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CSATÁRI LAJOS köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fıbıl 4 fı van 
jelen, 1 fı bejelentéssel maradt távol. Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalása mellet, vegyék fel 2. napirendi 
pontnak az „Egyebeket”.  
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.  
 
Más javaslat nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottságának 6/2011.(V.03.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
Bizottságának 2011. május 03.-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és  
 Környezetvédelmi Bizottsága Csatári Lajos elnök napirendekre  
 tett javaslatát egyhangúlag elfogadta.  
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának  
                           tagjai, Helyben 
                           é r t e s ü l n e k .  
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1./ Napirendi pont megtárgyalása 
 
CSATÁRI LAJOS elmondta, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok elsı pontja 
kapcsolatban van azzal az önellátó rendszerrel és a gazdasági programmal is, amit már 
korábban kidolgoztak. Azóta már megalakult a Kenderesi Nonprofit Kft., ügyvezetıje Korpás 
Bálint lett. Elmondta, hogy létrejött a Felügyelı Bizottság, a tagságával kapcsolatosan nincs 
bıvebb információja. Az elsı napirendi pont: a gazdaságfejlesztési koncepció keretében az 
önellátás tervezési és szervezési feladatai, különös tekintettel az élelmiszerre, ami húsellátás 
és a mezıgazdasági termékek vonatkozásában van érintve. Úgy gondolja, az önellátás 
vonatkozik egyebekre is. Példaként említette meg a szolgáltató ipari önellátást, de véleménye 
szerint akár az energiaellátásnak is van önellátó lehetısége. A szolgáltató ipari ellátással, 
önellátással kapcsolatban úgy értesült, hogy folynak tárgyalások azokkal a szakemberekkel, 
akik dolgoznak, de még rendszerszerően nincsenek beépítve az ellátásunkba, tehát nem 
szervezetszerően végzik a munkájukat, szolgáltatásukat. Elmondta, hogy nem szeretné 
megismételné azokat a terjedelmes munkaanyagokban leírtakat, amiket már megvitattak több 
ülésen. Hangsúlyozta, hogy önellátás régen is volt, a magyar falu gazdaságilag önellátásra 
épült. Lényege, hogy a helyi igények ellátását, helyi termeléssel próbálják megoldani. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a politika irányítása mellett, az adminisztráció rátelepszik 
ezekre a szervezeti rendszerekre. Létrejött már Települési Önellátó Társulás, valamint 
találkozhattak már „Magyar Piac Szövetkezet” elnevezéső szervezettel is, amelyek a helyi 
szociális ellátás problémáival foglalkoznak. A Települési Önellátó Társulás megközelítése 
alapján a sertéshús elıállítási árát 2010. év adatai szerint 315.-Ft/kg-ban jelölték meg. A 
húsipari alapszámítás szerint a 315.-.Ft/kg-ra a 20%-ot teszi rá, ez lesz a felvásárlási ár, és 
ennek a dupla összege az eladási, fogyasztási ár. Úgy gondolja, hogy itt mutatkozik meg az 
önellátásnak az ereje, hiszen a boltokban lényegesen drágább a sertéshús eladási ára. Fontos 
elv: „ahol termelünk, ott fogyasztunk” Hangsúlyozta, hogy az önellátás nem csak közvetlen 
ellátásra, hanem közvetett ellátásra is épül, kistérségi szinten is szükséges gondolkozni. Úgy 
gondolja, hogy a megalakult Kft. egyik nagy feladata lesz, hogy felmérje az igényeket és 
teljesítési lehetıségeket, akár a közvetlen, akár a közvetett ellátás tekintetében. Megkérte 
Korpás Bálint ügyvezetıt, hogy adjon tájékoztatást a Kft. jelenlegi helyzetérıl, 
fejleményekrıl.  
 
