet nem kapcsolhat ki a szolgáltató. Azt kell eldönteni, hogy 
elszámolunk-e a projekttel vagy nem. 
 
Dr. Mága Titusz: Errıl szól a vita, elszámolni vagy nem elszámolni. 
 
Hornyák Zsolt:  Az elszámolást támogatja. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Van példa arra, hogy egy település nem tudta pénzügyileg 
lezárni az uniós projektjét, csak adósságrendezési eljárás keretében. 
 
Hornyák Zsolt:  Kérdés, hogyan jut el ide a pénz, lehet, hogy harmadik személynek adja át. 
Szerinte ezt a magánvagyonából fogja rendezni. Az iskolától nem vihet el semmit, igényét 
polgári peres eljárás keretében rendezheti. 
 
Lovász Tibor: El tudjanak számolni, ez a lehetıség 
 
Hornyák Zsolt:  Támogatja a megállapodást, de addig nem kell aláírni, amíg nincs itt a pénz. 
 
Váradi József: Az inkasszót ki kell venni a megállapodásból. 
 
Hornyák Zsolt:  Az ÖNHIKI támogatásból lemegy a fele az adósságnak, marad 1 millió 
forint havonta. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Meg a többi havi részlet, amit a polgármester úr vállalt, az 
összesen 2,5 millió forint/hó. 
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Hornyák Zsolt:  Ne azt nézzék mi a jó a Bolaxnak, hanem mi a jó az önkormányzatnak. Most 
elfogadni a megállapodást, két hónap múlva lehet adósságrendezés. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Ha az inkasszók miatt nem lesz fizetés, ki áll a dolgozók elé, 
ha a segélyek kifizetésére nem lesz lehetıség akkor mi lesz. 
 
Hornyák Zsolt:  Akkor nincs mirıl beszélni, menjen az adósságrendezés. 
 
Lovász Tibor: Amikor megjön a normatíva, már el van költve, a fizetés és a segélyek után 
nem marad semmire pénz. 
 
Dr. Mága Titusz: Akkor a megállapodásról már nem is kell beszélni. 
 
Hornyák Zsolt:  Döntött, menjen az adósságrendezés. 
 
Dr. Mága Titusz: Elvbıl nem támogatja az adósságrendezést. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egy 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
35/2011./VI.27./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy döntött, hogy a BOLAX Kft. 
 (5000 Szolnok, Krúdy Gy. út 84.sz.) részletfizetési ajánlatát, mely az önkormányzat 
 vele szemben fennálló összesen 86.163.805 Ft összegő tartozása és annak késedelmi 
 kamatai kiegyenlítésére vonatkozik, anyagi fedezet hiányában nem fogadja el. 
 
 Errıl: 
        1./ BOLAX Kft.,  
        2./ Képviselıtestület valamennyi tagja 
 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
Bozsó Róbert, Dr. Tóta Áron a Bolax jogi képviselıje és Czakóné Katona Mária bejön az 
ülésterembe. 
 
Lovász Tibor polgármester ismerteti a testület döntését a Bolax képviselıjével. 
 
Bozsó Róbert: Mivel nem fogadták el a megállapodást, mindent leszerel az iskolától, nem 
akar cirkuszt, rendırséget, írásban közli, hogy mikor jönnek. Tájékoztassák Sági urat is a 
döntésrıl. Nevesítve fog feljelentést tenni a rendırségen. 
 
Bozsó Róbert és Dr.Tóta távoznak az ülésterembıl. 
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
 
Hornyák Zsolt:  A polgárırökkel ıriztetni kell az iskolát, ha jönnek szólni kell a 
rendırségnek, forduljon bírósághoz, önhatalmúlag nem vihet el semmit. Nem vitatja senki a 
tulajdonjogát, peresítsen. 
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Lovász Tibor polgármester javasolja a képviselıtestületnek, hogy fogadják el az ülés 
megkezdése elıtt kiadott határozati javaslatokat. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület  egy 
tartózkodással az alábbi határozatokat hozza: 
 
 
36/2011./VI.27./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza Lovász Tibor 
 polgármestert, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Apk.16-11-000002/9. 
 számú végzésében foglaltaknak megfelelıen nyilatkozzon arról, hogy a Bolax Kft. 
 (5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 84.) adósságrendezési eljárás megindítására irányuló 
 kérelmében foglaltak fennállását az önkormányzat elismeri. 
 

Errıl: 
       1./ Megyei Bíróság, 
       2./ Képviselıtestület valamennyi tagja 

 
          -    é r t e s ü l .    - 
 
 
37/2011.(VI.27.) Kt. számú határozati  j a v a s l a t: 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza Lovász Tibor 
 polgármestert, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságtól kérje az 
 adósságrendezési eljárás pénzügyi gondnoki teendıinek ellátásra a KERSZI Zrt.  (1143 
 Budapest, Besnyıi út 13.) kijelölését. 
 
 Errıl: 
        1./ Megyei Bíróság, 
        2./ Képviselıtestület valamennyi tagja 
 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

/: Lovász Tibor :/      /: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/ 
    polgármester               körjegyzı  
   
 
 


