
 
 
 
             J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2014. február 17-én 
14.00. órakor tartott összevont, nyílt ülésén.-  
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: : 
Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Dr. Barta Zsuzsanna, Baktai 
Kálmán, Bana István, Csatári Lajos bizottsági tagok. 
Bejelentéssel távol: Mikola Gabriella, Demeter István bizottsági tagok 
Bejelentés nélkül távol: ------- 
 
Szociális és Kulturális Bizottság:   
Baktai Kálmán elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Dr. Barta Zsuszanna, Veresné Nagy 
Margit, Ács Andrea Éva, Konchné Bak Bernadett, Eszteró Imérné, Csatári Lajos, Orvos 
Anetta bizottsági tagok 
Bejelentéssel távol: ------- 
Bejelentés nélkül távol: ------   
 
Ügyrendi és Jogi Bizottság:  
Dr. Barta Zsuzsanna elnök, Baktai Kálmán elnökhelyettes, Balázsiné Hubai Ildikó bizottsági 
tag 
Bejelentéssel távol: ------- 
Bejelentés nélkül távol: ------- 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Krokavecz László 
alpolgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályvezető 
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 

Napirendi pont: 1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
                                 szóló rendelet módosításának véleményezéséről  
                                  Előadó: Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                                  osztályvezető  
       2./ Elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés  
                                  véleményezése  

Előadó: Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                                  osztályvezető  
       3./ Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet 
             véleményezése             
                                  Előadó: Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                                   osztályvezető  
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VERESNÉ NAGY MARGIT köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8 fős 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból  6  fő van jelen,  2  fő bejelentéssel maradt 
távol.   
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága   6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának    
1/2014.(II.17.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. 
február 17-i ülése napirendjének elfogadásáról 

 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

            Veresné Nagy Margit elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben  
                           é r t e s ü l n e k .    
 
 
BAKTAI KÁLMÁN  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 9 fős Egészségügyi 
és Kulturális Bizottságból 9 fő van jelen.    
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 9 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának    1/2014.(II.17.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2014. február 17.-i 
ülése napirendjének elfogadásáról 

 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 

            Baktai Kálmán elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben  
                           é r t e s ü l n e k .    
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DR. BARTA ZSUZSANNA köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fős 
Ügyrendi és Jogi Bizottságból 3 fő van jelen.    
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 1/2014.(II.17.) számú 
határozata 

Kenderes Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2014. február 17.-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 

Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 

            Dr. Barta Zsuzsanna elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai, Helyben  
      é r t e s ü l n e k .  
 
 
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 rendelet 
módosításáról szóló előterjesztés véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi  és 
Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése a 2013. évi költségvetésről szóló 
rendelet módosításával kapcsolatosan, tegye meg.   
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy a 2012. évi CCIV.  törvény 4. melléklet 
1. pontja alapján az önkormányzati fejezeti tartalék keretből a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló támogatásból az önkormányzatnak 70.000.- ezer 
forint bevétele származott. Ezt az összeget csak a megjelölt működési kiadásokra lehet  
előirányzatosítani. Kúria miatti fizetési kötelezettség 58.021.- ezer forint. A közvilágítás, 
közüzemi díjak 11.743.- ezer forint, gyermekélelmezés 10.236.- ezer forint. 
Szerkezetátalakítási tartalékból a két iskola, az ált. isk. és a szakiskola támogatására összesen 
5.040.- ezer forintot kapott, aminek az éves költsége az önkormányzat számára 29.400.- ezer 
forint. Óvodáztatási támogatást most először 2013. decemberében nyújtottak az óvodások 
részére, akik erre jogosultak voltak. Nagyon kevesen vették igénybe. Az óvodáztatási 
támogatás 20.000.-Ft-/ fő. Úgy gondolja, hogy a szülők vagy nem tudtak róla, vagy nem 
vitték be a szükséges dokumentumokat.  Hangsúlyozta, hogy fel kell hívni a szülők figyelmét 
erre. Elmondta, hogy a felsorolt változásokkal a 2013. évi költségvetés úgy módosult, hogy a 
kiadás és a bevétel összesen 1. 218.866 ezer forint. 
 
