
          J e g y z ı k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 28-án 13.00. 
órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,  
    Dr. Barta Zsuzsanna, Demeter István, Mikola Gabriella bizottsági tagok 
 
Tanácskozási joggal jelenlévık: Pádár Lászlóné polgármeser, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzıkönyvvezetı 
 
Napirendi pontok: 1./ A Képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
                                      költségvetési tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi 
      beszámolójuk felülvizsgálatának rendjérıl és tartalmáról, valamint 
      a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmáról szóló  
      rendelet-tervezet véleményezése  
                      2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési  
      díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról 
      szóló rendelet-tervezet véleményezése 
            3./ A temetı használatának szabályairól szóló 4/2009.(II.27.) rendelet 
      módosításának véleményezése 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fıs 
bizottságból 5 fı van jelen. Az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi 
pontok megtárgyalását és kérte, hogy vegyék fel 4. napirendi pontnak a zöldség, gyümölcs 
beszállítójának kiválasztásáról  – 2011. március 1. és 2011. április 30. napja közötti idıszakra 
–  szóló elıterjesztés véleményezését.    
 
A Pénzügyi Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek.  
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságának 4/2011.(II.28.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 28-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Veresné Nagy Margit 
 elnök napirendekre 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 
A Képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési 
tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi beszámolójuk felülvizsgálatának 
rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és zárszámadási rendeletek 
tartalmáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
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VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy a rendelet hatálya az Önkormányzat 
költségvetési szerveire és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. A rendelet a kihirdetése napján 
lép hatályba, azzal, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosításait 
és a 2010 évrıl készített éves beszámolót már e rendelet alkalmazásával kell elkészíteni. A 
rendelet tartalmazza a koncepcióval, a költségvetés készítésével kapcsolatos feladatokat, a 
zárszámadás készítésének, felülvizsgálatának rendjét és tartalmát, a költségvetés 
elıterjesztésének és rendelet tervezésének tartalmi elıírásait, valamint a zárszámadási 
rendelet tartalmi elıírásait és a záró rendelkezést.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 5/2011.(II.28.) számú 
határozata 
a Képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési 
tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi beszámolójuk felülvizsgálatának 
rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és zárszámadási rendeletek 
tartalmáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte a  
 Képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési 
 tervezésének és zárszámadásának készítését, elemi beszámolójuk felülvizs- 
 gálatának rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és zárszámadási  
 rendeletek tartalmáról szóló rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja a  
 Képviselı-testületnek a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal.  
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyen 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k . 
 
 
2./ Napirendi pont megtárgyalása 
A Személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak 
személyi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy minden év március 1-ig az önkormányzat által 
meghatározott intézményi térítési díj alapján meg kell állapítani az ellátottak új személyi 
térítési díját.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte a Személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési 
díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezetet és 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 6/2011.(II.28.) számú 
határozata 
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a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítéséi díjának, és az ellátottak 
személyi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezésérıl  
    
 Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményezte a 
 személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának  
 és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet- 
 tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal.  
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k.  
 
  
3./ Napirendi pont megtárgyalása    
A temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 4/2009.(II.27.) rendelet-
tervezet véleményezése 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy a temetırıl és a temetı használatának 
szabályairól szóló rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti, és helyében a módosult 2. 
számú melléklete kerül. A rendeletben a temetési szolgáltatás (eszközökkel, 
áramszolgáltatással) szertartásonként 10.000.Ft-ra módosul.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy az elızı rendeletben nem volt meghatározva, 
hogy bruttó vagy nettó összeg. Megemelték az összeget, így bruttó 10.000.Ft-ra módosult.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte a temetırıl és a 
temetı használatának szabályairól szóló 4/2009.(II.27.) rendelet-tervezetet és 5fı egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 7/2011.(II.28.) számú 
határozata 
a temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 4/2009.(II.27.) rendeletének 
módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményezte a  
 temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 4/2009.(II.27.) 
 rendeletének módosítását és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek 
 a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal.  
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k .  
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4./ Napirendi pont megtárgyalása  
Elıterjesztés véleményezése a zöldség, gyümölcs beszállítójának kiválasztásáról 2011. 
március 1. és 2011. április 30. napja közötti idıszakra    
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy 5 beszállítótól kértek és 4 vállalkozótól érkezett 
árajánlat az önkormányzat által fenntartott intézmények zöldség, gyümölcs ellátásának 
biztosítása érdekében 2011. március 1. és 2011. április 30. napja közötti idıszakra. 
Hangsúlyozta, hogy a Metro Kereskedelmi Kft. az általa kínált termékei árait kizárólag 2011. 
február 28-ig tudja tartani. Az árak között lényeges különbségek vannak. A Mortak Fruit Kft. 
árajánlata tőnik a legkedvezıbbnek, de sok benne a selejt áru.  
 
MIKOLA GABRIELLA kérdése az volt, ha nincsenek megelégedve a beszállított 
termékekkel, akkor a megkötött szerzıdést fel lehet mondani?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, a szerzıdést fel lehet 
bontani, és lehet reklamálni a minıségileg selejt áru miatt.  
 
DR. BARTA ZSUZSANNA véleménye szerint a két helyi vállalkozó közül kell választani.  
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményezte a zöldség, gyümölcs 
beszállítójának kiválasztásáról szóló elıterjesztést és 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményezte a zöldség, gyümölcs 
beszállítójának kiválasztásáról szóló elıterjesztést és 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 8/2011.(II.28.) számú 
határozata 
a zöldség, gyümölcs beszállítójának kiválasztásáról szóló elıterjesztés véleményezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte 
 a zöldség, gyümölcs beszállítójának kiválasztásáról szóló elıterjesztést 

 - 2011. március 1. és 2011. április 30. napja közötti idıszakra - és javasolja 
elfogadásra a Képviselı-testületnek Bana Istvánné vállalkozó (Kenderes,  
József Attila út 19/a) árajánlatát.   
 
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
          2./ Pénzügyi Bizottság tagjai, Helyben  
           3./ 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 13.45.-kor 
bezárta.  
      K m f.  
 
         Veresné Nagy Margit 
            elnök 



                  J e g y z ı k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. február 28-án 13.00. 
órai kezdettel tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 
 

                      M u t a t ó 
 
 
Napirendi pontok:        Szám: 

 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 
2011. február 28-i ülése napirendjének elfogadásáról   4/2011.(II.28.) 
 
1./ A Képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési  
     szervek költségvetési tervezésének és zárszámadás  
     készítésének, elemi beszámolójuk felülvizsgálatának 
     rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és  
     zárszámadási rendeletek tartalmáról szóló rendelet-tervezet 
     véleményezése        5/2011.(II.28.) 
 
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi  
     térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának 
     megállapításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése   6/2011.(II.28.) 
 
3./ A temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 
     4/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról    7/2011.(II.28.) 
 
4./ A zöldség, gyümölcs beszállítójának kiválasztásáról szóló 
     elıterjesztés véleményezésérıl      8/2011.(II.28.) 
 
 
 

   
 
 
 


