
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 30-án 13 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol. --- 
 
Bejelentés nélkül távol. ---- 
 
Jelen vannak: Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond 
Mővelıdési Ház igazgatója, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetıje, Teleki Zoltán r. 
ırnagy, a Karcagi Városi Rendırkapitányság vezetıje, Bodor Tamás, Dr Ila Erzsébet 
meghívottak, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık,  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését. Javasolta a kiküldött meghívón 
szereplı napirendi pontok megtárgyalásán túl 3. napirendi pontként a rendırség épületének 
felújításáról szóló elıterjesztés megtárgyalását, a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására nyertes pályázati támogatásról, valamint egyebeket, 4. napirendi pontként 
pedig zárt ülésen fellebbezés elbírálását. A soron kívüli testületi ülés összehívását a napirendi 
pontok sürgıssége és fontossága, valamint a településen az utóbbi napokban történt 
események indokolták. Javasolta, hogy a napirendek megtárgyalása elıtt hallgassa meg a 
testület Teleki Zoltán r. ırnagy úr, a karcagi Rendırkapitányság vezetıjének tájékoztatását a 
település közrend, közbiztonság helyzetérıl.  
 
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 14/2013.(I.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. január 30-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata 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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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  felkérte Teleki Zoltán r. ırnagy urat, hogy tájékoztassa a jelenlévıket a 
településen az elmúlt napokban történt eseményekrıl. 
 
TELEKI ZOLTÁN:  a Karcagi Rendırkapitányság megbízott vezetıje. A hozzá tartozó 
települések esetében a 24 órás rendıri lefedettséget biztosítják, amelyet  Kenderes és 
Kisújszállás önállóan nem tud megoldani. A karcagi rendırkapitányságnak jelenleg 86 
státusza van. Mindent megpróbál elkövetni annak érdekében, hogy a meglévı rendıri erıt 
megyei rendıri erıvel erısítse. Úgy gondolja, hogy az a gazdasági, társadalmi folyamat, 
amely Kenderesen zajlik, kizárólag csak rendıri eszközökkel nem megoldható. A településen 
igen magas a munkanélküliek aránya, megszőnt a közmunkaprogram, amely miatt várható 
volt, hogy emelkedni fog a bőncselekmények száma. Ennek ellenére 30 %-kal kevesebb 
bőncselekmény történt januárban Kenderesen, mint az elmúlt év hasonló idıszakában. 
Kapitánysági szinten több, mint 50 %-kal kevesebb a bőncselekmények száma. Tavaly január 
29-ig 214 bőncselekmény történt, a tegnapi napig 100, ebbıl 32 történt Kenderesen, amely 
tavaly 47 volt ugyanebben az idıszakban. Ezzel nem elégedett, ezért különféle intézkedéseket 
tett azelıtt, mielıtt a „rendırverés” történt. Tisztában van azzal, hogy egy, vagy két rendır 
nem tudja megoldani a település problémáját, valóban erısebb rendıri jelenlétre van szükség. 
Fıkapitány úr biztosította ıt arról, és kérte, hogy tolmácsolja  a Képviselı-testület felé, hogy a 
Megyei Fıkapitányság minden segítséget megad a kenderesi rendırörsnek, illetve a karcagi 
rendırkapitányságnak, hogy gyorsan hathatós eredményt tudjanak elérni. Felderítési 
eredményességük 40-50 % közötti, amely országos átlag feletti. A bőncselekményeket a 
fokozott rendıri jelenléttel lehet visszaszorítani, de türelmet kér, mert egyszerre nem tudnak 
mindenhova odaérni. A megerısítı erıt minden esetben igényelni fogja, ahogy a 
Fıkapitányság ereje ezt engedi. A Készenléti rendırséget is igénylik heti 4 alkalommal. 
Minden bejelentésben és ügyben eljárnak. Azt kéri, hogy szabálysértés esetén jelezzék felé az 
észrevételeket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megköszönte kapitány úr tájékoztatását. Úgy gondolja, hogy az utóbbi 
napokban átbeszélték a jelentıs gondokat, problémákat. Legfontosabbnak a lakosság 
biztonságérzetének megteremtését tartja, hiszen folyamatos jelzést kapnak a lakosságtól, hogy 
félnek, nem érzik magukat biztonságban. Eredményt csak közösen tudnak elérni, ezért nagyon 
szoros összefogásra van szükség a rendırség, a lakosság és a polgárırség között. Sajnos még 
mindig tapasztalják, hogy nagy a közömbösség a másikkal szemben. Addig, amíg valaki nem 
tapasztalja meg, hogy mit jelent egy lakásbetörés, addig nem tudja felmérni. Minden olyan 
ötletet, amely kivitelezhetı, támogat. Tárgyalt fıkapitány úr megbízottjával, aki – 
tolmácsolva fıkapitány úr kérését -  türelmet kért, mivel dolgoznak azon, hogy Kenderesen 
rend legyen. İ személy szerint minden fórumon hangoztatja, hogy helyben élı és lakó, itt 
szolgálatot teljesítı rendırre van szüksége a településnek.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy az elmúlt napok sajnálatos eseményei egy 
folyamatnak a végét jelentik. Ennek a helyzetnek a kialakulásáért a politika, a  törvényalkotás, 
az igazságszolgáltatás  is felelıs. Úgy gondolja, hogy a készenléti rendırség jelenléte nem 
oldja meg a problémát, megoldásnak az állandó rendıri jelenlétet tartja. A lakosság nagyon 
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 feldúlt, a közhangulat rossz. Csak remélni tudja, hogy nem fog önbíráskodásra sor kerülni. 
Amíg nem történik változás a kényszerítıeszköz használatának szabályozásában, nem 
várhatnak jelentıs eredményt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kapitány úrral az elmúlt napokban feljárták azokat a helyeket, ahol 
bőnözıi csoportok fellelhetık. A folyamatos igazoltatás váratlanul érte a lakosságot. A 
rendırségtıl határozott fellépést és hozzáállást várnak. 
 