BALÁZSINÉ HUBAI ILDIKÓ elmondta, hogy az óvoda részéről a szülők megkapták a 
tájékoztatást az óvodáztatási támogatásról. A halmozottan hátrányos helyzet elbírálása miatt  
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történek változások. Változott a törvény, többen be adták a kérelmet, de nem mindenki felelt 
meg az előírt kritériumoknak, nem mindenki  jogosult  erre a támogatásra.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítását és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2/2014.(II.17.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről  
 szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
 jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      é r t e s ü l n e k .    
  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és 
9 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális és Kulturális Bizottságának 2/2014.(II.17.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális  és Kulturális  Bizottsága 
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről  
 szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
 jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
 Erről: 1./ Szociális  és  Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
            é r t e s ü l n e k.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte a Kenderes 
Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását és 3 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 



 
     - 5 - 
 
Kenderes Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2/2014.(II.17.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi   és   Jogi   Bizottsága 
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről  
 szóló rendelet módosítását és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
 jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
 Erről: 1./ Ügyrendi   és  Jogi  Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ 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 
Elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés véleményezése  
 
SÜEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy a 2014-ben az államháztartási számvitel 
jelentősen megváltozott. Most lehetőséget ad a törvény arra, hogy a sok éve maguk előtt 
görgetett behajthatatlan követeléseket eltöröljék. Van olyan követelés is, ami még 1997-ben 
jelentkezett, valamint elhalálozott személyek hulladékszállítási díjainak tartozása. Ezek olyan 
követelések, amiket nem tudnak behajtani. Mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy az 
adósok rendezzék tartozásukat. Próbálkoztak munkabér, valamint nyugdíjból való letiltással.   
 
BAKTAI KÁLMÁN véleménye szerint nem biztos, hogy jó döntést hoznak, ha a Képviselő-
testület jóváhagyja a behajthatatlan követelések törlését. Félő, hogy azok az emberek,akik 
hajlamosak a nem fizetésre, ha tudomásukra jut ez a tényező, akkor még inkább a fizetési 
morál negatív mérleg felé billen.   
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA  elmondta, hogy mindent megtettek és megtesznek annak 
érdekében, hogy behajtsák a kintlévőségeket. Az előterjesztésben szereplő követelések 
behajthatatlan, elévült követelések. Most lehetőséget kaptak arra, hogy töröljék.   
 
VERESNÉ NAGY MARGIT úgy gondolja, ha kapott az önkormányzat  egy ilyen 
lehetőséget, akkor élni kell vele, hogy a költségvetésből ezeket a tételeket kivegyék.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért Baktai Kálmán képviselővel, a visszaélés lehetősége fenn 
áll. Úgy gondolja, hogy a „nyilvánosságot” kellene felhasználni a nem fizető személyekkel 
szemben, nyomást gyakorolva ezzel, hogy fizessék meg a tartozásukat.  
 
EZSTERÓ IMRÉNÉ egyetért Baktai Kálmán képviselővel. Kérdése az volt, hogy nem 
lehetne úgy megoldást találni, hogy a költségvetésben már ne szerepeljenek ezek a tételek, de   
amint az adott személy anyagi  helyzetében változás áll fenn, behajtható legyen a követelés?  
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy az elévülési idő 5 év. Az 
előterjesztésben szereplő követelések mind elévültek, ill. elhunyt személyek tartozásai. Az 
adóban van olyan eset, amikor a pillanatnyi helyzet szerint nem tudják behajtani a követelést, 
de ha változás áll be az adott vállalkozó anyagi helyzetében, akkor újra elő lehet írni a 
tartozást, de csak 5 éven belül.   Szeretné módosítani az összeget. Az előterjesztésben 
3.919.947 .- forint szerepel, ez az összeg 3.810.098.- Ft-ra módosult.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ hangsúlyozta, hogy sokkal körültekintőbben kell eljárni a 
polgármesteri hivatalban is. Törekedni kell arra, hogy szorosabb munkakapcsolat alakuljon ki 
a hagyatéki ügyintéző és az adóügyintéző között.   
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményezte az elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztést és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
3/2014.(II.17.) számú határozata 
az elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés véleményezéséről   
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési  
 Bizottsága véleményezte az elévült, behajthatatlan követelések törléséről  
 szóló előterjesztést  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
 jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k .   
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális  és Kulturális Bizottsága véleményezte az 
elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztést és 9 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális  és Kulturális  Bizottságának 3/2014.(II.17.) 
számú határozata 
az elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés véleményezéséről   
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális  és  Kulturális   
 Bizottsága véleményezte az elévült, behajthatatlan követelések törléséről  
 szóló előterjesztést  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
 jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
 Erről: 1./ Szociális  és Kulturális  Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k .   
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Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte az elévült, 
behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztést és 3 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Ügyrendi  és Jogi   Bizottságának 3/2014.(II.17.) számú 
határozata 
az elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés véleményezéséről   
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi   és  Jogi   
 Bizottsága véleményezte az elévült, behajthatatlan követelések törléséről  
 szóló előterjesztést  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  
 jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
 Erről: 1./ Ügyrendi   és  Jogi  Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k .   
 
