
                                  J e g y z ı k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 14-én 13.00. 
órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,  
                         Dr. Barta Zsuzsanna, Mikola Gabriella bizottsági tagok 
 
Bejelentéssel távol: Demeter István bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévık: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, 
            Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetı, 
            Ács Andrea Éva Mővelıdési Ház vezetıje, Bodor Tamás  
            idegenforgalmi szakmenedzser, Csatári Lajos képviselı  
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzıkönyvvezetı 
 
Napirendi pontok:        1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl 
             szóló rendelet-tervezet véleményezése 
                  2./ Javaslattétel  Kenderes Város Önkormányzat Gazdasági 

          Programjának összeállításához 
                                        3./  Pénzügyi Bizottság 2011. évi Munkatervének összeállítása 
     
VERESNÉ NAGY MARGIT köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fıs 
bizottságból 4 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel maradt távol. Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más 
javaslata, tegye meg.  
Más javaslat nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 4 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 1/2011.(II.14.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 14.-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Veresné Nagy Margit 
 elnök napirendre tett javaslatát egyhangúan elfogadta.    
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának tagjai,  
     Helyben  
     é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
1./ Napirendi pont megtárgyalása 
Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet 
véleményezése 



     - 2 - 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy Kenderes Város Önkormányzata összes 
bizottsága véleményezte a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetet. Kérte, akinek van 
hozzáfőzni valója, kérdése, véleménye, tegye meg.  
 
BÍRÓ CSABA: a költségvetési rendelet-tervezet 3.§.(3) bekezdését az alábbiak szerint 
helyesbíti: „Finanszírozási, felhalmozási célú bevételként az önkormányzat 34.603,-ezer 
forint fejlesztési célú hitel felvételt tervez.” A bizottsági tagok megkapták a 3/a számú 
mellékletet, amely a 2011. évi költségvetés elkészítésénél a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által összeállított útmutató alapján, kötelezı érvényő az önkormányzatok számára. 
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy megkapta Vári Imre könyvvizsgáló által elkészített 
jelentést. A könyvvizsgáló  elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az önkormányzat 
2011. évi költségvetését, azzal a hozzáfőzéssel, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a 
megfelelı takarékossági intézkedések betartására. Elmondta, hogy a rendeletben 
folyamatosan napirenden kell tartani, hogy az önkormányzat milyen kiadáscsökkentı és 
bevétel növelı intézkedéseket tesz, a mőködési hiány összeg tovább csökkentése érdekében. 
Az intézmények vezetıivel, képviselıivel, illetve a szakszervezetek képviselıivel az 
egyeztetéseket elvégezték.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte a Kenderes Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet 4 fı támogató 
szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2/2011.(II.14.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet 
véleményezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményezte  
 Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl  
 szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek 
 a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal.  
 
 Errıl: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben  
   é r t e s ü l n e k .  
 
2./ Napirendi pont megtárgyalása  
Javaslattétel a Kenderes Város Önkormányzat Gazdasági Programjába  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT  a gazdasági programmal kapcsolatosan elmondta, hogy a 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi bizottság részletesen tárgyalta a 
Csatári Lajos bizottsági elnök által elkészített munkaanyag alapján. Úgy gondolja, a 
munkaanyagban megfogalmazott irányvonal útmutató lehet, amely szerint elsıdleges cél a 
munkahelyteremtés, foglalkoztatottság, valamint a közbiztonság megteremtése.  Összegezve 
ismertetette a munkaanyagban szereplı fıbb szempontokat: önellátás, szociális bolt 
beindítása, mezıgazdasági gazdálkodók támogatása, pályázat, szakiskola keretén belül  
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vágóhíd beindítása, begyőjtött zöld hulladék kezelése (komposztálás), önálló szemétszállítás 
megvalósítása.  
Elmondta, hogy a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangú 
döntése alapján egy mondatot emelt ki a munkaanyagból:  
„Az önkormányzat feladata: együttmőködni a gazdálkodókkal, a magánszektor szereplıivel 
a tartós gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez szükséges feltételek 
megteremtésében”  
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának tagjai egyhangúan egyetértettek az 
elhangzottakkal.  
 
