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EHETI
Ugrott a Remondis?!

Balhé van a városházán, nem kicsi, nagy! 
Minden jel szerint meghiúsult a fűtőműves 
döntéshez hasonlóan egyébként teljesen 
előkészítetlen, minden hatástanulmány, 
egyeztetés és értékbecslés nélkül elterve-
zett Remondis részvényvásárlás.

Még áprilisban döntötte el a képviselő-tes-
tület fideszes többsége, hogy 576 millió 
forintért megveszi az elsősorban hulla-
dékkezeléssel, de városgazdálkodási fel-
adatokkal is foglalkozó német cég 75 %-át 
(az új hulladéktörvény alapján ugyanis 
2014-től csak többségi állami-önkormány-
zati cég végezhet hulladékszolgáltatást) A 
törvény július 1-től úgy szigorodott, hogy 
100 %-ban kell államinak, vagy önkor-
mányzatinak lennie. Azaz a város áldhatja 
a szerencséjét, hogy az üzletet nem sike-
rült nyélbe ütni, hiszen az összesen 83%-
os saját és vásárlandó tulajdonnal sem 
mennénk semmire. 

Szakemberek, és a cég nyilvános mérleg-
adatai szerint a Remondis Oroszlány Zrt. 
teljes tulajdonjogának valódi értéke sem 
közelíti meg a félmilliárd feletti összeget, 
nemhogy a városvezetés által megvenni 
kívánt 75%-a! Ugyanis az eszközein és 
az ingatlanán kívül más, a város számára 
értékes dologgal elvileg nem rendelkezik. 
Egy cég értékét a vagyonán kívül számos 
egyéb dolog, például a tevékenységre 
vonatkozó jogosultságai, a piaca, a hosz-
szú távú üzleti lehetőségei stb. adják. A 
cégnek azonban mindezek közül jövőre 
semmije sem lesz, hiszen a törvényi vál-
tozások miatt ezt a tevékenységet a jö-
vőben úgysem folytathatná, így a piacát 
sem kell tőle megvenni. Ráadásul további 
értékcsökkentő tényező, hogy a hulladék-
kezelési tevékenységet jövő évtől kezdve 
csak nonprofit jelleggel lehet végezni, így 
egyáltalán nem mondható bombaüzletnek 
sem, és a vételi árat sem lehet majd kiter-
melni belőle. Ugyanakkor a rossz nyelvek 
szerint a vállalat környékén megkezdődött 
a bennfentes üzletelés a dolgozói részvé-
nyekkel.

A Remondis eszközállományának tény-
leges állapotáról és értékéről fogalmunk 
sincsen, hiszen azt a vásárlás előtt sen-
ki nem mérte fel. Tekintettel arra, hogy a 
Remondis tulajdonosai már 2011 közepe 
óta tudják, hogy 2014-től nem folytathat-
ják a tevékenységüket, nehezen elkép-
zelhető, hogy az elmúlt két évben a mi-
nimálisan szükségesnél többet költöttek 
volna karbantartásra, fejlesztésre. Erre 
következtethetünk abból is, hogy a koráb-
bi évek gyakorlatával ellentétben az elmúlt 
két üzleti évben a cég már nem képezett 
eredménytartalékot, a 2011-es és a 2012-
es év teljes eredményét osztalékként kifi-
zették a tulajdonosoknak.

Mindezek mellett a Remondis telephelye 
számunkra értéktelen, lévén a város több 
hasznosítatlan önkormányzati épülettel, 
területtel rendelkezik, ahol a szemétszál-
lító autókat, park és útkatbarbantartó gé-
peket tárolni lehetne, illetve a dolgozók 
szociális blokkjait ki lehetne alakítani (pl. 
sporttelep volt stadion épülete, és az előt-
te elterülő hatalmas hasznosítatlan terü-
let), a jelenlegi „szeméttelep” pedig eleve 
a város tulajdona. 