 
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 Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló előterjesztés 
véleményezése 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatosan, tegye 
meg.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy a változások miatt 2014. évben az 
ellátottak pénzbeli támogatásait – a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás és a szociális segély – az  egész évre nem tudják előirányzatosítani az eredeti 
költségvetésben, csak a módosítások alkalmával. Ezért a költségvetés bevételi és kiadási oldal 
84.928 ezer Ft-al csökken. A II. pont szintén a módosítások miatt, a választott képviselők 
juttatásait ez idáig  a Polgármesteri Hivatalnál kellett megtervezni, ettől az évtől kezdődően az 
önkormányzatnál történik. Ennek hatására az összes bevétel nem csökken , csak a 
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat kiadási: az egyik nő, a másik csökken. A 
támogatásoknál az összeget emelték meg. Ezeket a módosításokat vitte végig a táblákon. A 
táblák sorrendje is megváltozott és a tartama is, új rovatrend van. A  módosításokat átvezetve 
a táblákon   a Kenderes Város Önkormányzatának költségvetési bevétele, ill. kiadása 647.823 
ezer forint, az előző évi igénybe vett pénzmaradvány 66.099 ezer forint. Elmondta, hogy 15-
ös számmal új tábla került bevezetésre, ami a létszámokat tartalmazza. A létszám adatok a 4-
es mellékletben külön-külön minden intézménynél szerepelnek.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ gyakorlatias észrevétele lenne. Nagyon jó lehetőségnek tartja, 
hogy sikerült megvásárolni a volt MÉM telephelyet. Minden lehetőséget ki kell használni, 
hogy az infrastruktúra kialakuljon, ez által minél több munkahely létesüljön. Felhívja a 
figyelmet a Martinovics út elkészült útalapjára. Esős idő miatt nagyon sáros az út és úgy 
gondolja, hogy veszélybe kerül az aszfaltozása. Véleménye szerint szükséges feljavítani az  
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utat, mielőtt aszfalt kerül rá. A piac épület elkészült, a megközelíthetősége igényel némi 
szervezést. Két javaslata lenne ezzel kapcsolatosan. A Petőfi úton,   Király Lászlóné képviselő 
háza előtti útszakaszon szükséges lenne  megszélesíteni a járdát, védő korlát ill., eső elleni 
védő falat kellene biztosítani. A Béke út bemenő részével szemben, a másik oldalon a Füleki 
András út  és a József Attila út közötti szakaszon van egy keskeny sáv, ahol biciklivel 
közlekednek. Ezt a szakaszt javasolja kérvényezni a közlekedési hatóságnál, hogy biciklis sáv 
legyen. Utána kell járni, mivel úgy gondolja, bonyolultabb megoldás. Véleménye szerint 
megosztja a közvéleményt a piac helye. Nagy figyelmet kell fordítani a megközelíthetőségére.  
Úgy gondolja, ha megteremtik hozzá a megfelelő közlekedési infrastruktúrát, akkor jobban 
elfogadott lesz.  
 
