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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. október 18-án reggel 
8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit a képviselı-testület tagjai, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: ---- 
 
Bejelentés nélkül távol:  ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Orosz Mihály aljegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülés összehívása szóban történt, a 
napirend sürgıssége és fontossága miatt. Megtárgyalásra javasolta a Képviselı-testületnek a 
Remondis Kétpó KFT-vel kötött üzemeltetési szerzıdés módosításának, valamint a Remondis 
Kétpó KFT-vel kötött üzemeltetési szerzıdés és a  Remondis Szolnok Zrt-vel kötött 
együttmőködési szerzıdés megszüntetésérıl szóló megállapodás módosításának 
elıterjesztését. Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: javasolta második napirendi pontként „Egyebek” megtárgyalását. 
 
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett, és 7 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 185/2010.(X.18.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 18-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Pádár Lászlóné  
 polgármester napirendre tett javaslatát – az elhangzott módosítással együtt – 
 elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés módosításáról, 
valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés és a Remondis Szolnok 
Zrt-vel kötött együttmőködési szerzıdés megszüntetésérıl szóló megállapodás 
módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés több 
alkalommal került módosításra. Figyelemmel a KVVM felülvizsgálatára, és a konzorcium 
döntésére, valamint arra, hogy a szabálytalansági eljárás nyomán kialakult bizonytalan jogi 
helyzet fenntartása, illetıleg egy új üzemeltetési konstrukció kialakítása a projekt lezárását 
nehezítené, javasolta a hatályban lévı üzemeltetési szerzıdés módosítását, és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyását. 
 
Kérte, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy Kenderes település a megállapított kvótát tudja-e 
teljesíteni, továbbá azt kérdezte, hogy milyen arányban tulajdonos az önkormányzat a Kft-
ben? 
 
A feltett kérdésekre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes város kevesebb mennyiségő hulladékot szállít, mint amennyi 
a meghatározott kvóta, de a beszállított mennyiség folyamatosan növekszik. Jelenleg nincs 
információja arról, hogy az önkormányzat milyen arányban tulajdonos a konzorciumban, de 
utána fog nézni. 
 
CSATÁRI LAJOS: arról érdeklıdött, hogy a konzorcium 2010. szeptember 29-i ülésén ki 
képviselte az önkormányzatot? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Bogdán Péter polgármester úr képviselte az önkormányzatot a 
konzorciumi ülésen. 
 
CSATÁRI LAJOS: áttanulmányozva az anyagot, az elıterjesztés nyelvezetét, 
megfogalmazását nem tartja közérthetınek. Arra kéri polgármester asszonyt, hogy jelezze az 
érintettek felé a közérthetı megfogalmazást. Úgy látja, hogy az a fajta gazdaságpolitika, 
amely az elmúlt években jellemzı volt, ebben az esetben is megjelenik, nevezetesen, hogy a 
szolgáltató üzleti haszonelve érvényesül, melyet a maga részérıl elfogadhatatlannak tart.  
Arra kéri polgármester asszonyt, hogy Kenderes képviseletében következetesen és 
határozottan lépjen fel ez ellen, amennyiben a Képviselı-testület is egyetért a javaslattal. Az 
is zavarja, hogy nem hibáztak az önkormányzatok, és nem miattuk bizonytalan a jogi helyzet, 
amely visszamenıleg is igazolva van. Nem érti az elıterjesztés 4. oldalán szereplı alábbi 
mondatot: az Üzemeltetési Szerzıdés határozott idı letelte elıtti megszőnésére tekintettel az 
Önkormányzatok az Üzemeltetési Szerzıdés megszőnésétıl számított 15 napon belül, azaz 
legkésıbb 2010. november 15. napjáig a Szolgáltató részére összesen bruttó 768.000.000 Ft 
összeg megfizetésére kötelesek „kártérítés” jogcímén., ezért kérné ezt részletesen kifejteni. 
Továbbá arra kéri polgármester asszonyt, hogy abban a felügyeleti szervi munkában, amely a 