CSATÁRI LAJOS: a lakosság jelentıs része a rendırségtıl sokkal határozottabb fellépést 
követel, amelyet meg lehet érteni, mivel nem lehet folyamatosan félelemben élni, rettegni a 
bőnözıktıl.  A rendırségnek a lakosság hangulatát nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
Minek kell még megtörténni, hogy keményebb, határozottabb fellépés legyen? Ennek 
érdekében kezdeményezni kell a törvényhozás felé a jogszabályok szigorítását.  Felhívta 
kapitány úr figyelmét, hogy a lakosság már nem lojális a rendırség felé. Megérti a kapitány úr 
által felvetett problémákat, de a lakosságot ez nem érdekli. A lakosság biztonságot akar, és 
azt, hogy ne kelljen félelemben élnie. A rendırségnek a bőncselekmény megelızése, 
megakadályozása és felderítése egyformán feladata.   
 
TELEKI ZOLTÁN:  a rendırség hármas feladatával tisztában van. Óva intene mindenkit, 
hogy a rendırségen kívül bárki „rendet” próbáljon csinálni. Úgy látja, hogy csak a rendıri 
jelenlét tudja visszaszorítani a jelenlegi folyamatot. Ehhez kapcsolódva polgármester asszonyt 
arra kérte, hogy a rendıri szolgálathoz biztosítsanak polgárıröket. Garantálja, hogy a 
törvényesség határain belül a rendırök a lehetı legszigorúbb eszközökkel fognak fellépni, 
amelyet ı személyesen fog ellenırizni. Személy szerint mindent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy minél nagyobb rendıri erı legyen jelen a településen. Arra kér mindenkit, 
hogy figyeljenek egymásra, jelezzenek, szolgáltassanak információt. Ehhez össze kell fogni a 
civil szférának, a polgárırségnek és a rendırségnek.  Véleménye szerint az összefogás 
eredményeként  rövid idın belül lehet majd érezni a változásokat. 
 
CSATÁRI LAJOS: tapasztalata szerint az esti órákban nagyon kevés járókelı van az utcán, 
ezért nehezen fog mőködni az azonnali jelzés, információ adása. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy az önkormányzat éljen felterjesztési jogával a 
kényszerítı eszközök alkalmazásának szabályozását illetıen, továbbá javasolta az 
országgyőlési képviselı úr megkeresését is ez ügyben. Kapitány úrtól érdeklıdött, hogy a 
magyar rendırség  kényszerítı eszköz használati szabályzata az európai szinthez képest 
milyen szigorú? 
 
TELEKI ZOLTÁN:  a szabályzat összhangban van az uniós országok szabályzataival. 
 