Ép ésszel világosan látható, hogy Orosz-
lánynak ebben a formában semmi szük-
sége nincs a társaságra, mert a hulladék-
elszállításhoz és kezeléshez szükséges 
eszközöket a város, illetve a város saját 
cége (Osz Zrt) a fenti árnál jóval olcsób-
ban be tudná szerezni, akár újonnan is. 

Ami miatt mégis egyezségre kellene jutni 
a Remondis Oroszlány Zrt. tulajdonosai-
val, az nem más, mint a tevékenységhez 
szükséges engedély. A hulladéktörvény 
jövő évi életbelépése után azon társaság 
végezhet majd ilyen tevékenységet, ame-
lyik 100 %-os állami vagy önkormányza-
ti tulajdonban van és 2012. június 30-án 
már megvolt erre az engedélye. Ez az 
egyetlen ok, ami miatt a város nem nyerő, 
hanem inkább vesztes pozícióból tárgyal-
hat. 

A fentiekben leírtak külön pikantériája az a 
tény, hogy csak a közelmúltban fogadták 
el a hulladéktörvényt, a törvény nyilvános 
előkészítése és parlamenti vitája már leg-
alább másfél, de inkább két éve folyik. Így 
azóta tudni lehet, hogy 2014-től csak ön-
kormányzati vagy állami tulajdonú cégek 
végezhetik a hulladékgyűjtési és kezelési 
tevékenységet. Oroszlány menedzsment 
szemléletű városvezetésének, és különö-
sen Takács Károly polgármesternek két 
éve lett volna arra, hogy kidolgozza azt 
a stratégiát, amely lehetővé teszi, hogy 
a város a lehető legegyszerűbben legol-
csóbban szerezze meg a tevékenység 
végzéséhez szükséges engedélyeket és 
eszközöket. Túl sokat nem is kellett volna 
gondolkodniuk, hiszen a város rendelke-
zik egy saját tulajdonú szolgáltató céggel, 
amin keresztül ezeket a dolgokat végigfut-
tathatták volna.

Szóval, ez a kiinduló alap, a továbbiakat 
a város honlapján található polgármesteri 
interjúból tudhatjuk meg, hogy (kivonatos 
közlés): „Szándékunkban volt megvásá-
rolni, amennyiben minden feltételt teljesí-
tünk. Jelen pillanatban a 3 fő feltétel közül 
kettő teljesült. Az önkormányzat döntése, 
hogy a többségi részvényt meg kívánja 
vásárolni, és megvan a kormányengedély 
a hitelfelvételre. A harmadik a fedezet, 
hogy legyen rá banki kölcsön, ez sajnos 
nem teljesült. A közbeszerzési eljárást si-
kertelennek kellett nyilvánítanunk. Értesí-
tenünk kellett a Remondis vezetőit, hogy 
jelen pillanatban nem tudjuk a szerződési 
feltételeket teljesíteni.”

Hopp, hopp, itt megállunk – mondaná 
a klasszikus. „Nem tudjuk a szerződési 
feltételeket teljesíteni” – hangzik el a ri-
portban, ami azt jelenti, hogy a fideszes 
többség felhatalmazást adott egy előké-
szítetlen, át nem gondolt, érvekkel alá 
nem támasztott, hatástanulmány nélküli 
ügylet megkötésére.