CSATÁRI LAJOS elmondta, hogy az előterjesztés első oldalát olvasva egy felelősségteljes 
gondolkodásmód alakulásának lehetnek tanúi.  Egy termelési, gazdasági gondolkodást látnak 
az önellátás kihangsúlyozásával. Az önellátás egy eléggé komplex fogalom. Az önkormányzat 
a települési önellátáson belül egy-egy intézmény önellátásában gondolkodik. Ezen kívül van 
személyes önellátás is, ami feltételekhez, segélyekhez kötött. Ez is az önellátás része. Az ipari 
szolgáltatást még fejleszteni szükséges, ami a települési önellátásnak a része lehet. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy a termelés feltételei biztosítva legyenek. Javasolja a kutak fúrását olyan 
helyen, ahol termelnek. Megemlítette a temető melletti részen lévő földterületet. 
Hangsúlyozta, hogy a kutak fúrása indokolt lenne, az anyagi fedezetet meg kell rá találni. 
Megjegyezte,  hogy az önkormányzat bevételi forrásának egyik eleme a gépjárműadó. Az 
előterjesztés 4. oldalon olvasható: „Ennek érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-
testületnek, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletünk elfogadását követően haladéktalanul 
tegyen intézkedést az önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 
kiadás csökkentő intézkedések kidolgozására.” Úgy gondolja, hogy ez nagyon nehéz feladat.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy az előterjesztésben ez a mondta a további 
takarékosságra hívja fel a figyelmet.  
 
CSATÁRI LAJOS elmondta, hogy a munka törvénykönyve szabályozza, hogy milyen 
munkavégzéshez milyen munkafeltételeket kell biztosítani. Tapasztalta, hogy az egyik 
intézményben hideg időben bent az épületben nem volt megfelelő a hőfok. Tisztában van 
vele, hogy takarékoskodni kell a fűtéssel, de a dolgozóknak biztosítani kell a megfelelő 
munkakörülményeket. Elmondta, hogy az előterjesztés 7. oldalán olvasható, 20.§. (2) 
bekezdés: „A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő 
részére 2014. évre illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő 
alapilletményének 10 %-a.” Kérdése az volt, hogy ez a döntés központi rendelkezés alapján, 
vagy saját hatáskörben történt, és mindenkire vonatkozik-e?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  a kérdésre válaszolva elmondta, hogy minden köztisztviselőre 
vonatkozik. A köztisztviselői törvény rendelkezik erről. Adható a 10 %-os 
illetménykiegészítés, amennyiben Képviselő-testület úgy dönt.  
 
CSATÁRI LAJOS  elmondta, hogy az előterjesztés 7. oldalán 23. §. f.) pontjában olvasható: 
„A közalkalmazotti körben a garantált illetményen felüli munkáltató döntésen alapuló további 
bárminemű illetményrész – kivéve: Kjt. 66. §. (2)-(4) bekezdései szerinti – megállapítása 
oktatási-nevelési intézmények esetében kizárólag a kiemelt munkavégzésért járó kereset- 
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kiegészítés előirányzata terhére történhet.” Úgy gondolja, bonyolult a megfogalmazás. Az 
összeg mértékével sincs tisztában. Elmondta, ebben mondatban a szóhasználattal van 
problémája. A „kiemelt munkavégzés” szóhasználat helyett a „kiemelkedő munkavégzés” 
tartaná helyesnek. Megjegyezte, hogy a támogatásoknál a Kenderesi Gazdakörnél nőtt a  
támogatási összeg, aminek nagyon örül.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA az előterjesztés 7. oldalán 23. §: f.) pontjával 
kapcsolatosan elmondta, hogy az illetményben nem volt változás a 2013. évihez képest. A 
köznevelési törvény a „kiemelt munkavégzés”  szóhasználatot alkalmazza.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a „kiemelt munkavégzésért” járó kereset-kiegészítés munkáltatói 
döntésen alapul. Az intézmény vezetőjének meg volt és meg van ez a jogosultsága a 
munkavégzés közben kiemelkedő tevékenységet végző dolgozók felé.   
 
DR. BARTA ZSUZSANNA elmondta, hogy  nehéz éveken vannak túl. Az előző években az 
alapellátásnak nem volt része az önkormányzati támogatás. Úgy gondolja, hogy 2014-ben 
jobb egy kicsit a helyzet, várható-e a támogatás az önkormányzattól?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy az önkormányzatnak szerződése van az alapellátásban 
dolgozó orvosokkal. Ebben a szerződésben benne van, hogy évente az önkormányzat egy 
bizonyos összeggel hozzájárul az alapellátás működtetéséhez. Az egészségügyi 
ellátórendszerből kapott finanszírozás nagyon kevés az ellátás színvonalának szinten 
tartásához, esetleg emeléséhez. Nagyon bízik abban, hogy 2014. évtől kezdve az 
önkormányzat az alapellátáshoz hozzá tud járulni. Megköszönte a türelmet, hiszen részükről 
jogos a követelés.   Ami a szerződésben szerepel összeg, azt be kell építeni a költségvetésbe. 
Jó az orvosi ellátás, nincs elégedetlenség, zökkenőmentesen folyik az alapellátás az 
egészségügyben.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: szükséges a költségvetés módosítása.  A támogatásokat 
a saját bevételükből, ill. a pénzmaradványból tudják biztosítani.    
 