CSATÁRI LAJOS: az önkormányzati törvény 8. §-a megfogalmazza, hogy a helyi közösség 
tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi 
együttélés alapvetı szabályait.  
DR GASZPARJAN KAREN: a közösségellenes magatartás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül kellett helyezni. Álláspontja szerint az összefogásnak lenne 
eredménye. Azt kéri a Képviselı-testület tagjaitól, hogy tolmácsolják a lakosságnak, hogy 
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 figyeljenek egymásra, és jelezzék a gyanús személyeket, cselekményeket. 
 
TELEKI ZOLTÁN : a rendıri állománytól elvárja, hogy folyamatosan intézkedjen. Arra kér 
mindenkit, hogy amennyiben mást tapasztal, kéri neki jelezzék. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a településen 10 térfigyelı kamera mőködik, amelyhez 
diszpécserhálózat létrehozását javasolta.  Elhangzott már, hogy 10-12 fıtıl retteg a város 
közel 5 ezer lakója. Kapitány úrtól kérdezi, hogy van-e lehetıség ezeknek a személyeknek a 
folyamatos ellenırzésére. Nagyon sajnálja az ırsparancsnok úrral történt esetet. Az 
összefogás fontosságát hangsúlyozta. A polgárırségben néhány fı dolgozik aktívan, akiknek 
rendszeres juttatás biztosítását javasolta. 
 
TELEKI ZOLTÁN munkájukat a jogszabályoknak megfelelıen végzik minden esetben. A 
térfigyelı kamerákhoz kapcsolódó diszpécserhálózat mőködtetésére érkezett javaslatot 
támogatja. 
 
VERESSNÉ NAGY MARGIT: helytelennek tartja, hogy fiatalkorú gyerekek az esti, éjszakai 
órákban az utcákon felügyelet nélkül járkálnak. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Jobbik 
február elsı felében lakossági fórumot tart a városban. 
 
TELEKI ZOLTÁN:  a rendezvény jogi keretek közötti megszervezésének akadálya nincs.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megköszönte kapitány úr tájékoztatását. Bízik abban, hogy  sikerül 
hatékonyan együttmőködniük, és vissza tudják szorítani a bőnözést. 
  
Krokavecz László alpolgármester 14 óra 35 perckor eltávozott, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 6 fı. 
                                                                                                    
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 Testvérvárosi kapcsolatok- Polgárok találkozói 2013. Európai Uniós 
pályázat benyújtására 
 
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  15/2013. (I. 30) Kt. számú határozata 

Testvérvárosi kapcsolatok- Polgárok találkozói 2013. Európai Uniós pályázat 
benyújtására 

            Kenderes Város Önkormányzata az Európai Unió által kiírt pályázatról szóló  
elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani a 2013. 
augusztus 9. és 12. között megrendezésre kerülı testvérvárosi találkozó 
lebonyolítására, 13000- euró összegre. 
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Az önkormányzat a rendezvényt jelenlegi pénzügyi kondícióit figyelembe véve 
önerıbıl nem tudná finanszírozni a 2013. évi költségvetése terhére, ezért a pályázat 
elutasítása esetén a találkozó nem kerül megrendezésre. 

 
            Errıl:   1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztály, Helyben 

            2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 a 2004. június 15-én kötött üzemeltetési szerzıdés megszőnésével 
kapcsolatos intézkedésekre 
 
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 16/2013.(I.30.) Kt. számú határozata 
a 2004. június 15-én kötött üzemeltetési szerzıdés megszőnésével kapcsolatos 
intézkedésekrıl 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Társulási Tanács a 3/2012. (II.21.) sz. határozatával döntött a Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási ISPA projekt létesítményeinek és eszközeinek üzemeltetésére és 
hasznosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról és Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A nyertes 
ajánlattevıvel (Remondis Kétpó Kft.) 2012. június 14-én került aláírásra az új szerzıdés, 
ennek megfelelıen a korábbi szerzıdésbıl származó fizetési kötelezettségekkel a feleknek 
el kell számolniuk egymással. 

 
2. A Képviselı-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében dönt: 
 
 

2.1. a hulladéklerakó üzemeltetésérıl szóló szerzıdés (2004. június 15.-i keltezéső) 
alapján kibocsátott – bérleti díjra vonatkozó – számlák számviteli törvény és ÁFA-
törvény szerinti helyesbítésérıl, tekintettel a szerzıdés 2012. június 13. napján 
történı megszőnésére; 

2.2. jelen határozat mellékletét képezı, az elszámolással kapcsolatos Kompenzációs 
megállapodás jóváhagyásáról. 
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3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolással kapcsolatosan a 
határozat mellékletét képezı Kompenzációs Megállapodás aláírására, a szükséges 
intézkedések megtételére, a vonatkozó dokumentumok, okiratok aláírására. 

Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester. 
Határid ı: 2013. február 15. 

 
 
Err ıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./ Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
                 rekultivációjának Társulása 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
            3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                 é r t e s ü l n e k. 
         
 
     16/2013. (I. 30) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete 

 
Kompenzációs Megállapodás 

 
amely létrejött egyrészrıl: 
 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Társulása (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. sz., képviseli: Szalay Ferenc elnök, Szolnok 
Megyei Jogú Város polgármestere) (a továbbiakban: Társulás)  
 
másrészrıl: 
 
a Remondis Kétpó Kft. 

 
székhely:   5411 Kétpó, Almásy tér 1 sz. 
cégjegyzék száma:  Cg. 16-09-007954 
képviseli:   Papp László ügyvezetı igazgató és 
    Lits László ügyvezetı igazgató 
 

a továbbiakban: Remondis Kétpó Kft.), 
 
harmadrészrıl a Társulást alkotó Önkormányzatok: 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000 Szolnok Kossuth tér 9. Szalay Ferenc polgármester 

 
Rákóczifalva Város Önkormányzata 
5085 Rákóczifalva Szabadság tér 2. Krizsán József polgármester 
 
Szajol Község Önkormányzata 
5081 Szajol Rózsák tere 1.  Ifj. Szöllısi József polgármester 
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Tószeg Község Önkormányzata 
5091 Tószeg Rákóczi út 37. Dr. Gyuricza Miklós polgármester 

 
Tiszavárkony Község Önkormányzat 
5092 Tiszavárkony Endre király út 37. Mészáros Zoltán polgármester 

 
Tiszajenı Község Önkormányzata 
5094 Tiszajenı Vasút út 11. Puskás Béla Csaba polgármester 

 
Vezseny Község Önkormányzata 
5093 Vezseny Templom út 1. ifj. Szabó Ferenc polgármester 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 
5051 Zagyvarékas Rákóczi út 56.  Jánosi József polgármester 
 
Szászberek Község Önkormányzata 
5053 Szászberek Kossuth L. út 197.  Alapi József polgármester 
 
 
Újszász Város Önkormányzata 
5052 Újszász Szabadság tér 1. Molnár Péter polgármester 

 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 135. dr. Juhász Enikı polgármester 

 
Kétpó Község Önkormányzata 
5411 Kétpó Almásy tér 1.  Boldog István polgármester 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata 
5412 Kuncsorba Dózsa Gy. út 26.  Rédai János polgármester 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzata 
5082 Tiszatenyı Alkotmány út 26.  Kazinczi István polgármester 
 
Kengyel Község Önkormányzata 
5083 Kengyel Szabadság út 10. Nagy Szilárd polgármester 

 
Örményes Község Önkormányzata 
5222 Örményes  Felszabadulás út 16. Török Csaba polgármester 

 
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
5211 Tiszapüspöki Fı út 93. Polgár István polgármester 
 
Mezıtúr Város Önkormányzata 
5400 Mezıtúr Kossuth L. tér 1.  Herczeg Zsolt polgármester 

 
Túrkeve Város Önkormányzata 
5420 Túrkeve Petıfi tér 1. dr. Szabó Zoltán polgármester 
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Kenderes Város Önkormányzata 
5331 Kenderes Szent István út 56.  Pádár Lászlóné polgármester 

 
Abony Város Önkormányzata 
2740 Abony  Kossuth tér 1.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 
Jászkarajenı Község önkormányzata 
2746 Jászkarajenı Rákóczi út 16. Palya István Kálmán polgármester 

 
Kıröstetétlen Község Önkormányzata 
3745 Köröstetétlen  Kocséri út 4.  Pásztor Imre polgármester 
 

a továbbiakban: Önkormányzatok), 
 
együttes említésük esetén Szerzıdı Felek között az alulírott helyen és idıben az alábbi 
feltételekkel: 
 

I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a Társulás, ill. a Társulást alkotó önkormányzatok 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében - a 2004-ben 
megkötött üzemeltetési szerzıdéses jogviszony folytatásaként - 2011. július 1.napjával a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a Szolnok Térségi hulladékgazdálkodási projekt keretében létrejövı 
létesítmények, gépek és berendezések üzemeltetésbe adására, valamint a kapcsolódó a 
hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére és fenntartására, az önkormányzatok 
hulladékkezelési feladatainak ellátására szerzıdést kötöttek. 
 