KORPÁS BÁLINT elmondta, hogy Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2011. március 23-i ülésén határozatban döntött a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
Társaság létrehozásáról. A cégbírósági bejegyzést 2011. április 27-én kapták kézhez, 
hivatalosan e naptól mőködik a Kft. Ez idıpont elıtt is már végeztek adminisztrációs 
tevékenységeket. A Felügyelı Bizottság tagjai: Hermann László , Demeter István, Süveges 
Lajos. Elkészítette a Felügyelı Bizottság ügyrendjét. Ezen a héten csütörtökön választanak 
elnököt, megalkotják ügyrendjüket, amit a Képviselı-testületnek kell jóváhagyni. Elmondta, 
hogy a Kft. szerény körülmények között, kevés eszközzel, minimális pénzzel alakult meg. Az 
önellátással kapcsolatosan elmondta, hogy az önkormányzat belterületi földjein 
növénytermesztést terveztek, elsısorban a Központi Konyha ellátására. Úgy gondolják, ha 
marad fölösleges termék, akkor megpróbálják külsı piacon értékesíteni.  Négy telek jöhetett 
szóba, ebbıl három telek kiesett. Egy telek maradt, amit nagyon nehezen tudtak mővelésre 
alkalmassá tenni, a rossz talaj miatt, ami tele van kıvel, tégladarabokkal. Ezen a területen 
lakóház volt. Nagyon nehéz lesz olyan állapotba hozni, hogy növénytermesztésre alkalmas 
legyen. Elmondta, hogy tervként szerepel egy mini tésztaüzem létrehozása, ami kézi erıvel 
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történne, kevés anyagi ráfordítással. Megemlítette  a gombatermesztés és a lekvárfızés 
lehetıségét is. 
  
CSATÁRI LAJOS úgy gondolja, hogy a nagyobb területen dolgozó gazdálkodókkal is fel 
kell venni a kapcsolatot, tájékozódni szükséges, hogy mit termelnek.  
 
KORPÁS BÁLINT elmondta, Kenderes Város Krónikájában megjelent, – telefonszám 
megadásával –  hogy kistermelık jelentkezését várják, ki mit termel, milyen terménnyel 
rendelkezik. Egy jelentkezı volt, aki ajánlott fel terméket. Nagyon fontosnak tartja a 
személyes megkeresést, úgy gondolja, ez a hirdetés kevés volt. A tejtermelıkkel is próbálja 
felvenni a kapcsolatot, szóba jött egy tejautomata beszerzése is. Azt tapasztalta, hogy a 
tejtermelık elzárkóztak a tejautomata gondolatától.  
 
CSATÁRI LAJOS elmondta, hogy azért tartja fontosnak a nagyobb területen dolgozó 
gazdálkodókkal felvenni a kapcsolatot, mert a közétkeztetésnél fontos szerepe lehet. 
Példaként említett meg, hogy a Központi Konyha nagy mennyiségő burgonyát használ fel.  
 
KORPÁS BÁLINT: egyeztetett a Központi Konyha dolgozóival az ár és mennyiség 
tekintetében. Több zöldségféle és húsáru van, amivel nagyon nehéz felvenni a versenyt, mivel 
nagyon kedvezı áron jutnak hozzá. Burgonyából nagy mennyiséget használ fel a Központi 
Konyha, de a tárolása nagy gondot okoz. Elmondta, hogy energiaellátáshoz energiafőz 
telepítésében is gondolkodtak. Többször volt már arról szó, hogy az önkormányzatnak vannak 
olyan intézményei, amelyek kiváltanák a gázfőtést vegyestüzeléső kazánnal. Úgy gondolja, 
hogy az önkormányzat több területtel is rendelkezik, ahová az energiafőz telepíthetı lenne. 
Nagyon fontosnak tartja a pályázatok figyelését, maximális kihasználását. Úgy értesült, hogy 
létezik újonnan alakuló mikro Kft. mőködését segítı pályázat is. Kisebb eszközöket, gépeket 
próbálnak pályázat útján beszerezni. A közmunkaprogramra is alapoznak, a közmunkások 
munkaerejére igényt tartanak. Elmondta, hogy a megalakult Kft. nonprofit Kft., gyakorlatilag 
nem gazdasági jellegő tevékenység. Egyeztetett Baktai Kálmánnal és a segítségét kérte abban, 
hogy középiskolás roma fiatalokat toborozzanak a nyáron megrendezésre kerülı rendészeti 
pályára irányító egy hetes, ingyenes táborba, ahol tőzoltónak, rendırnek agitálják a fiatalokat. 
Fontosnak tartja a gazdákkal való törıdést is, nem csak gazdasági jellegő dolgokra gondol, 
hanem az adminisztrációs intéznivalókra is. (földalapú támogatás igénylése stb.) Terveik 
között szerepel a Gazdakör ülésén megjelenni és tájékoztatást adni a Kft. mőködésérıl, 
elképzeléseirıl.  
 