- 3 – 
 
 
 

 minisztérium által megvalósul, egységes álláspontot képviseljen, amely tükrözi a 
kialakulóban lévı gazdaságfilozófia vonzatait is. Az elıterjesztés 10. oldalán szerepel, hogy a 
jövıben nyilatkozattételre az önkormányzatok részérıl mindenkor Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának polgármestere jogosult, ezzel a megállapítással nem ért egyet.         
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amikor létrejött a konzorcium, a szerzıdésben szerepel, hogy a 24 
település felhatalmazta  a gesztor önkormányzat , jelen esetben Szolnok Város Polgármesterét 
a nyilatkozattételre. A szerzıdésmódosítást szakemberek vizsgálták meg, és abban biztos, 
hogy jogilag helyes. A 4. oldal kérdéses mondata egyfajta szankciót jelent, amennyiben a 24 
önkormányzat valamelyike nem járul hozzá, akkor ezzel a döntéssel kizárja magát a 
konzorciumból és pénzbüntetést kell fizetnie. Arra kell törekedni, és azt a lakossággal is 
tudatosítani kell, hogy a szemetet szabályosan kell elszállíttatni, és igénybe kell venni a 
kötelezı közszolgáltatást. A szemétszállítás színvonala megfelelıbb lehetne, amennyiben az 
önkormányzat rendelkezne kukásautóval. A jövıben törekedni fog arra, hogy minden 
lehetıséget kihasználjanak a beszerzésre. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA:  érdeklıdött, hogy a megállapított kvóta a tényleges mennyiségre 
vonatkozik-e, vagy a leolvasott kukaszámok alapján történt annak megállapítása? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a tényleges mennyiségre vonatkozik. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:   amikor a Konzorcium létrejött, akkor lett  megállapítva a kvóta, abban 
változtatni nem igazán van lehetısége az önkormányzatnak. Akkor  azt az önkormányzatok 
közösen elfogadták, amelyrıl megállapodást írtak alá. Amennyiben arra igény van, a jövıben 
kezdeményezni kellene a kvóta újbóli megállapítását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a 24 önkormányzat egyetemlegesen állt össze. A pénzügyi összetétele 
a beruházásnak 70 % uniós, 20 %  hazai támogatás, 10 % önerı volt, amely idıközben úgy 
módosult, hogy 60 % lett az uniós támogatás, 30 % hazai, 10 %  pedig az önerı mértéke. 
Amikor a Remondis KFT kiválasztásra került, az volt az elınye, hogy meg tudta elılegezni az 
önerıt, mert az önkormányzatoknak nem volt fedezetük annak biztosítására. A 
konzorciumban 51 % az önkormányzatok részesedése. A Remondis középszintő árral 
dolgozik, korrekt, megbízható partner. 
 
OROSZ MIHÁLY: a jogi szabályozás nagyon bonyolult, mivel uniós projektrıl van szó. A 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2007-ben szabálytalansági eljárást indított, majd 
késıbb megállapítását nyert, hogy a kedvezményezett önkormányzatok az üzemeltetésre 
vonatkozóan a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen jártak el, és nem követtek 
el szabálytalanságot. 
 
CSATÁRI LAJOS: az az érzése, hogy a környezetvédelem, a hulladékkezelés stratégiai 
kérdés lesz az ország életében,  amely hosszú távon nem lehet nyereséges, ezért egyetemes 
szabályozást igényel, amely nem lehet nyereségérdekeltségő. Azt kéri 
polgármesterasszonytól, hogy személyes kapcsolatai révén tájékozódjon, hogy  milyen 
stratégiai elképzelése van a jelenlegi politikai hatalomnak ezzel kapcsolatban. A 
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 szemétszállító autó beszerzése elég régen napirenden van, beállításával az önkormányzat 
függıségét  lehetne csökkenteni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az „önállóságnak” az uniós pályázatok szabnak határt, mert egyenként 
az önkormányzatok nem részesülhetnek az uniós pályázatokból, csak társulási szinten. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 186/2010.(X.18.) Kt. számú határozata 
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés módosításáról, valamint a 
Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés és a Remondis Szolnok Zrt-vel 
kötött együttmőködési szerzıdés megszüntetésérıl szóló megállapodás módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról   
 szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdése,  
 valamint a 80. §. (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 1./ A Képviselı-testület megismerte a Remondis Kétpó Kft-vel kötött  
      üzemeltetési szerzıdés módosítását és jóváhagyja a határozat 1. számú 
      mellékletét képezı, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
      üzemeltetési szerzıdést. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert 
      az üzemeltetési szerzıdés aláírására. 
 
