
             J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottsága 
2013. június 26-án 13.00. órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Dr. Barta Zsuzsanna, Baktai Kálmán, Csatári 
Lajos, Bana István bizottsági tagok.  
 
Bejelentéssel távol: Demeter István, Mikola Gabriella, Király Lászlóné bizottsági tagok  
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyző, 
Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Krokavecz László alpolgármester 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető 
 
Napirendi pontok: 1./  Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről  
                                      szóló rendelet-tervezet módosításának véleményezése  
                 Előadó: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető 
          2./   Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.  
                                      3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
      fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
      várható összegéről szóló előterjesztés véleményezése   
      Előadó: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető  
 
                                                          
VERESNÉ NAGY MARGIT köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8 fős 
bizottságból 5 fő van jelen, 3 fő bejelentéssel maradt távol.   
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.  
 
Más javaslat nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
12/2013(VI.26.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. június 26.-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága Veresné Nagy Margit 
 elnök napirendre tett javaslatát egyhangúan elfogadta.    
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 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  
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete módosításáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy minden bizottsági tag megkapta a Kenderes 
Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását. Megkérte 
Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése a rendelet-
tervezetre vonatkozóan, tegye meg.  
 
BÍRÓ CSABA  elmondta, hogy a bizottsági tagoknak megküldött anyaghoz képest változott a 
rendelet módosítására elkészített  előterjesztés. A fejlesztési tartalékból a szennyvízberuházás 
második  ütemének előkészítése projekt önerejét előirányzatosították azokon kívül, amik az 
előterjesztésben szerepelnek. A Képviselő-testület a 170/2012. (09. 26)  képviselő testületi 
határozattal  jóváhagyta a „szennyvízberuházás előkészítése” projektet (KEOP pályázatot), 
aminek az önereje 5. 817 ezer forint. Ez az összeg nevesítve bekerült a költségvetésbe. Ez a 
változtatás nem érinti az előterjesztésben szereplő költségvetési módosítás költségvetési 
főösszegét, sem működés sem pedig felhalmozási egyenlegét. A „saját bevételeinek és a 
Stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről” szóló   
határozattal kapcsolatosan elmondta, hogy a költségvetési rendelet módosításban szereplő 
előirányzat változások miatt került sor az előző határozat hatályon kívül helyezésére, valamint 
az új elfogadására. A Renault személygépkocsi értékesítésből származó bevételek 
előirányzata került bele a határozat mellékletébe 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ elmondta, minden intézmény feladata, hogy folyamatosan kísérje 
figyelemmel, hogyan lehetne még takarékoskodni. Gondolatébresztőként elmondta, hogy 
Karcagon és Kisújszálláson is összevonták a Művelődési Ház és a Könyvtár vezetését. Úgy 
gondolja, hogy Kenderesen is el kellene gondolkozni ezen. Véleménye szerint az 
összevonással nem sok megtakarítást érnének el, de kis létszámú intézmények nem biztos, 
hogy indokoltak.  
 
CSATÁRI LAJOS véleménye szerint az önkormányzat adóbevétele összefüggésben van a 
gazdasági állapottal, többek között a vállalkozások számával, minőségével és 
teljesítményével. Mindenki számára ismeretes, hogy nagyon magas a járulék, amit fizetni kell 
a vállalkozóknak. Úgy gondolja, hogy meg kellene próbálni felterjesztési jogukkal élni,  –akár 
alpolgármester úr általi ismeretséggel, segítéségével – országgyűlési határozattal vagy 
rendelettel a vállalkozások terheit olyan mértékben csökkenteni, hogy megérje vállalkozni egy 
olyan településen is, mint Kenderes. Engedményekkel, adózási kedvezményekkel lehetőséget, 
kedvet lehetne adni a vállalkozásokra. Véleménye szerint csapatba kellene összeszedni az 
embereket, hogy szervezett formában történjen a munkavégzés, és az adózás megjelenjen az 
önkormányzat számláján.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán telefonbeszélgetést folytatott a  
Belügyminisztériummal, ismét felszínre került a Szociális Szövetkezet létrehozásának  
gondolata. Úgy gondolja, arra kell törekedni, hogy az alapító okiratban minél szélesebb 
körben foglalják bele azt a tevékenységi kört, amit el lehet végeztetni a szakemberekkel. 
Tudni kellene, hogy kik azok a személyek, akik hajlandók belépni a szociális szövetkezetbe, a 
megadott feltétekkel.  Elmondta, hogy ez a téma folyamatosan napirenden van munkájuk  
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során. Előreláthatólag  jövő héten mennek személyes egyeztetésre a Belügyminisztériumba,  a 
Szociális Szövetkezet támogatására nyíló pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. A tegnap 
folytatott telefonbeszélgetésük során, e téma kapcsán hozta fel a MÉM Repülőgépes Szolgálat 
telephelyének kérdését.  Elmondta, olyan tájékoztatást kapott, hogy Kenderes Város előkelő 
helyen van az ügyben, de jelenleg az országot érintő árvíz helyreállítási munkái vannak 
előtérben.    
 