3./ Napirendi pont megtárgyalása  
Pénzügyi Bizottság 2011. évi Munkatervének összeállítása 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT:  2011. évi munkatervre az alábbi javaslatokat teszi: 

- március hónapban:      - kifizetetlen számlák alakulása, ütemezése 
- április hónapban:         - pályázatok ajánlása, támogatása 
                                           - városnap szervezésére fedezet biztosítása 
- május  hónapban:         - beszedett adók alakulása 
- június hónapban:          - fél éves mérleg a szociális támogatás felhasználásáról 

                                                 - közcélú, közhasznú munka alakulásáról beszámoló  
- augusztus hónapban:    - az oktatási intézményekben végrehajtott létszámcsökkentés 

                            alakulásáról 
- szeptember-október      - beszedett adók alakulása 
- november hónapban:    - 2012. évi költségvetési koncepció véleményezése 

        - Belsı ellenırzési terv véleményezése  
       - 2011. évi I.-III. negyedéves költségvetési beszámoló 
          véleményezése 

- december hónapban:     - rendeletek felülvizsgálata (térítési díjak, nyersanyagnormák, 
                vízdíj, szennyvízdíj, települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
      hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, önkormányzati  
      tulajdonú helyiségek bérleti díja, lakásbérleti díjak,) 

 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ javasolta a Pénzügyi bizottság tagjainak, hogy a  városnappal és a 
tanévkezdéssel kapcsolatos napirendi pontokat az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottsággal együtt tárgyalják meg. 
 
A Pénzügyi Bizottság tagjai egyetértettek Király Lászlóné  Oktatási, Kulturális, Turisztikai és 
Sportbizottság elnök javaslatával.   
 
CSATÁRI LAJOS felhívta a figyelmet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a Pénzügyi 
Bizottságra vonatkozóan megfogalmazott feladatokra.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2011. évi 
Munkatervét és 4 fı támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 3/2011.(II.14.) számú 
határozata 
Kenderes  Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. évi Munkatervérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága összeállította  
 a 2011. évi Munkatervét az alábbiak szerint: 
   

- március  - kifizetetlen számlák alakulása, ütemezése 
- április  - pályázatok ajánlása, támogatása 
                             - városnap szervezése, fedezet biztosítása 
- május            - beszedett adók alakulása 
- június            - fél éves mérleg a szociális támogatás felhasználásáról 

                                   - közcélú, közhasznú munka alakulása   
- augusztus      - az oktatási intézményekben a létszámcsökkentés 

              végrehajtásáról  
- szeptember-október      - beszedett adók alakulása 
- november          - 2012. évi költségvetési koncepció véleményezése 

                                                    - Belsı ellenırzési terv véleményezése  
     - 2011.évi I.-III. negyedéves költségvetésének 

             végrehajtásáról szóló elıterjesztés véleményezése   
- december      - rendeletek felülvizsgálata (térítési díjak, élelmezési nyersanyag- 

  költség megállapítása, vízdíj, szennyvízdíj, települési szilárd  
  hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról,  
  önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díja, lakásbérleti díjak, 
  véleményezése 

 
       Errıl: 1./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben 
                 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 13.30-kor bezárta.  
 
 
         Veresné Nagy Margit 
              bizottság elnöke   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    J e g y z ı k ö n y v  
 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 14-én 13.00. 
órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 
 

        M u t a t ó  
 
 
 
 
Napirendi pont:                    Szám:  
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 
     2011. február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról   1/2011.(II.14.) 
2./ Javaslattétel a Kenderes Város Önkormányzat Gazdasági  
     Programjához            ---- 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl 
     szóló rendelet-tervezet véleményezésérıl    2/2011.(II.14.) 
4./ Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának  
     2011. évi Munkaterv összeállításáról     3/2011.(II.14.) 
 
 
 
 

 
 
 
 