CSATÁRI LAJOS: mindenképpen javasolja, hogy a gazdákkal élı és szoros kapcsolat 
legyen a termelés tekintetében és az önellátás vonatkozásában. Többször hangsúlyozták már 
az üléseken, hogy az önellátás egyik része a települési ellátás biztosítása, a másik része 
vásárló, a mindennapi fogyasztó részére is a helyben megtermelt termékek kínálása. Nagyon 
fontos, hogy bevonják a termelésbe azokat az embereket, akiknek meg van a lehetıségük 
kisebb mennyiséget termelni. Tapasztalta, hogy van olyan hely, ahol elég komoly 
gyümölcstermés van és a gazda nem minden esetben tud mit kezdeni a felesleggel. Az 
önellátás egyik lehetıségeként említett meg a lekvárfızést és a pálinkafızést. Úgy gondolja, 
egy helyi pálinkafızde sokat segítene a gazdáknak. Nagyon fontosnak tartja a lakosság 
részérıl azt a réteget bevonni, akik segélyekre várnak és abból akarnak megélni. Termeljék 
meg a maguk szükségletét a saját kertjükben.  
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DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy szeretne egy nagyon friss információt 
megosztani a jelenlévıkkel. Tárgyaltak tegnap a piaccal kapcsolatos pályázati lehetıségrıl, 
ami 95 %-os támogatottságot biztosít. Ezen a héten megpróbálják a költségvetést elkészíteni, 
meghatározni, hogy a piaccsarnok hol legyen, milyen legyen. További tervek alapján 
tudnának üzemeltetni kisebb boltot,  a kistermelık terméseinek bevonásával.  Elmondta, hogy 
a pályázatban Kenderesi Nonprofit Kft. szerepelne, mint résztvevı. Tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy új piaccsarnok építésénél feltétel a védjegy kialakítása. Ezt a védjegyet 40 
km-es körzetben a termelıknek fel kell ajánlani. A termelıknek használni kell ezt a védjegyet, 
szimbolikusan ezért díjakat fognak fizetni, amit papíron dokumentálni kell. Úgy gondolja, 
hogy idıvel bázispiacot lehetne kialakítani, hagyományos és biotermékeket árusításával. A 
vágóponttal kapcsolatosan elmondta, hogy tudomása szerint még nincs aktív pályázat. 
Tervben van, várták, hogy május elsején indul. Egyeztetések folynak, hogy város egyáltalán 
vehet e részt ebben a pályázatban, mivel kritériumként jelölték meg, hogy külterületen lehet 
csak megvalósítani vágópontot.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint a vágópont üzemeltetését a szakiskolán kell 
megoldani, mivel helyben ık is érintettek a vágásban. A piaccsarnokos pályázattal 
kapcsolatosan elmondta, a komolyságát az is jelzi, hogy a megpályázható összeg minimum 20 
millió, maximim 150 millió forint. Meg van határozva, hogy a piaccsarnokon belül mik azok 
az egységek, ahol bizonyos termékeket kell árusítani, valamint a megpályázott összeg 20 %-át 
reklámra kell fordítani. Ezzel lehetıség nyílik visszafordítani azt a negatív tendenciát, hogy a 
kenderesi lakosok nagyobb bevásárlóközpontokba mennek el vásárolni. Így helyben is 
megkaphatják a felépült piaccsarnokban a jó minıségő, helyi terméket. Úgy gondolja a 
piaccsarnok építésére alkalmas lenne a Könyvtár mögötti lebontott terület, ahová régebben 
bérlakások építését tervezték. Ez a terület a lakosság szempontjából is jól megközelíthetı 
helyen van. Hangsúlyozta, hogy ez csak terv, megkéri a Városfejlesztései, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy mérjék fel a terület alkalmasságát. A pályázat 
elıírja, hogy a piaccsarnokban konferencia terem is legyen. Úgy gondolja, hogy ez a 
Gazdakör székhelye is lehetne, ahol a kisgazdák konzultálni tudnának, valamint fesztiválok, 
termékbemutatók szervezésére is alkalmas lenne.  
 