                               folytatás a 2. oldalon
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Összegezve, teljesen érthetetlen, hogy a 
fideszesek miért is mentek bele egy 575 
milliós hiteligényű projektbe addig, amíg 
legalább az alábbi dolgokat nem tisztáz-
ták :
- Pontosan, milyen nagyságú vagyonról 
van szó? (Alapvetően a Remondisban 
lévő tárgyi eszközök tételes számbavé-
tele, az egyéb vagyontárgyak és vagyon 
értékű jogok pontosítása. Követelések és 
kötelezettségek pontos számbavétele.) A 
jelenlegi vagyon könyv szerinti értéke egy 
dolog (mondjuk az egész céget tekintve is 
százmilliókkal alacsonyabb, mint a 75%-
ért kínált 576 millió). Bemondásra vásárol-
ni valamit több mint félmilliárdért, ráadásul 
közpénzből anélkül, hogy azok pontos 
állapotát (piaci értékét) ismernénk, óriási 
bűn és felelőtlenség!
- A jövőbeni kötelezettségek – itt főleg a 
hulladék kezelésére, gondozására, illetve 
a jövőbeni tároló kialakítására vonatko-
zó dolgokra gondolva – tételes ismerete 
nélkül a vevőnek gőze sincs arról, hogy 
ezek milyen időütemezésben és milyen 
nagyságrendben jelentkeznek, továbbá 
az is kérdéses, hogy milyen formában és 
módon valósíthatóak meg, ha megvalósít-
hatóak egyáltalán.
- Mivel jelzés van arra, hogy az állam 
mindenképpen többségi tulajdoni részt kí-
ván vállalni ezen a területen, akkor miért 
áldozza az önkormányzat saját forrásait 
arra, hogy az állam „valahogy tulajdon-
hoz" jusson? (Pont olyan ez, mint az okta-

tás, az egészségügy, a szennyvízkezelés! 
Ezek fejlesztésére is milliárdokat költött a 
város, most meg ezek üzemeltetését sorra 
elveszik tőlünk. Miért van erre szükség?)

De térjünk vissza a kályhához, illetve 
a bankokhoz. Egyetlen jelentkező sem 
akadt, amelyik hitelt adna az oroszlányi 
önkormányzatnak, beleértve annak szám-
lavezető pénzintézetét is. Takács Károly 
polgármester finoman fogalmazva úgy 
mondja, hogy a bankok és a kormány 
nézetkülönbségei miatt a város nem kap 
hitelt. Hogy valójában miért nem adnak, 
ahhoz nem kell nagy ész: azért, mert ki-
véreztetik őket módszeresen, s ma már 
nem látják biztosítottnak hiteleik megté-
rülését forradalmi hevülettől áthatott kis 
hazánkban. És ha a bank megvizsgálná, 
milyen tényleges piaci értékű, és milyen 
kilátásokkal rendelkező cég 75%-ának a 
megvásárlására akar a város 576 millió 
hitelt felvenni, vélhetően akkor is azonnal 
elállna a hitelnyújtástól.

Végül nem sikerült kidobni több mint 576 
milliót az ablakon, de a következmények 
beláthatatlanok. Szinte az egész törté-
nethez újra kell varrni a gombokat, elölről 
kell kezdeni az egészet, miközben az idő 
sürget: a hulladéklerakónk gyakorlatilag 
betelt és az új építése még mindig nem 
kezdődött el, mert nincs rá környezetvé-
delmi engedély. 

Az elmúlt két és fél évben szemtanúi le-
hettünk Oroszlányban az esztelen pénz-
szórásnak, legyen szó a vértessomlói 
útról, a sokmilliós éves polgármesteri 
utazgatási költségről, a népbutító poli-
tikai-cirkuszi eseményekről, intézményi 
és közterületi átnevezésekről, tízmilliókat 
felemésztő, és nem is a város, hanem az 
MLSz tulajdonát képező műfüves pályák-
ról, hogy csak párat soroljunk emlékezte-
tőnek. Mindeközben egyetlen – akár csak 
középtávú – fejlesztési, gazdasági, taka-
rékossági, vagy hatékonysági program 
sem került a testület elé.

Hiába minden idők legnagyobb iparűzési 
adóbevétele, az utak, járdák lassan járha-
tatlanok, a játszóterek, közterületek álla-
pota egyre aggasztóbb, milliárdos vagyon-
vesztéssel kell szembesülnünk, a hivatali 
és önkormányzati gépezet szétesőben, a 
mindeddig jól és hatékonyan működő OSz 
Zrt. lassan visszafejlődik arra a szintre, 
ahonnan 22 éve elindult, de mindezekről 
majd legközelebb…

Ma már nem kell bátorság annak kijelen-
téséhez: Takács Károly és a Fidesz frak-
ciója eddig csak kárt okozott a városnak 
a folyamatosan rossz döntéseivel. Senkit 
nem hallgatnak meg, nem a város érde-
keit nézik, hanem a kicsinyes bosszúk és 
a paranoiájuk vezérli őket, s ez városunk-
ra és annak lakóira nézve katasztrofális. 
Nem kicsit, nagyon!

