
J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2013. szeptember 16-án 15.00. órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Baktai Kálmán, 
Csatári Lajos, Bana István bizottsági tagok.  
 
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna, Demeter István, Mikola Gabriella bizottsági tagok 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyző, 
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető  
 
Napirendi pont: 1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. első félévi költségvetésének 
                                 végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezése 
            Előadó: Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                                               osztályvezető 
       2./ Kenderes Város Önkormányzatának vagyon- és felelősségbiztosítására 
            érkezett ajánlatok véleményezése  
                                  Előadó: Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási 
                                                osztályvezető  
        3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének részvény- 
   tulajdon szerzéséről szóló előterjesztés véleményezése  
   Előadó:  Süvegesné Bakondi Mária 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 
15/2013(IX.16.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. szeptember 16.-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  
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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. első félévi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló előterjesztés véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: megkérdezte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályvezetőt, hogy van-e kiegészítése a 2013. első félévi költségvetés 
végrehajtásával kapcsolatosan.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: nincs kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan, 
minden kérdésre szívesen válaszol. A Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
részvénytulajdon szerzéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatosan elmondta, hogy azt a 
tájékoztatást kapta, hogy megszüntetik a TRV Zrt. működését, ha csak állami tulajdonban 
marad. Ezért van szükség a törzsrészvény értékesítésére.   
 
CSATÁRI LAJOS : hosszú évek óta hangoztatja, hogy megbízik a szakemberekben. Elvi 
megközelítése lenne. Minden évben úgy kezdődik a beszámoló, hogy: „elsődleges cél volt az 
intézményhálózat működőképességének megőrzése”. Ezek állandóan visszatérő 
megfogalmazások. Úgy gondolja, hogy a sablonoktól el kellene szakadni.  Véleménye szerint 
az általános megfogalmazásokat mellőzzék és tegyék át a hangsúlyt a gazdaság növekedésére, 
erősítésére, hiszen ezen múlik a költségvetésük állapota is.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta,  ahhoz, hogy beinduljon a gazdaság a feltételeket meg 
kellett teremteni. A mai napon voltak Hoffman Imre államtitkár úrnál, véglegesítődött a MÉM 
telep sorsa. Abban a formában, ami a hatósági szerződésben szerepel, aláírás után létrejön a 
jogügylet. Elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a többi minisztérium által kiírt 
pályázatokat, ami a telephely felújítással kapcsolatos.  A közfoglalkoztatottak létszámának 
növelését célozták meg.  Céltudatosan szerezték be a munkagépeket a start munkaprogram 
keretében, amikre szükség lesz a jövőben is, hiszen a területnagyságot is növelni szeretnék. 
Az önellátás irányában próbálnak még inkább hatni azzal, hogy elindítják az állattenyésztést 
is. Véleménye szerint szépen, lassan haladnak előre, ami meghatározza a település fejlődését. 
A beszámolóval kapcsolatosan elmondta, hogy az abban leírtak megtörtént dolgok, számban 
kifejezve. Közel 400 fő foglalkoztatását vállalták. Hangsúlyozta, hogy a vegyes összetételű 
munkavállalókkal sok a probléma, amit kiemelt figyelemmel kell kísérni.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: szeretne reagálni Csatári Lajos képviselő úr felvetésére. 
Nem tudja megígérni, hogy az a mondat, hogy ”az intézményhálózat  működőképességének 
megőrzése,  a folyamatos üzemeltetés biztosítása” ki fog kerülni a beszámolóból. 
Hangsúlyozta, hogy nagyon nehéz feladat megtartani az intézmények működőképességét. A 
beszámolóban szerepelnek a tényadatok.  Elmondta, hogy a  Start munkaprogram keretében  
47 millió forintos beruházást tudtak ebben az évben lebonyolítani, ami  a gazdaság 
fellendülésének irányába ment.  
 
CSATÁRI LAJOS: nem azt kéri, hogy maradjon ki a beszámolóból az „intézményhálózat 
működőképességének megőrzése” mondat, csak a hangsúlyt helyezzék át a gazdaságra. Úgy 
gondolja, hogy mindennek az alapja a gazdaság teljesítőképessége.   
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BAKTAI KÁLMÁN elmondta, ha precízen, tüzetesen átolvasták a beszámolót, akkor 
kiderült, hogy az intézményhálózat működőképességének megőrzéséről szól és nem a 
fejlesztésről. Úgy gondolja, hogy nem véletlenül van a beszámolóban ez a mondat. Az 
intézmények kötelező feladatot látnak el.  
  
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
16/2013(IX.16.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. első félévi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló előterjesztés véleményezése  
 
  Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési  
  Bizottsága véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013.  
  első félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és  
             elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.   
 
  Erről:  1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                                   2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, 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 Önkormányzatának vagyon- és felelősségbiztosítására érkezett 
ajánlatok véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy egy javaslat érkezett az önkormányzat 
vagyon- és felelősség biztosítására. Kérdése az volt, hogy van-e választási lehetőség, érkezett-
e más biztosítótól is javaslat? 
 
DR. GASZPARJAN KAREN  elmondta, hogy időközben, az utolsó pillanatban érkezett más 
biztosítási ajánlat is. Javasolja a napirendi pont elhalasztását.  Véleménye szerint a MÉM 
telephelyre is érdemes lenne kérni egy biztosítási árajánlatot. Hangsúlyozta, hogy szeptember 
30-ig vissza kell térni erre a napirendre.  
 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai egyetértettek a napirend elhalasztásával.  
 
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  
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének részvénytulajdon szerzéséről 
szóló előterjesztés véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT  elmondta, hogy Kenderes Város Önkormányzata a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződést a település vízellátására. A 
szerződés csak akkor marad érvényben,  ha az Önkormányzat megvásárolja a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. 1db 10.000.-Ft névértékű törzsrészvényét, részvényenkénti 
kisebbségi diszkonttal számított vételáron 38.200.- Ft-ért.     
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Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozza:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
17/2013(IX.16.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének részvénytulajdon szerzéséről 
szóló előterjesztés véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
 részvénytulajdon szerzéséről szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a  
 Képviselő-testületnek.  
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k .  
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 15.30.-kor 
bezárta.  
 
 
 
      K m f. 
 
 
 
 
 
Veresné Nagy Margit       Baktai Kálmán  
              elnök         bizottsági tag  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2013. szeptember 16-án 15.00. órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 
 
 

         M u t a t ó  
 
 
Napirendi pontok:        Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és  
Településfejlesztési Bizottság napirendjének  
elfogadása         15/2013.(IX.16.) 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. első félévi  
     költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló  
     véleményezése        16/2013.(IX.16.)  
 
2./ Kenderes Város Önkormányzatának vagyon és felelősség- 
     biztosítására érkezett ajánlatok véleményezése            ------- 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
     részvénytulajdon szerzéséről szóló előterjesztés véleményezése  17/2013.(IX.16.)  
 
 
 
 