2. Tekintettel arra, hogy a Társulás 2011. december 29. napjával a Remondis Kétpó Kft-ben 
fennálló üzletrészébıl 40%-ot pályázati eljárás eredményeként harmadik személy részére 
értékesített, ezért az I.1. pontban hivatkozott szerzıdés jogalapja megszőnésével - az I.1. 
pontban hivatkozott szerzıdés az új közbeszerzési eljárás alapján kötött szerzıdéssel 
megszőnik. 

 
3. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a tagönkormányzatok hulladékkezelési közszolgáltatási 

feladataikat a Társulás által látják el, és a tagönkormányzatok az ehhez szükséges 
eszközök üzemeltetési és hasznosítási jogát – mint kizárólagos közszolgáltatási jogot 
(vagyonértékő jogot)- tekintettel a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, 
valamint a 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet vonatkozó (2012. június 14. napján 
hatályos) rendelkezéseire 
3.1. a korábbi üzemeltetési szerzıdésbıl származó, az önkormányzatokat terhelı fizetési 

kötelezettség (722.000.000. + Áfa); 
3.2. és a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos – Társulást megilletı - értékesítés nettó 

árbevétele a feladat ellátása érdekében felmerülı költségekkel csökkentve  
együttesen mint ellenérték megfizetése mellett biztosították a Társulás számára 2012. 
június 14 – 2026. december 31. idıszakra; 
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4. A Társulás az üzemeltetés folyamatosságának biztosítása érdekében a Szolnok Térségi 
Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó létesítmények és ezek eszközeinek 
üzemeltetésére, és hasznosítására a tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyek 
beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertes ajánlattevıje a 
Remondis Kétpó Kft lett.   

 
5. A Társulás és a Remondis Kétpó Kft ezen megállapodás aláírásával közös megegyezéssel 

megszüntetik és a jelen megállapodás aláírásával hatályon kívül helyezik a közöttük e 
tárgyban 2012. június 14-én létrejött Kompenzációs Megállapodást, melynek helyébe ezen 
megállapodás lép. 

 
II. SZERZİDÉS TÁRGYA 

 
1. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy az I.1. pontban hivatkozott szerzıdés az I.2. pontban 

foglaltak okán az I.4. pontban foglalt közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı 
szerzıdés aláírásával megszőnt.  

 
2. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a 2011. július 1-én létrejött I.1. pontban foglalt üzemeltetési 

szerzıdés megszőnésével kapcsolatosan a Társulást alkotó önkormányzatoknak Remondis 
Kétpó Kft. felé 
2.1. az 1. sz. mellékletben meghatározott 472.808.225, -Ft azaz 

Négyszázhetvenkettımillió-nyolcszáznyolcezer-kétszázhuszonötezer forint le nem 
lakott bérleti díj jogcímén; 

2.2. a 2. sz. mellékletben meghatározott 249.191.775, -Ft azaz 
Kétszáznegyvenkilencmillió-százkilencvenegyezer-hétszázhetvenöt forint 
átalánykártérítés jogcímen; 

fizetési kötelezettsége áll fenn. 
 
3. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a Remondis Kétpó Kft. az I.4. pontban foglalt 

közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı szerzıdés aláírásának napján 722.000.000 
Ft+Áfa azaz Hétszázhuszonkettı millió forint plusz az általános forgalmi adó összeggel 
tartozik a Társulás felé. 

 
4. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy, hogy jelen szerzıdés I.3. pontjában hivatkozott 

vagyonértékő jog ellenérték: 
jelen szerzıdés I.3.1.1. szerinti összege tekintetében a számlakibocsátás végsı 
határideje 2013. február 28. napja; 
jelen szerzıdés I.3.1.2. szerinti összege tekintetében a számlakibocsátás végsı 
határideje a tárgynegyedévet követı hónap utolsó napja.  
A számlák teljesítési határideje a kibocsátást követı 120 nap. 
 