Dohányút
Jól jár, akinek csak pár száz métert kell megtennie a legköze-
lebbi dohányboltig, sőt, Oroszlányban a Rákóczi út közelében 
még annyit sem, ugyanis hat üzlet nyitott a „DOHÁNYÚT”-nak is 
nevezhető mintegy kilométer hosszban.

Rögtön a Lukoil benzinkútnál kezdődik a Nemzet üzleteinek sora, 
majd a húsbolt mellett, illetve a postával szemben folytatódik, s 
így megy ez végig, bár, ha a Környei u. 3-5 szám alatti üzletet, a 
TESCO-t is hozzáveszem, hét Nemzeti füstölő van sorra fűzve.

Na, de mit tegyen, pl. aki a Miskóréti utcában lakik, vagy a falu-
ban, vagy a tóparton? Hát, ők szívhatnak – levegőt, mert kiadós 
sétát kell megtenniük a spanglikért.

Mint az az alábbi címlistából látható, az egész Borbálát annak is 
a végén, a Zichy utcában szolgálják csak ki, s az egész óvárosi 
részre jut még kettő.

Persze vannak kis hazánkban ennél furább dolgok is. 
Szalkszentmártonban úgy tűnik, hogy igen kreatívan oldották 
meg a nemzeti dohányboltok területi elhelyezését: a településen 
ugyanabban az épületben nyílik az engedélyezett két dohánybolt, 
amelyet minden bizonnyal egy férj és feleség üzemeltet majd. 

Mint arról már az mszooroszlany.hu weboldalon áprilisban be-
számoltunk „azemútnyócév” hanyatlását követően a mi drága 
alpolgármesterünk, Papp Péter Attila sem akart kimaradni a 

Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) legújabb mutyijá-
ból, amely során bohányboltok, trafikok és kis élelmiszer üzletek 
ezreinek tulajdonosai válnak földönfutóvá, miközben a haverok 
jutottak 20 évre dohánybolt koncesszióhoz.

Mint az a Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján olvas-
ható, Papp úr is elnyert már meglévő vendéglátó egysége mel-
lé egy ilyen kis jutalomforrást Oroszlányban, ahol a 10 kiosztott 
koncesszión nyolcan osztoznak.

Oroszlányban kiválóan szerepeltek a Magyar 
Dohánykiskereskedők Egyesülete tisztségviselői, illetve hozzá-
tartozói is. Az MDKE elnöke, Lengyel Antal egyben a pályázta-
tást lebonyolító állami cég, az NDN Zrt. felügyelőbizottsági tagja 
is. Lengyel Antal felesége, Lengyelné Hörömpöli Erika öt kon-
cessziót kapott (Tatabányán és Tatán kettőt-kettőt, míg Orosz-
lányban egyet). 

A listán feltűnik a szintén maximálisan öt koncessziót elnyert 
Lengyel Klára is (Nyergesújfalun, Oroszlányban, Tatabányán, 
Esztergomban és Komáromban egyet-egyet) – a név megegye-
zik az MDKE etikai bizottságának vezetőjével, aki cégbírósági 
adatok szerint Lengyel Antal testvére.

A nemzeti dohányboltok július 1-jén hétfőn nyitottak, már csak itt 
lehet dohányáruhoz jutni. A boltok elhelyezkedésével kapcsolat-
ban az utóbbi hetekben már többször is lehetett furcsaságokról 
olvasni, melyek nem csak a trafikok közelségére, hanem arra is 
felhívták a figyelmet, hogy több esetben is iskolák, egészségügyi 
intézmények közelében nyílnak meg a dohányárudák.

