
 
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Király Lászlóné 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Orosz Mihály aljegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón 
szereplı napirend megtárgyalása mellett, második napirendi pontként a Nagykun 
hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosításáról szóló 
elıterjesztés megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 109/2011.(VI.21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 21-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Pádár Lászlóné 
 polgármester napirendekre tett javaslatát 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 Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az írásos elıterjesztés kiegészítéseképpen felkérte Orosz Mihály 
aljegyzı urat, hogy néhány gondolatban vázolja fel, miért vált szükségessé a döntéshozatal 
ebben az ügyben. 
 
OROSZ MIHÁLY: jogilag meglehetısen bonyolult ügyrıl van szó. Az írásos elıterjesztés 
összefoglalja az elızményeket. A beruházás ISPA projekt keretében valósult meg. A 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KVVM FI) 2007. évben 
szabálytalansági eljárást indított a kétpói depónia üzemeltetıjének kiválasztása témakörében. 
A megállapítás alapján a KVVM FI kötelezte az önkormányzatokat, hogy a szabálytalanságot 
2010. szeptember 30-ig küszöböljék ki úgy, hogy az megfeleljen a vonatkozó EK 
irányelveknek. A KVVM FI döntésének eleget téve a konzorcium meghozta a további 
üzemeltetést szabályozó határozatát. Ezzel párhuzamosan tárgyalásokat folytattak a KVVM 
FI képviselıivel az eredeti üzemeltetési szerzıdés érvényességének elfogadása végett. A 
tárgyalások eredményeként a KVVM FI 2010. szeptember 21-én kelt levelében arról 
értesítette Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát – mint a konzorcium gesztorát – 
hogy korábbi jogi álláspontját felülvizsgálta és megállapította, hogy a kedvezményezett 
önkormányzatok az akkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen jártak el, ebbıl 
következıen nem követtek el szabálytalanságot Ezt követıen az NFÜ közölte, hogy sem az 
NFÜ, sem az Európai Bizottság nem fogadja el – a KVVM FI által már elfogadott megoldást, 
és kötelezte az önkormányzatokat, hogy a szabályos üzemeltetési struktúrát 2011. június 30-ig 
biztosítsák. Ezt követıen tárgyalások indultak az NFÜ képviselıivel, és az általuk is 
elfogadható üzemeltetési struktúra az alábbi: a konzorciumi önkormányzatok alapítanak a 
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött 
vagyontárgyak üzemeltetésére egy jogi személyiségő társulást, amely üzemeltetési 
feladatának a kizárólagos tulajdonát képezı gazdasági társasága útján tesz eleget. A 24 
önkormányzat által alkotott konzorcium az NFÜ kötelezését tudomásul vette, és 
kinyilvánította szándékát, hogy a megfelelı üzemeltetési struktúrára vonatkozó jogi 
feltételrendszer és a kapcsolódó szerzıdések megkötéséhez szükséges intézkedéseket 2011 
június 30-ig megteszi.  
A Konzorcium a feltételek teljesítése érdekében az alábbi döntéseket hozta: a Konzorcium – 
Szolnok-Abony, Szajol, Rákóczifalva önkormányzatokon kívüli- tagjai vállalják, hogy a 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társuláshoz csatlakoznak, továbbá a konzorciumi tagönkormányzatok 
vállalják, hogy a társulási megállapodást akként módosítják, hogy a Társulás célját és 
feladatait a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt 
során létrejött vagyontárgyak üzemeltetésével kibıvítik, valamint a Társulás nevét Szolnok 
Térségi hulladékgazdálkodási Társulásra módosítják. A Konzorcium felkérte a gesztort, hogy 
a Remondis Szolnok Zrt Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 49 %-os üzletrészét vásárolja meg 
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 a Remondis Szolnok Zrt-tıl, és azt vagyoni hozzájárulásként bocsássa a Társulás 
rendelkezésére. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások jelenleg is folynak. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a kiküldött anyag nem nyújt átlátható képet az eseményekrıl. Az 
önkormányzatnak a szolgáltatást biztosítani kell, ezért lényeges szempont, hogy a város 
hulladéka  megfelelıen kezelve legyen. 
 