PARDI SÁNDOR sajnálattal fejezte ki, hogy a Cigánykisebbségi Önkormányzat képviselıi 
közül nem jelent meg senki az ülésen. Javasolta, hogy a Cigánykisebbségi Önkormányzat 
elnökét minden ülésre hívják meg. Úgy gondolja, hogy a roma réteget valamilyen szinten be 
kell vonni a munkába, meg kell ıket kérdezni, hogy milyen elképzeléseik vannak. Példaként 
említette meg, hogy Kisújszálláson a Cigánykisebbségi Önkormányzat felvállalja, hogy segít 
beiskolázni azokat a romákat, akiknek a 8. osztálya nincs meg. Kenderesen a roma réteg nagy 
százalékának nincs képesítése. Néhány hónapos tanfolyamokkal képesítést szerezhetnének, 
szakmát tanulhatnának. Akinek nincs képesítése OKJ-s „vészképesítést” végezhet. (pl: 
kertész, állatgondozó, kertmővelı.) Vágóponttal kapcsolatosan elmondta, hogy Kisújszállásra 
átszállítva az élı állatot csak a vágási díj 8000.-Ft/sertés. Nagyon jó elképzelésnek tartja, 
hogy helyben megvalósítsák a vágópontot. Hozzátette, hogy egy hentes alkalmazása 
szükséges lenne, aki még a konyhai munkába is be tudna segíteni. Ha helyben lenne a 
vágópont, több lehetıség is megnyílna elıttük. Elképzeléseik között szerepel kenderesi 
kolbász készítése, megfelelı védjeggyel ellátva. Elmondta, hogy a hőtıkapacitásuk nem jó.  
Hangsúlyozta, hogy mindennel próbálkoznak, amivel többletbevételre tehetnek szert. (pl. tej, 
saláta, tojás stb. árusítása, gombatenyésztés és dinnyetermesztés próbálkozása)    
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  elmondta, hogy a piacos pályázaton belül felszerelésre is lehet 
pályázni, külön raktár, és hőtıberendezésekre. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy ezen a 
héten kedden  ülnek össze a Cigánykisebbségi Önkormányzat és a Kenderes Város 
Önkormányzata, ahol egyeztetik elképzeléseiket.  
 