5. A pénzforgalom elkerülése érdekében jelen okiratban foglaltak alapján Szerzıdı Felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerzıdés alapján a I.3. pontban, a II.2. és a II.3. 
pontban foglalt egymással szemben fennálló fizetési kötelezettségüknek – a Társulás és a 
tagönkormányzatok tekintetében 722.000.000.- Ft erejéig - beszámítás útján tesznek 
eleget azzal, hogy a Remondis Kétpó Kft. a beszámítást követıen fennmaradt 
194.941.677.- Ft összegő kötelezettségét a Társulásnak az I.4. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövı szerzıdés aláírásának napján kifizette. 
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6. A fentebb nem szabályozott, és esetlegesen felmerülı kérdéseket a Felek kötelesek 
elsısorban tárgyalásos úton rendezni, amelyek során az adott ügyben ugyanazon Felek 
között korábban keletkezett megállapodások és szerzıdések tartalma élvez elsıbbséget. 

 
A tárgyalásos úton nem rendezhetı vitás kérdések tekintetében a Felek az 1959. évi IV. 
törvény – a Polgári Törvénykönyv adott esetre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak 
és alkalmazandónak, valamint értékhatártól függıen a Szolnoki Járásbíróság ill. a Szolnoki 
Törvényszék illetékességét ismerik el magukra nézve kötelezınek. 
 
Jelen megállapodást szerzıdı felek elolvasás és értelmezés után, magunkra nézve kötelezı 
érvénnyel, alulírott helyen és napon (cégszerően) írták alá.  
 
Szolnok, 2013. ............................... 
 
………………………………………….   …………………………………. 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva     Remondis Kétpó Kft. 
   települési szilárd hulladéklerakói        
      rekultivációjának Társulása 
 
 
 

 

1. ____________________________________________ 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

          Képviseli Szalay Ferenc polgármester  

 

 

____________________________________________ 

2. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 

Képviseli: Dr. Juhász Enikı polgármester  

 

 

____________________________________________ 

3. Mezıtúr Város Önkormányzata 

 Képviseli: Herczeg Zsolt polgármester  

 

 

____________________________________________ 

4. Abony Város Önkormányzata 

Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  
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____________________________________________ 

5. Túrkeve Város Önkormányzata 

 Képviseli: dr. Szabó Zoltán polgármester  

 

 

____________________________________________ 

6. Újszász Város Önkormányzata 

 Képviseli: Molnár Péter polgármester  

 

 

____________________________________________ 

7. Rákóczifalva Város Önkormányzata 

Képviseli: Krizsán József polgármester  

 

 

____________________________________________ 

8. Kenderes Város Önkormányzata 

 Képviseli: Pádár Lászlóné polgármester  

 

 

____________________________________________ 

9. Tószeg Község Önkormányzata 

 Képviseli: dr. Gyuricza Miklós polgármester  

 

 

____________________________________________ 

10. Kengyel Község Önkormányzata 

 Képviseli: Nagy Szilárd polgármester  

 

____________________________________________ 

11. Szajol Község Önkormányzata 

Képviseli: Szöllısi József polgármester  
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____________________________________________ 

12. Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Képviseli: Jánosi József polgármester 

 

 

____________________________________________ 

13. Jászkarajenı Község Önkormányzata 

 Képviseli: Palya István Kálmán polgármester  

 

 

____________________________________________ 

14. Tiszapüspöki Község Önkormányzata 

 Képviseli: Polgár István polgármester  

 

 

____________________________________________ 

15. Tiszatenyı Község Önkormányzata 

 Képviseli: Kazinczi István polgármester  

 

 

____________________________________________ 

16. Tiszavárkony Község Önkormányzat 

Képviseli: Mészáros Zoltán polgármester 

 

 

____________________________________________ 

17. Tiszajenı Község Önkormányzata 

 Képviseli: Puskás Béla Csaba polgármester  

 

 

____________________________________________ 

18. Örményes Község Önkormányzata 

 Képviseli: Török Csaba polgármester  
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____________________________________________ 

19. Szászberek Község Önkormányzata 

 Képviseli: Alapi József polgármester  

 

 

____________________________________________ 

20. Kétpó Község Önkormányzata 

 Képviseli: Boldog István polgármester  

 

 

____________________________________________ 

21. Kuncsorba Község Önkormányzata 

 Képviseli: Rédai János polgármester   

 

 

____________________________________________ 

22. Kıröstetétlen Község Önkormányzata 

 Képviseli: Pásztor Imre polgármester  

 

 

____________________________________________ 

23. Vezseny Község Önkormányzata 

  Képviseli: ifj. Szabó Ferenc polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Kompenzációs Megállapodás 1. sz. melléklete 
 
 