→
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy vá-
ros, ahol a távfűtés árai országosan is a 
legkedvezőbbek közé tartoztak. Ezt a várost 
Oroszlánynak hívták.
Azonban nagy veszély fenyegette a telepü-
lést: leépült a bányászat, aminek köszönhet-
te létét, ezrek megélhetését, s vele együtt 
veszélybe került a Vértesi Erőmű működése 
is. A városvezetésnek gondoskodnia kellett 
a távfűtésről, még akkor is, ha hosszú távú 
szerződése volt Oroszlánynak az erőművel. 
Ez ugyanis 2020-ban lejár.
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-re hárult a 
feladat, hogy mérje fel és dolgozza ki a le-
hetőségeket. A szakemberek neki is álltak, 
s 2010 szeptemberében a képviselő-testület 
elé tárták a lehetőségeket, milyen fűtőművet 
lehetne használni a jövőben:
1. A fűtőmű földgáztüzelésű forróvíz kazá-
nokkal működik. Ennek a beruházási költsé-
ge a legalacsonyabb, üzemeltetési költsége 
azonban a legmagasabb,
2. A fűtőmű földgáz üzemű gázmotorral és 
biomassza-tüzelésű forróvíz kazánokkal 
működik. Ennek beruházási költség a leg-
drágább, üzemeltetési költsége csaknem 
azonos az előző variációval,
3. A fűtőmű csak biomassza tüzelésű forróvíz 
kazánokkal működik, beruházási költsége a 
két előző variáció között helyezkedik el, üze-
meltetési költsége viszont a legolcsóbb.
Az eredmények alapján egyértelmű volt, 
hogy a Képviselő-testületi megbízást köve-
tően az Oroszlányi Szolgáltató Zrt a megva-
lósíthatósági tanulmányt a harmadik variáció 
megvalósíthatóságára vonatkozóan készít-
tette el.
Tehát, mint olvasható, közel három évvel 
ezelőtt(!) már kiforrott elképzeléssel kezdőd-
hetett volna a felkészülés, amit csak egyet-
len dolog akadályozott meg: a választók 
leváltották az addigi városvezetést, s 2010 
októberében új időszak kezdődött Oroszlány 
életében.( Ez még akkor is igaz, ha tárgyila-
gosan megállapítjuk, hogy ezt az előterjesz-
tést az akkori Fidesz frakció is támogatta!)
A jobboldali városvezetés felállásával azon-
ban a „semmi sem jó, ami eddig volt” jegyé-
ben minden gombot újra akartak gombolni 
a kabáton. Így – hiába volt egy biomassza 
fűtőerőmű még kedvezőbb ajánlata is az 
Önkormányzat asztalán, sőt a befektető is 
a BHD ZRt személyében, hiába adott a cég 