                 Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
      Határid ı: 2010. október 25. 
 
 2./ A Képviselı-testület a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja 
                 a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés és a Remondis 
                 Szolnok Zrt-vel kötött együttmőködési szerzıdés megszüntetésérıl szóló 
                 megállapodás 1. számú módosítását. A Képviselı-testület felhatalmazza 
       a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

     Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
      Határid ı: 2010. október 25. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
                      3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
           4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                      é r t e s ü l n e k .  
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2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az Általános Iskola 
pedagógusai számlát nyitottak a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezetnél életmentı 
készülékek beszerzésére, támogatva polgármester asszony elképzelését. Arra kért mindenkit, 
hogy segítse az újraélesztı készülékek megvásárlását akkora összeggel, amelyet anyagi 
lehetıségei megengednek.   
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött a készülékek áráról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: 500 ezer Ft-ba kerülnek darabonként. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: félautomata készülékekrıl van szó, amelyet az utca embere is tud 
kezelni. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT:  érdeklıdött, hogy a város honlapjának karbantartását ki végzi,  
mivel az aktuális rendezvényekrıl semmiféle információ nincs a honlapon. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kunhegyesi cég végzi a mőszaki karbantartást, ezenkívül a hivatal 
informatikusa gondoskodik a hozzá beérkezett anyagok honlapon történı megjelenésrıl.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az informatikus csak a felvitelt végzi, ezért szükség lenne olyan 
személyre, aki fontossági és idırendi sorrendet állapít meg az információk megjelenítésével 
kapcsolatban. Javasolta, hogy a következı testületi ülésre készüljön elıterjesztés az 
önkormányzat kommunikációs és tájékoztatási feladatainak végrehajtásáról. 
 
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett. 
 
CSATÁRI LAJOS: indítványozta a bizottságok minél hamarabbi megválasztását. Javasolta 
továbbá, hogy polgármester asszony alakuló ülésen ismertetett programját a Képviselı-
testület  napirendi pontként tárgyalja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a négy évre szóló gazdasági program összeállításakor 
tárgyalja meg a Képviselı-testület az általa felvázolt programot is. 
 
A Képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
 
CSATÁRI LAJOS: kérte polgármester asszonyt, hogy biztosítsa számára az önkormányzat 
peres ügyében keletkezett iratok betekintését. Ajánlatosnak tartaná polgármester asszony  
költségtérítésével kapcsolatban hangsúlyozni azt, hogy milyen megtakarítást jelent az 
önkormányzat számára, és ezt a lakosság felé is kommunikálni kellene. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: egyetért azzal a megállapítással, hogy a kommunikáció nem igazán 
mőködik. Az önkormányzatnak nyitottabbá kell válni, és olyan kapcsolatot lenne célszerő 
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 kialakítani a lakossággal, hogy a problémákról közvetlenül értesüljenek. Azt gondolja, hogy a 
Képviselı-testület egyfajta példát mutathat a lakosság felé, ha a Képviselı-testület tagjai 
félreteszik az ideológiai, politikai nézeteiket, és összefogással „egy irányba tudják húzni a 
szekeret”, mert  anélkül nem lesz elmozdulás. Ahol nincs szeretet, csak győlölködés van, az 
nem vezet elıre semmilyen területen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a bizottságok összeállításához 
tegyék meg javaslataikat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 óra 05 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)                  (:Orosz Mihály:) 
  polgármester           aljegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. október 18-án 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:           Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 18-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      185/2010. 
 
1./ A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés módosításáról, 
     valamint a Remondis kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés, és a 
     Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttmőködési szerzıdés megszüntetésérıl 
     szóló megállapodás módosításáról     186/2010. 
 
2./ Egyebek                       --- 
 