BAKTAI KÁLMÁN hangsúlyozta, hogy mindenféleképpen támogatni kell az 
egészségügyet. Nem tartja etikusnak, hogy az elmúlt években folyamatosan tudták támogatni, 
utána az egészségügy lemaradt. Ha végig nézik a támogatottak névsorát, akár a sportot, az 
egyházat, ha a létszám alapján veszik, akkor néhányszáz személyt vonz magába egy 
szubkultúra. De ha az egészséget veszik alapul az egész lakosságra kiterjedően, minden lakost 
érint.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA  elmondta, hogy a támogatásoknál szerepel a Baptista 
Szeretetszolgálatnak  517,- ezer forint, ami a térítési díjak támogatása. Csak azoknak adják a 
támogatást, akiknek a térítési díja + az állam által biztosított  pénz nem éri el azt az összeget, 
amennyiért leszámlázzák az ebédet a  Baptista Szolgálat felé. Ez az összeg változni fog, a 
számított díj a jelenleg  étkezőkre van számolva.  
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ORVOS ANETTA elmondta, hogy a Baptista Szeretetszolgálat örül a támogatásnak, de 
sokkal többre számítottak. Úgy gondolják, ez által veszélybe kerül az intézmény működése, 
költségvetésüket megingatja.    Elmondta, hogy az összes többi szolgáltatásra /családsegítés, 
házi segítség nyújtás, stb./  nagyon kevés állami normatívát kapnak, amiből lehetetlen 
működtetni az intézményt. Átfinanszírozás történik a szociális étkeztetésből más 
szolgáltatásokba, így tudnak talpon maradni.  Ha nem kapják meg azt a támogatást, amire 
számítottak, akkor azt lehet mondani, hogy az étkeztetés tekintetében a Baptista 
Szeretetszolgálat szerződésszegést fog elkövetni. Olyan szolgáltatót fog keresni, aki olyan 
áron biztosítja az ételt, ami alapján fenntartható lesz az intézmény működése.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  elmondta, hogy amikor tárgyaltak a Baptista Szeretetszolgálat 
képviselőjével, arról szó sem volt, hogy a működéshez kell hozzájárulni. Az önkormányzat az  
étkeztetéshez járul hozzá. Hangsúlyozta, hogy arról sem volt szó, hogyha olyan szolgáltatót 
találnak, ahol kedvezőbbek a feltételek, akkor az önkormányzat ehhez hozzájárul.  
   
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy jelen volt a tárgyaláskor. Az önkormányzat  
725.- Ft  és a 690.- Ft  közötti díjat tudja lefinanszírozni az étkeztetéshez támogatásként a 
Baptista Szeretetszolgálat felé. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem az intézmény 
működéséhez járul hozzá, hanem az étkeztetéshez. A tárgyaláskor egyetértés volt, nem volt 
kifogás, egyeztetni fognak a vezetővel.  
 