„LE NEM LAKOTT” BÉRLETI DÍJBÓL SZÁRMAZÓ 
 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 1 
 
 
 

Sorszám Tagönkormányzat megnevezése Fizetési kötelezettség 
mértéke (Ft) 

1.  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 193.552.946 
2. Túrkeve Város Önkormányzata 23.095.772 
3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 16.195.178 
4. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 52.698.635 
5. Tószeg Község Önkormányzata 10.593.807 
6. Rákóczifalva Város Önkormányzata 12.317.306 
7. Abony Város Önkormányzata 31.930.905 
8. Újszász Város Önkormányzata 15.036.654 
9. Mezıtúr Város Önkormányzata 43.529.353 
10. Kenderes Város Önkormányzata 12.013.934 
11. Kengyel Község Önkormányzata 9.043.977 
12. Szajol Község Önkormányzata 9.039.580 
13. Zagyvarékas Község Önkormányzata 8.292.142 
14. Jászkarajenı Község Önkormányzata 7.184.179 
15. Tiszapüspöki Község Önkormányzata 4.653.888 
16. Tiszatenyı Község Önkormányzata 4.242.799 
17. Tiszavárkony Község Önkormányzata 3.851.494 
18. Tiszajenı Község Önkormányzata 3.710.799 
19. Örményes Község Önkormányzata 2.778.703 
20.  Szászberek Község Önkormányzata 2.092.820 
21. Kétpó Község Önkormányzata 1.857.598 
22. Kuncsorba Község Önkormányzata 1.785.052 
23. Kıröstetétlen Község Önkormányzata 1.767.468 
24. Vezseny Község Önkormányzata 1.543.236 
Összesen: 472.808.225 
 
2013.január 07. 
 
 
       ............................................................. 
        Remondis Kétpó Kft. 
             Papp László és Lits László 
        ügyvezetı igazgatók 
 
 

Kompenzációs Megállapodás 2. sz. melléklete 
 

                                                 
1Remondis Kétpó Kft. által benyújtott elszámolás alapján 
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ÁTALÁNY KÁRTÉRÍTÉSI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 2 
 
 
 

Sorszám Tagönkormányzat megnevezése Fizetési kötelezettség 
mértéke (Ft) 

1.  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 102.011.343 
2. Túrkeve Város Önkormányzata 12.172.539 
3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 8.535.607 
4. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 27.774.615 
5. Tószeg Község Önkormányzata 5.583.425 
6. Rákóczifalva Város Önkormányzata 6.491.789 
7. Abony Város Önkormányzata 16.829.062 
8. Újszász Város Önkormányzata 7.925.011 
9. Mezıtúr Város Önkormányzata 22.941.980 
10. Kenderes Város Önkormányzata 6.331.898 
11. Kengyel Község Önkormányzata 4.766.594 
12. Szajol Község Önkormányzata 4.764.276 
13. Zagyvarékas Község Önkormányzata 4.370.342 
14. Jászkarajenı Község Önkormányzata 3.786.394 
15. Tiszapüspöki Község Önkormányzata 2.452.814 
16. Tiszatenyı Község Önkormányzata 2.236.151 
17. Tiszavárkony Község Önkormányzata 2.029.915 
18. Tiszajenı Község Önkormányzata 1.955.762 
19. Örményes Község Önkormányzata 1.464.505 
20.  Szászberek Község Önkormányzata 1.103.013 
21. Kétpó Község Önkormányzata 979.040 
22. Kuncsorba Község Önkormányzata 940.805 
23. Kıröstetétlen Község Önkormányzata 931.537 
24. Vezseny Község Önkormányzata 813357 
Összesen: 249.191.775 
 
2013. január 7. 
 
 
       ............................................................. 
        Remondis Kétpó Kft. 
             Papp László és Lits László 
        ügyvezetı igazgató 
 
 

                                                 
2Remondis Kétpó Kft. által benyújtott elszámolás alapján 
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3.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 Rendırség épületének felújítása a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására nyertes pályázati támogatásról 
 
Baktai Kálmán önkormányzati képviselı 15 órakor kiment a terembıl, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 5 fı. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: megállapítható, hogy túl nagy különbségek nincsenek az ajánlatok között. 
Érdeklıdött, hogy az elvégzendı munkák között minıségi különbségek vannak-e? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázati kiírás tartalmazza az elvégzendı munkák felsorolását. Minden 
ajánlattevı annak alapján adta meg ajánlatát. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az ajánlattevık az elkészült költségvetés alapján készítették el 
ajánlatukat. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 17/2013. (I.30. ) Kt. számú határozata  