BÍRÓ CSABA érdeklıdött, hogy  ki fogja üzemeltetni a hulladéklerakót? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a hulladéklerakó üzemeltetése attól függ, hogy a gesztornak 
sikerül-e megvásárolni az elızıekben említett üzletrészt a Remondis Szolnok Zrt-tıl. 
 
CSATÁRI LAJOS csatlakozott alpolgármester úr  véleményéhez abban, hogy nem kapott 
átlátható képet az elıterjesztés áttanulmányozása után. Véleménye az, hogy meg kell bízni a 
szakemberekben, és úgy kell a döntést meghozni.   
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 110/2011.(VI.21.) Kt. számú határozata 
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
Kenderes Város Önkormányzati 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 elfogadja és tudomásul veszi a  határozat 1. számú melléklete szerinti 
konzorciumi határozatot. 
 
2./ A Képviselı-testület csatlakozni kíván a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési 
szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társuláshoz (továbbiakban: 
Társulás) és ezzel együtt a Társulás alapító okiratának módosítását, valamint a társulási 
megállapodás módosítását a határozat 2/a és 2/b számú mellékletei szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a 
kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
határidı: azonnal 
 



 
 
 
 

- 4 - 
 
3./ A Képviselı-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Szolnok Térségi 
hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak 
üzemeltetését a Társulás útján kívánja megvalósítani, és felhatalmazza a Polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére és a kapcsolódó okiratok aláírására. 

 
Errıl: 1./  Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói   
        rekultivációjának Önkormányzati Társulása 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
          2./   Társult önkormányzatok Székhelyeiken 
          3./   Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          4./   Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                 é r t e s ü l n e k. 
 
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 
 
Elıterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Nagykun 
hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosítására 
 
PÁDÁR  LÁSZLÓNÉ: a Nagykun-Hagyományırzı Társulás Megállapodását legutóbb 
májusban módosították a társult önkormányzatok. A módosítás a szakfeladat számok 
szakágazati besorolás pontosítására és egyéb gazdálkodással kapcsolatos meghatározásra 
vonatkozott. A megállapodás módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megküldésre került a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságához, 
amelyre hiánypótlási felhívást bocsátottak ki, az elıterjesztésben foglaltak szerint. Javasolja a 
megállapodás módosítását, és a határozati javaslat elfogadását. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 111/2011.(VI.21.) Kt. számú határozata 
a Nagykun- Hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosításáról 
 
     1./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Nagykun 
     Hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosítását a határozat 

1. számú melléklete, a mőködtetésre kötött megállapodását egységes szerkezetben a 
 határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el.                                                                                                                          
 
 
2./Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
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Felelıs:  Pádár Lászlóné polgármester 
Határidı:   azonnal 
 
 
Errıl: 1./  Nagykun Hagyományırzı Társulás Társulási Tanács elnöke Kisújszállás, 
                Szabadság tér 1. 
          2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./  Valamennyi társult önkormányzat polgármestere, Székhelyeiken 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
DR GASZPARJAN KAREN tájékoztatásként elmondta, hogy a komposztálással 
kapcsolatosan nem sikerült elıre lépni, mivel az erre vonatkozó pályázat lezárásra került.  
A Központi Konyha fızıüst beszerzése folyamatban van, jelenleg a szerzıdéskötésre 
várnak. 
 
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
júliusi ülésén nagyon fontos szakmai kérdések megtárgyalására kerül sor. Napirendre kerül 
a mezıgazdasági termelık, állattartók és kivállalkozások helyzete, a környezetvédelem 
(víz, levegıszennyezıdés, „zöldpolitika) a szolgáltató ipar szervezése, foglalkoztatás, a 
zöldhulladék kezelése, komposztálás technikai feltételeinek megtárgyalása. Abban kér 
segítséget  a Képviselı-testülettıl és az apparátustól, hogy a napirendekhez  megfelelı 
elıadót és szakmai anyagot biztosítsanak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülés 14 óra 32 
perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester       jegyzı 
 
 
 
 



 
 
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. 
június 21-i ülése napirendjének elfogadásáról   109/2011. 
 
1./  A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési 
      szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati 
      Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról  110/2011. 
 
2./ A Nagykun Hagyományırzı Társulás mőködtetésére  
     kötött megállapodás módosításáról    111/2011. 
 