ORVOS ANETTA: nem volt ott a tárgyaláson, ezek szerint nem értették meg egymást, 
tolmácsolta a fenntartó álláspontját.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT : amit az állam az étkeztetésre biztosít támogatást, az másra 
nem fordítható, nem átcsoportosítható. El kell vele számolni.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a következő testületi ülésig egyeztetni fognak Kis Lajos szakmai 
igazgatóval. Elmondta, hogy a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. jogutódja 2013. december 16-
án együttműködési megállapodást írtak alá a Középtiszai  Medosz Sportklubbal, amely 
részére az 1996. évi LXXXI törvény alapján 1.977.380 Ft vissza nem térítendő anyagi 
támogatást utaltak át. Más gazdálkodó szervezet is támogatja a Sportkört.  A szponzorok 
támogatása által csökkenthető lesz az önkormányzati támogatás. Először 1.000.000.- Ft-ot 
javasolt támogatásként a Medosz Sportkörnek, mivel  700 ezer forint ÁFA tartozása van a 
kivitelező felé. Elmondta, hogy a támogatásuk mégis 2.000.000.-forint lett,  mert  időközben 
lehetőség adódott pályázni műfüves pályára. A pályázat saját önereje 1 millió forint. A 
pályázattal kapcsolatosan több variáció is felmerült, a soron következő Képviselő-testületi 
ülésen visszatérnek rá. Úgy gondolja, hogy indokolt lenne a városnak egy műfüves pálya, 
hiszen nincs sportcsarnok, esős idő esetén nincs sportolásra alkalmas szabadidős tér.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ elmondta, hogy az előterjesztés 8. oldalán a 24. § (1) bekezdésében 
olvasható: „Az önkormányzat működőképessége biztosítása érdekében felülvizsgálja a Tarka-
Barka Óvodánál az indítható csoportok létszámát a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan.”  
Nem érti a mostani finanszírozást. A köznevelési törvény szerint csoportonként két óvónő és 
egy dajka szükséges, valamint a törvény szerint 24  fő a maximum csoportlétszám.  
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA  elmondta, hogy amikor a felmérést készítették az 
óvodavezetővel, sok gond volt a gyermeklétszámmal, a gyermekcsoporttal, valamint azzal, 
hogy a gyermek egész napos, vagy félnapos az óvodában. Hangsúlyozta, hogy nem mindegy a 
pedagógus létszám miatt. Egyre több szülőt kellene rábeszélni arra, hogy egész napra adja be 
a gyermeket az óvodába, hogy ne kelljen pedagógust elbocsátani. Az óvoda alul van 
finanszírozva, mert támogatásként egy átlagos életkorú vagy kezdő pedagógus alapbérét 
kapják meg, ezzel szemben az óvodában idősebb pedagógusok dolgoznak magas bérrel. Nem 
névre szólóan kapják a finanszírozás.  
  
BALÁZSINÉ HUBAI ILDIKÓ: jelenleg a csoportlétszámok megfelelnek a törvény által 
előírt követelményeknek. A szülők megkapták a tájékoztatást az óvodáztatási támogatás 
feltételeiről. Az óvodáztatási támogatás feltétele, hogy minimum 6 órát tartózkodjon a 
gyermek az óvodában. Törekednek arra, hogy minél több gyermek részesüljön az óvodáztatási 
támogatásban.  
 
ORVOS ANETTA  elmondta, hogy a Vöröskereszt helyi szervezetének szeretne támogatást 
kérni. 50.000.-Ft támogatást kapott minden évben a Képviselő-testülettől.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolja a támogatást, nemes célt szolgál.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 
tervezetet és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
4/2014.(II.17.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési  
 Bizottsága véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi  
 költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és javasolja elfogadásra a  
 képviselő-testületnek az alábbi módosításokkal:  

- a változások miatt 2014. évben az ellátottak pénzbeli támogatásai 
(lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
szociális segély)  egész évre nem kerülnek előirányzatosításra az  
eredeti költségvetésben, csak a módosítások alkalmával. Ezért a  
költségvetés bevételi és kiadási oldala 84.928 ezer Ft-al csökken. 

- a módosítások miatt a választott képviselők juttatásait ettől az évtől  
kezdődően az önkormányzatnál kell megtervezni  

- a támogatásoknál az összegek módosultak  
- a táblák sorrendje, tartalma is megváltozott, új rovatrend van. Új tábla 

került bevezetésre, 15-ös számmal, ami a létszámot tartalmazza. .  
       A táblákon a módosításokat átvezetve Kenderes Város Önkormányzatának 
                  költségvetési bevétele, ill. kiadása: 647.823 ezer forint, az előző évi  
                  igénybevett pénzmaradvány: 66.099 ezer forint.  
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben 
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                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k .   
 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális  és Kulturális Bizottsága véleményezte a 
Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és 9 
fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Szociális  és Kulturális  Bizottságának 4/2014.(II.17.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet  
véleményezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális  és  Kulturális   
 Bizottsága véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi  
 költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és javasolja elfogadásra a  
 képviselő-testületnek az alábbi módosításokkal:  

- a változások miatt 2014. évben az ellátottak pénzbeli támogatásai 
(lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
szociális segély)  egész évre nem kerülnek előirányzatosításra az  
eredeti költségvetésben, csak a módosítások alkalmával. Ezért a  
költségvetés bevételi és kiadási oldala 84.928 ezer Ft-al csökken. 