Kenderes, Szent István út 32 szám alatti Rendırség épület felújítása  a közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítására nyertes pályázati támogatásból 
  
Kenderes Város Önkormányzata  az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított elıirányzatból a ”közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására” nyertes  pályázati támogatás felhasználásával Kenderes, Szent István út 32 
szám alatti Rendırség épület felújítását kezdeményezi. 
A kivitelezési munkák elvégzésére a  legkedvezıbb árajánlatot a Kunhegyesi Építı Kft. 5340 
Kunhegyes, Zádor út 4 szám alatti vállalkozással kíván szerzıdést kötni. Ajánlati ára: 6.490.818,- 
Ft + 27% Áfa bruttó: 8.243.339,- Ft. A szerzıdéskötéssel kapcsolatos ügyintéssel megbízza Pádár 
Lászlóné polgármestert. 
  
 Errıl értesül:       1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
                3./ Irattár 
 
 
 
Baktai Kálmán önkormányzati képviselı 15 óra 5 perckor visszaérkezett a teremben, így a 
jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a rendırség épületének felújítása heteken 
belül elkezdıdik, ezért a rendırségnek a Polgármesteri Hivatalban fognak helyet biztosítani.  
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy megtörtént a Belügyminisztériumban a 
START munkaprogram, illetve a kiemelt támogatási kérelem egyeztetése. Végleges választ még 
nem kaptak. 
 
Kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: január 1-tıl hatályba lépett az a jogszabály, amely alapján a települések 
képviselı-testületei kötelesek megváltoztatni azoknak az utcáknak a neveit, amelyek a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül összefüggésbe hozhatók. Ezzel 
kapcsolatban javasolta, hogy az ott lakók, illetve képviselık javaslatait is vegyék figyelembe. Az 
elmúlt napokban újságírók jártak a településen, és a megjelent cikkben a településrıl és a 
lakókról is véleményt mondtak. Ennek kapcsán arra kér mindenkit, hogy fenntartással fogadják 
az újságírókat. Véleménye szerint az ipari szolgáltatást bıvíteni kell a településen.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az utcanév változtatással kapcsolatosan a közelgı közmeghallgatásokon 
fog javaslatot kérni az utcákban lakóktól. Gondolkodni fognak az ipari szolgáltatás bıvítésén, de 
úgy gondolja, hogy ebbe a vállalkozók is be tudnak kapcsolódni.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA: az FM 24 hírportál cikkérıl van szó. A cikk írói egyszerő vendégként 
érkeztek a településre. Ugyanazt a felvilágosítást kapták a kulturális szakmenedzsertıl, mint bárki 
más. Az elkészült cikkben rengeteg „ferdítés” volt, amelyet megjelenés elıtt kértek javítani. 
Ennek ellenére minimális változtatással megjelentették a cikket, eljárásukat felháborítónak tartja 
kollegáival együtt. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ egy szülı megkereste, hogy mozgássérült gyermeke nem tudja használni 
az iskolai WC-t, mivel az nem akadálymentesített. A szülı mindenképpen ebbe az iskolába akarja 
járatni a gyermeket, amelyhez  segítséget kér. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat közel 30 millió Ft-tal járul hozzá az iskola 
mőködéséhez. Továbbra is az a kérése, hogy az egyházi mőködtetés irányában kell tenniük 
lépéseket. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: tájékoztatást adott arról, hogy a tegnapi napon volt az 
önkormányzat ellen indított kártérítési per tárgyalása, amelyben ítélet nem született. A következı 
tárgyalási napot áprilisra tőzték ki. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, bejelentette, hogy a továbbiakban zárt 
ülésen folytatja munkáját a Képviselı-testület. Az ülést 15 óra 25 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester         jegyzı 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 30-án 13 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. január 30-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      14/2012. 
 
1./ Testvérvárosi kapcsolatok-Polgárok találkozói 2013.  
      Európai Uniós pályázat benyújtására     15/2013. 
 
2./ A 2004. június 15-én kötött üzemeltetési szerzıdés megszőnésével 
     kapcsolatos intézkedésekrıl      16/2013. 
 
3./ Kenderes, Szent István út 32. szám alatti Rendırség épület felújítása 
     a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására  
     nyertes pályázati támogatásról      17/2013. 