nagyszerű ajánlatot az üzemeltetésre – a 
politika felülírta az észérveket, meg a szoci-
alista „ármánykodást”.
Azóta eltelt két és fél év, Takács Károly pol-
gármester elautózott több tízezer kilométert, 
sokmillió forintot – a semmiért, ugyanis nem 
történt érdemi előrelépés. Azaz, dehogy-
nem! 
Bő fél éve a polgármester azt nyilatkozta az 
MTI-nek: Oroszlány önkormányzata támo-
gatja a Magyar Villamos Művek (MVM) mint-
egy hétmilliárd forintos beruházását, amely 
a 2014-ben leállítani tervezett Vértesi Erőmű 
telephelyén biomassza alapú fűtőerőművel 
oldaná meg a város 4 ezer 300 lakásának és 
ipari parkjának távfűtését.
Visszajutottak tehát oda, ahonnan 2010-ben 
indult az egész történet, amit a 2013. június 
2-án tárgyalt előterjesztés is bizonyít:
„Sikerült elérnünk, hogy ne gázbázisú le-
gyen az új fűtőmű, hanem biomassza ala-
pú. Ez azért volt lényeges kérdés, mert a 
gázos fűtőmű megépítése lényegesen ol-
csóbb, viszont a működtetése drágább, így 
a hőtermelői költségek magasabbak. Ennek 
eredményeként a konkrét tervezés már egy 
biomassza tüzelésű fűtőmű Vért telephelyén 
történő megvalósítására indult meg. ….. 
Fontos megjegyezni, hogy a tárgyalások 
megkezdése óta lényeges jogszabályi vál-
tozások történtek a távhőszolgáltatásban, 
melynek egyik döntő eleme, hogy az árha-
tósági jogkör már nem az önkormányzatok 
kezében van, hanem a nemzeti fejlesztési 
miniszter lett a jogkör gyakorlója. A távhő-
szolgáltatás körülményeit alapvetően befo-
lyásoló másik két változás, hogy a Magyar 
Energia Hivatal (MEH) rendeletalkotásra jo-
gosult szervezetté vált, valamint a Kormány 
rezsicsökkentési kezdeményezése érintette 
a távhő szektort is.”
Szóval akkor: happy and! Azonban annyit 
jegyezzünk meg, hogy a 2010-es beruhá-
zás 4,5 milliárdjához képest a bekerülési 
költség már közel 6,5 milliárd, ami mellé a 
városnak kell felújíttatnia 1 milliárdért(!) a 
távhővezetékeket, majd 2020. december 
31-én 4,6 milliárdért át kell vennünk a rend-
szert. Miből? És mennyi lesz az éves bérleti, 
használati díj, amiről szó sem esik az elő-
terjesztésben? És ki fogja, milyen módon 
üzemeltetni, és még sorolhatnánk a kérdé-
sek tucatjait, amikre jelenleg válasz nincs. 

Mennyi lesz a fűtés ára?!
Végül pedig – ha már az előterjesztés is ez-
zel büszkélkedik – essen szó a nevezetes 
rezsicsökkentésről. Hozzáértő szakemberek 
egyöntetű véleménye, hogy minden szolgál-
tatásnak ára van, legyen az cipőtalpalás, 
hajnyírás, vagy távhőszolgáltatás. Ez az ár 
kell, hogy tartalmazza az alapanyagok, a fel-
használt berendezések, a bér, az esetleges 
banki kölcsön törlesztésének, a rezsiköltsé-
geknek az arányos részét. Esetünkben ez a 
termelői ár. Amennyiben a szolgáltatás be-
vétele nem fedezi ezt a költséget, azt vala-
honnan pótolni kell! 
Kevesen tudják, hogy a rezsicsökkentés 
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek több mint 
százmilliós bevétel kiesést okozott. Ezt azon-
ban megkapta. Hogy kitől? Az államtól, azaz 
az adófizetőktől, akik telefonadó, csekkadó, 
tranzakciós illeték - és még sorolhatnánk... - 
formájában fizetik ezt meg. Azok is, akik nem 
is használnak távhőt!
Szóval senki se gondolja, hogy a rezsicsök-
kentést nem ő fizeti meg, mert az – mint az 
írás kezdődik – mese.
S maradjon egy kis hab a tortára. A képvi-
selők június 28-án, pénteken ismerhették 
meg a távfűtés jövőjéről szóló előterjesztést. 
Négy nap alatt kellett felelős véleményt for-
málniuk egy sokmilliárdos, sokismeretlenes 
tervről, ami 2035-ig kötelezi el a várost. A 
jobboldali frakció szemrebbenés nélkül elfo-
gadta azt, hiszen ez a Nemzeti Együttműkö-
dés Rendszere!

Befűtenek nekünk...

Oroszlányi dohány-
boltok címlistája:

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. u. 21/A

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. u. 1

2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc út 47/A. 

2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc utca 40.

2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc utca 92

2840 Oroszlány,
Rákóczi út 88. 

2840 Oroszlány,
Petőfi Sándor utca 29. 

2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály út 15/A. 

2840 Oroszlány,
Zichy Mihály utca 1/A. 

2840 Oroszlány,
Környei út 3-5. TESCO
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