- a módosítások miatt a választott képviselők juttatásait ettől az évtől  
kezdődően az önkormányzatnál kell megtervezni  

- a támogatásoknál az összegek módosultak  
- a táblák sorrendje, tartalma is megváltozott, új rovatrend van. Új tábla 

került bevezetésre, 15-ös számmal, ami a létszámot tartalmazza. .  
       A táblákon a módosításokat átvezetve Kenderes Város Önkormányzatának 
                  költségvetési bevétele, ill. kiadása: 647.823 ezer forint, az előző évi  
                  igénybevett pénzmaradvány: 66.099 ezer forint.  
 
 Erről: 1./ Szociális  és Kulturális  Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k .   
 
    
Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte, a Kenderes 
Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és 3 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzata Ügyrendi  és Jogi   Bizottságának 4/2014.(II.17.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi   és  Jogi  Bizottsága véleményezte  
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a Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- 
 tervezetet és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek az alábbi módosításokkal:   

- a  változások miatt 2014. évben az ellátottak pénzbeli támogatásai 
(lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
szociális segély)  egész évre nem kerülnek előirányzatosításra az  
eredeti költségvetésben, csak a módosítások alkalmával. Ezért a  
költségvetés bevételi és kiadási oldala 84.928 ezer Ft-al csökken. 

- a módosítások miatt a választott képviselők juttatásai ettől az évtől  
kezdődően az önkormányzatnál kell megtervezni  

- a támogatásoknál az összegek módosultak  
- a táblák sorrendje, tartalma is megváltozott, új rovatrend van. Új tábla 

került bevezetésre, 15-ös számmal, ami a létszámot tartalmazza. .  
       A módosításokat átvezetve a táblákon Kenderes Város Önkormányzatának 
                  költségvetési bevétele, ill. kiadása: 647.823 ezer forint, az előző évi  
                  igénybevett pénzmaradvány: 66.099 ezer forint.  
  
 Erről: 1./ Ügyrendi   és  Jogi  Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ 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 16.00. órakor 
bezárta.  
 
 
 
      K m f .  
 
 
 
 
 
Veresné Nagy Margit       Baktai Kálmán  
 Pénzügyi Biz. elnöke       bizottsági tag 
 
 
Dr. Barta Zsuzsanna        Baktai Kálmán  
Ügyrendi és Jogi Biz.       elnökhelyettes 
            elnöke 
 
 
Baktai Kálmán        Veresné Nagy Margit  
Szociális és Kult. Biz.            bizottsági tag  
        elnöke  
 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2014. február 17-én 
14.00. órakor tartott összevont, nyílt ülésén.-  
 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 

Napirendi pontok:        Számok:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és  
Településfejlesztési Bizottságának 2014. február 17-i  
ülése napirendjének elfogadásáról      1/2014.(II.17.)  

 
Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és  
Kulturális Bizottsága 2014. február 17-i ülése  
napirendjének elfogadásáról       1/2014.(II.17.)  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és  
Jogi Bizottsága 2014. február 17-i ülése napirendjének 
elfogadásáról          1/2014.(II.17.) 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
     szóló rendelet módosításának véleményezése   
     /Pénzügyis és Településfejlesztési Bizottság határozata/   2/2014.(II.17.) 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről 
     szóló rendelet módosításának véleményezése  
     /Szociális és Kulturális  Bizottság határozata/    2/2014.(II.17.) 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. költségvetéséről  
     szóló rendelet módosításának véleményezése     2/2014.(II.17.)  
     /Ügyrendi és Jogi Bizottság határozata/ 
 
2./ Az elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés 
     véleményezése           
     /Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozata/   3/2014.(II.17.) 
 
2./ Az elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés 
     véleményezése  
     /Szociális és Kulturális Bizottsághatározata/    3/2014.(II.17.) 
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2./ Az elévült, behajthatatlan követelések törléséről szóló előterjesztés 
     véleményezése  
     /Ügyrendi és Jogi Bizottsághatározata/     3/2014.(II.17.) 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  
     szóló rendelet-tervezet véleményezése  
     /Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság határozata    4/2014.(II.17.) 
     
3./ Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  
     szóló rendelet-tervezet véleményezése      
     /Szociális és Kulturális Bizottság határozata/     4/2014.(II.17.)   
 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  
     szóló rendelet-tervezet véleményezése      
     /Ügyrendi és Jogi Bizottsághatározata/      4/2014.(II.17.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