BAKTAI KÁLMÁN úgy gondolja, hogy „létkérdés”, hogy a MÉM Repülőgépes Szolgálat 
megvételre kerüljön, hiszen ettől nagy mértékben függ Kenderes jövőképe. Véleménye 
szerint,  ha nem sikerül, gondolkozzanak más alternatív megoldáson, esetleg részletekben 
történő megvásárláson. Csatári Lajos képviselő hozzászólásával kapcsolatosan elmondta, ha 
időrendi sorrendben nézik a dolgot, csak akkor érdemes elindítani egy vállalkozást, vagy 
szövetkezetet létrehozni, ha arra van kereslet. Úgy gondolja, hogy jó néhány évvel ezelőtt a 
roma réteg elszegényedéséről beszéltek, de mára a közalkalmazotti réteg is „lecsúszott”.   
Meglátása szerint az utóbbi 30-40 évben nem volt ilyen szegénység. Sajnálatosnak tartja, 
hogy a helyben lévő „szürke állomány”, diplomás emberek nem együttműködők a város 
problémáit nézve. Véleménye szerint Tőlük várható el, szélesebb rálátásuk van a dolgokra, 
pozitív hatást kellene gyakorolniuk, javaslatokat tenni problémamegoldásokra az 
önkormányzat felé, ami nem történik meg. Úgy gondolja, hogy Nekik, képviselőknek kell 
kitartóan próbálkozni. Úgy érzi mindannyian felelősek Kenderes Város jövőjéért.  
 
CSATÁRI LAJOS: egyetért Baktai Kálmán hozzászólásával, de statisztikai adatok 
kimutatták, hogy az utóbbi egy évben pozitív változás mutatható ki az életszínvonal 
emelkedésében. Úgy gondolja, hogy rétegelemzéseket kellene végezni ahhoz, hogy 
kijelentsék: „ 30-40 éve nem volt ilyen elszegényedés”. A Központi Statisztikai Hivatal 
kimutatása szerint megindult a kereskedelmi forgalom pozitív irányba.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy van egy réteg, ahol nem tudnak egészséges, jó 
minőségi ételeket adni a gyermekeknek, de a másik oldalon viszont az látható, hogy az 
elektronikai cikkekre, mobiltelefonokra, internetre, kábel tv-re sokat költenek.  Sok kenderesi 
lakos nagyon nehéz anyagi helyzettel küzd.  Véleménye szerint az új Szolnok felől elkerülő 
autópálya nagy lehetőség lenne Kenderes számára. Időben rá kell készülni erre, és átgondolni 
annak lehetőségét, hogy a „pedagógus föld” környékén pihenőhelyet lehetne létrehozni. Az 
ott megépülő benzinkút, áruház, üzletsor 40-50 főnek biztosítana munkalehetőséget. Úgy 
gondolja, hogy kb. 2020-ban valósul meg ez a terv, és a 4-es főút 20 ezer autójának 
kereskedelmi forgalmát maximálisan ki kellene használni.   
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  13 /2013  
( VI.26.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának véleményezése  
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Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről  

szóló rendelet-tervezetének módosítását és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.   

 
 Erről: 1./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben  
                      2./ Képviselő-testület tagjai, 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  
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés 
véleményezése 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29.§.(3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési 
rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCIV. törvény 45. §. (1) 
bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  14 /2013  
(VI.26.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés 
véleményezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményezte a  

Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§.(1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló előterjesztést és  
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

 
 Erről: 1./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k .  
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VERESNÉ NAGY MARGIT mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14.00. órakor 
bezárta.  
 
 
 
      K m f.  
 
 
 
 
Veresné Nagy Margit           Baktai Kálmán  
 a bizottság elnöke            bizottsági tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                  J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottsága 
2013. június 26-án 13.00. órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 

     M u t a t ó  
 
 
 
Napirendi pontok:        Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 
2013. június 26.-i ülése napirendjének elfogadásáról   12/2013(VI.26.) 
  
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi  
     költségvetéséről szóló rendelet  módosításának 
     véleményezése         13/2013.(VI.26.) 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a 
     Stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
     ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
     követő három évre várható összegéről szóló előterjesztés 
     véleményezése        14/2013.(VI.26.) 
 
 
 


