
             
 

         J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2014. április 30-án 13.30. órakor tartott nyílt ülésén.-  
 
 
 
 
       M U T A T Ó  
 
 
 
Napirendi pontok:        Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2014. április 30-i ülése napirendjének elfogadásáról 7/2014.(IV.30.) 
 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének 
     végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése    8/2014.(IV.30.) 
 
2./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat 
     intézményeinél 2013. évben végzett belső  ellenőrzési jelentésről 
     szóló előterjesztés véleményezéséről      9/2014.(IV.30.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2014. április 30-án 13.30. órakor tartott nyílt ülésén.-  
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
    
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Csatári Lajos, 
Bana István, Mikola Gabriella bizottsági tagok.  
 
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna, Baktai Kálmán bizottsági tagok 
 
Bejelentés nélkül távol: Demeter István bizottsági tag  
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyző, 
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető  
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Örökös-Tóth Edit jegyzőkönyvvezető  
  
Napirendi pont: 1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének 
                                 végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése  
            Előadó: Veresné Nagy Margit a Pénzügyi és Településfejlesztési  
                                               Bizottság elnöke  
                            2./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat     
            intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési  
            jelentésről szóló előterjesztés véleményezése  
            Előadó:Veresné Nagy Margit a Pénzügyi és Településfejlesztési  
                                               Bizottság elnöke  
 
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 és Településfejlesztési Bizottsága 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
7/2014(IV.30.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. 
április 30.-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            Veresné Nagy Margit elnök napirendre tett javaslatát egyhangúan elfogadta.    
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési  

               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 költségvetési végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése a rendelet-tervezettel, tegye meg.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy Kenderes Város Önkormányzata és 
költségvetési szerveinek módosított pénzmaradványa 146.260.- ezer Ft, ami 
kötelezettségekkel terhelt. 2014. évben a Képviselő-testület még kötelezettséget tud vállalni 
68.368,- ezer Ft összegre. Az elmúlt negyed évben 4,5 millió  forint  vissza nem fizetendő 
kötelezettséget és 18.253,- ezer forint visszatérítendő kötelezettséget vállalt a Képviselő-
testület.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ hangsúlyozta, hogy  továbbra is szükséges a szigorú és felelősségteljes 
gazdálkodás.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési végrehajtásáról 
és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet és 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
8/2014(IV.30.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési  
 végrehajtásról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló  rendelet-tervezetet és  
 elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 
 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  
A Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat   intézményeinél 2013. évben 
végzett belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT véleménye szerint a belső ellenőrzési jelentés nagyon alapos, 
részletes. Kérte, akinek van kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.  
  
CSATÁRI LAJOS úgy gondolja, hogy jó irányban haladnak. Megjegyzést szeretne tenni,  
nem bírálat és nem kritikaként.  A napirend címe: A Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az 
Önkormányzat intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési jelentésről szóló 
előterjesztés véleményezése.  Elmondta, hogy az óvodavezetői pályázat véleményezése során  
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az óvodával kapcsolatosan működési- és egyéb problémákat vetett fel, amire adott esetben, 
amennyiben aktuális lesz, szeretne visszatérni. Véleménye szerint minden ellenőrzésnek a 
folyamat és a működés szisztematikus javítása a célja, azt kell szolgálnia. Úgy gondolja, hogy 
jó irányba haladnak, az ellenőrzési feladat-végrehajtás működik. Véleménye szerint  
ugyanolyan alapossággal kell vizsgálni eredményesség szempontjából az intézmények 
működését is.  Figyelembe kell venni  az alapfogalmakat, amely komoly vezetői feladat. 
Példaként említette meg a munkaidő kihasználást, a munkafegyelmet, foglalkoztatást.     
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
véleményezte a Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél 
2013. évben végzett belső  ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést és 5 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  
9/2014(IV.30.) számú határozata 
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél 2013. évben 
végzett belső  ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés véleményezéséről  
    
 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  
 véleményezte a Kenderesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat  
 intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzési jelentésről szóló  
 előterjesztést és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a jegyzőkönyv 
 melléklete szerint.  
 
 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 14.00. órakor 
bezárta.  
 
 
      K m f.  
 
 
Veresné Nagy Margit       Király Lászlóné   
  a bizottság elnöke          bizottsági tag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          
 
 


