
        J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. 
órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,  

  Dr. Barta Zsuzsanna, Mikola Gabriella, Demeter István bizottsági tagok 
 
Tanácskozási joggal jelenlévık:  Pádár Lászlóné polgármester, Orosz Mihály aljegyzı,  
                                                        Korpás Bálint a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő 
                Társaság ügyvezetıje  
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzıkönyvvezetı 
 
 
Napirendi pontok:        1./ Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál  
            2010. évben végzett belsı ellenırzésekrıl szóló jelentés  
            véleményezése 
                  2./ Kenderes Város Önkormányzatának mőködési hitelek  
             felvételérıl szóló elıterjesztés 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. Kérte, akinek van más 
javaslata, tegye meg.  
Más javaslat nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 9/2011.(IV.28) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. április 28-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 2010. évben végzett belsı ellenırzésekrıl szóló 
jelentés véleményezése 
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VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy végigolvasta a Kenderes Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál 2010. évben végzett belsı ellenırzésekrıl szóló jelentést és 
megállapította, hogy nagyon alapos, az elıírt jogszabálynak megfelelıen lett összeállítva. 
Kérte, akinek van kérdése, kiegészítése a jelentéssel kapcsolatosan tegye meg.  
 
BÍRÓ CSABA elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal belsı ellenıri álláshelyet nem tart 
fenn, létszám keretben sem szerepel sehol. A feladat ellátása dologi kiadásként merül fel az 
önkormányzatnál, a Társulás is igényelt és kapott normatív állami támogatást rá.  Jogszabály 
szerint tárgy évtıl az éves ellenırzési jelentést a tárgy évi beszámoló elfogadásával 
egyidejőleg kell a Képviselı-testület elé terjeszteni. Ez meghiúsult, mert a belsı ellenır 
komolyabb betegségen esett át. Az ellenırzési jelentés elkészült a beszámoló elfogadása után, 
de határidın belül, ami április 30. –a. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 10/2011.(IV.28) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2010. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte  
 Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2010. évben  
 végzett belsı ellenırzésekrıl szóló jelentést és elfogadásra javasolja a  
 Képviselı-testületnek a jegyzıkönyv mellékelte szerinti tartalommal.  
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának tagjai, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k .  
 
 
2./ Napirendi pont megtárgyalása  
Kenderes Város Önkormányzatának mőködési hitelek felvételérıl szóló elıterjesztés 
véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT kérte, akinek kérdése, hozzászólása van az elıterjesztéssel 
kapcsolatosan, tegye meg.  
 
BÍRÓ CSABA elmondta, hogy a 2011. március 9-én elfogadott 10-10 millió forint 
hitelfelvételrıl szóló 33/2011.(III.09.) és 34/2011.(III.09.) Kt. számú határozatok 
felülvizsgálata szükségessé vált. A Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelbírálati 
eljárás során az önkormányzatot a kockázatos adós kategóriába sorolta és a kért hitelek 
futamidejét csökkentette, valamint a hosszabb lejáratra nyújtott hitel törlesztésének 
ütemezését megváltoztatta. A két korábbi határozatot a Képviselı-testületnek egyenként egy-
egy határozati javaslatban hatályon kívül szükséges helyezni.    
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Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:   
    
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 11/2011.(IV.28.) számú 
határozat 
Kenderes Város Önkormányzatának mőködési hitelek felvételérıl szóló elıterjesztés 
véleményezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte  
 a Kenderes Város Önkormányzatának mőködési hitelek felvételérıl szóló 
 elıterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal.   
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságnak tagjai, Helyben 
                      2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı  
                      é r t e s ü l n e k. 
 
 
3./ Egyebek  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy a péntek reggeli képviselı-testületi ülésen 
szerepel napirendi pontként az élelmiszerek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalási 
rendrıl szóló tájékoztató. Megkéri Bíró Csaba pénzügyi osztályvezetıt, hogy adjon bıvebb 
felvilágosítást a tájékoztatóról.  
 
BÍRÓ CSABA elmondta, hogy a Képviselı-testület korábban döntött arról, hogy a 
közbeszerzést központilag bonyolítja le. Az önkormányzat Képviselı-testülete dönt a 
közbeszerzések nyertesének kiválasztásáról. Elmondta, hogy ez gyakorlatilag felülírta az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelettel megállapított 
kötelezettségvállalási rendet, ami eddig volt. Az Ámr. 72.§.-ában olvasható, hogy a 
költségvetési szerv vezetıje, vagy távollétében az általa írásban felhatalmazott személy 
jogosult az adott költségvetési szervnél kötelezettségvállalásra. A központi közbeszerzéssel a 
közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzéseknél, kötelezettségvállalásoknál a Képviselı-
testület vette át ezt a jogot.   
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Korpás Bálint ügyvezetıt, hogy adjon tájékoztatást a 
Kft. jelenlegi helyzetérıl.  
 
KORPÁS BÁLINT tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Kenderesi Nonprofit Korlátolt 
Felelısségő Társaság április 27-én hivatalosan is be lett jegyezve. A Felügyelı Bizottság 
részére az ügyrendet elkészítette, amit a Képviselı-testületnek kell jóváhagyni. Terveik 
szerint az elsı gazdasági tevékenységük konyhakerti növények termesztése lenne. Elmondta, 
hogy 4 telek jöhetett szóba, ebbıl 1 telek kerül mővelés alá. Azt tapasztalták, hogy nagyon 
rossz minıségő talaj, sok volt a probléma vele, a közmunkások is segítettek kisebb-nagyobb 
téglákat, kıtörmelékeket eltávolítani. Úgy gondolja, hogy borsó és hagyma jöhet szóba 
termesztés szempontjából. Szakemberek részérıl történtek felajánlások, több ötlet merült fel a 
termesztéssel kapcsolatosan is. (pl. gombatermesztés)  
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VERESNÉ NAGY MARGIT hangsúlyozta, hogy a kistermelıkkel fontos a kapcsolattartás.  
 
KORPÁS BÁLINT elmondta, hogy hétfın egyeztet a Központi Konyha dolgozóival, az ár és 
mennyiség tekintetében. Terveik között szerepel egy kisebb tésztaüzem létesítése, ami apró 
beruházással megoldható lenne. Fontosnak tartja a pályázatok figyelését, kihasználását.  
  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14.30-kor bezárta.  
 
 
 
 
      K m f.  
 
 
 
 
         Veresné Nagy Margit  
           elnök  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. 
órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 
 
 

              M u t a t ó  
 
 
 
Napirendi pontok:         Szám:  
 
A Pénzügyi Bizottság 2011. április 28-i napirendjének 
elfogadása          9/2011.(IV.28.)  
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évben végzett 
     belsı ellenırzésekrıl szóló jelentés véleményezése   10/2011.(IV.28.) 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzatának mőködési hitelek  
     felvételérıl szóló elıterjesztés véleményezése     11/2011.(IV.28.) 
 
 
 
 
 
 