CSATÁRI LAJOS úgy gondolja, hogy  Korpás Bálint ügyvezetı által mondottak alapján  a 
húsellátás tekintetében is bebizonyosodik, hogy minél kisebb egy település, minél kisebb a 
közellátás volumene annál nehezebb eleget tenni. (Példaként említette meg, ha valaki csak 
karajt szeretne vásárolni.) Az önellátást komplex rendszerként kell elképzelni, amibe benne 
van a hőtıkapacitás is. Szállítás, tárolás, feldolgozás: komplexen mőködnie kell. Pardi Sándor 
igazgató úr által elmondottakkal egyetért. Úgy gondolja, hogy a szociálpolitika kapcsolódik  
ehhez a témához. A szociális ellátás a lakóhely környezetének az állapotához köthetı. Úgy 
értesült, hogy Jegyzı úr több helyen volt már ellenırizni a kertek állapotát, zöldségtermesztés, 
főnyírás tekintetében. Úgy gondolja, tudomásul kell venni, hogy a társadalom nem engedheti 
meg magának, hogy a cigányság aktív, munkaképes része kiessen a munka világából. 
Sajnálattal fejezte ki, hogy a település nagyon nagy problémája az uzsorakamat 
elszaporodása. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak ebben nagy felelıssége van. Több 
illetınek ebbıl már kereskedelmi egysége mőködik és véleménye szerint ezzel veszélyeztetve 
van a legális kereskedelmi hálózat. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak „beszélgetıs 
napokat” kellene tartani ez ügyrıl. Hangsúlyozta, hogy meg kell akadályozni, hogy az 
uzsorából szerzett vagyon konvertálható lehessen a kereskedelemben úgy, hogy kereskedelmi 
egységek mőködhessenek belıle.  Úgy gondolja, hogy a felelısség súlya kollektív formában 
jelenjen meg, a Képviselı-testület egységesen álljon ki e mellett. Visszatérve a Pardi Sándor 
igazgató úr által elmondottakra, egyetért abban, hogy hívják meg az ülésekre a 
Cigánykisebbségi Önkormányzat elnökét. Próbálkoztak már korábban az Általános Iskola 
igazgatójával, hogy a nagyon rosszul tanuló cigány gyermekek szüleivel konzultálnak, hogy 
menjenek be a szülık és hallgassák meg, hogy mit tanulnak a gyerekek az órákon. Talán 
eljutnának oda, hogy otthon is elıveszik a tankönyveket. Úgy gondolja, ehhez tudati, 
mentális, szellemi változás kell. Nagyon jó gondolatnak tartja, hogy az üléseken legyenek 
jelen a Cigánykisebbségi Önkormányzat képviselıi.  
 
 
2./ Napirendi pont megtárgyalása 
E g y e b e k  
 
CSATÁRI  LAJOS kérte, akinek van közérdekő bejelentése, tegye meg. Felhívta a bizottság 
figyelmét arra, hogy az éves munkatervükben október hónapban napirendi pontként szerepel a 
zöldhulladék kezelése, komposztálás technikai feltételei, hulladékgyőjtés és szállítás helyben 
történı megoldása, vállalkozói támogatás, valamint június hónapban a környezetvédelmi 
állapot (víz, levegıszennyezıdés, „zöldpolitika”). Úgy gondolja az éves munkatervükben 
komolyan foglalkoznak a környezetvédelemmel. Kérdése az volt, hogy a komposztáló ládák 
igénylése milyen formában és hol tart?  
 
DR. GASZPARJAN KAREN a komposztáló ládákkal kapcsolatban elmondta, hogy eddig 
27 kérelem érkezett, ami úgy gondolja, hogy nagyon kevés. A mőszaki osztályon Fodor Imre 
fıtanácsosnál lehet jelentkezni a kérelemmel, akár telefonon is. Elmondta, hogy a 
komposztáló ládákat egyszerre kérik le, aki nem jelentkezik a megadott idı alatt, lemaradhat 
róla.   
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CSATÁRI LAJOS mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16.30-kor bezárta. 
 
 
 
 
           K m f.  
 
 
 
 
 
         Csatári Lajos  
                 elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

            J e g y z ı k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottságának 2011. május 3-án tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 
 
 

     M u t a t ó  
 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 1./ A gazdaságfejlesztési koncepció keretében az önellátás tervezési  

              és szervezési feladatai: 
 

- húsellátás (vágóhíd létesítése, hőtı kapacitás, állattartás mennyiségi  
      lehetısége, szerzıdési formák, egészségügyi és minıségi biztonság) 

é l e l m i s z e r  
- mezıgazdasági termék és zöldségellátás szervezési feladatai  

(termelési lehetıségek és kapacitások, benne a takarmányellátás) 
 

 
 


