
 
               J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2014.  június 25-én 13.00. órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
    
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Csatári Lajos, 
Bana István, Dr. Barta Zsuzsanna, Baktai Kálmán bizottsági tagok.  
 
Bejelentéssel távol: Mikola Gabriella, Demeter István bizottsági tagok.  
 
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 2014. évi költségvetéséről szóló  
                                 rendelet módosításának véleményezése  
                      Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési  
                                               Bizottság  
       2./ Egyebek 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8 fős 
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 Bizottsága 6 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
7/2014.(VI.25.) számú határozata 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. 
június 25.-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                                             
                           Bizottság 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 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése a 2014. évi költségvetési rendelet 
módosításával kapcsolatosan, tegye meg.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA elmondta, hogy néhány kiegészítéssel, javítással 
szeretne élni a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatosan. Az előterjesztésben szereplő 
módosítások –  ahogyan azt felsorolta az anyagban –  összesen 806.549 ezer forinttal növelték 
az önkormányzat összesen mérlegét.  Felsorolta, hogy  miből adódnak össze. Az előterjesztés 
4. oldalán az utolsó bekezdés, ami a következő oldal tetején folytatódik, a költségvetési hiányt 
tartalmazza. Úgy gondolja, ez már nem aktuális, ezek az intézkedések már megtörténtek, 
minden intézmény megfelelően gazdálkodik. Javasolja a rendelet-tervezetben az alábbi 
módosításokat:  
3.§. (6) bekezdésében:   
„Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási és bevételi főösszegeit kormányzati 
funkciók szerint  e rendelet 9. és 9/a. melléklete tartalmazza.” 
3. §.(7) bekezdésében:  
„Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban egységes rovatrend szerint e rendelet 1/a-d. számú mellékletei 
tartalmazzák.  
4.§.:  „Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését az egységes rovatrend szerint a 3. számú melléklet 
tartalmazza.”  
5.§. (2) bekezdésében:   
„A képviselő-testület a működési, fenntartási kiadási előirányzatokat költségvetési 
szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve egységes rovatrend 
szerinti bontásban  a  4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.” 
Továbbá javasolja a rendelet-tervezet mellékletének  2/A táblázatában az alábbi 
módosításokat: „Az önkormányzati hivatal működésének támogatása” soron a módosított 
összeg: 116.106 ezer forint. A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” módosított 
összege: 1.939 ezer Ft.   Az összesen támogatás:  317.963.305.- Ft.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítását és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának   
8/2014.(VI.25.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  
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szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja az alábbi módosításokkal:   
 Az előterjesztés 4. oldalán az utolsó bekezdés  a költségvetés hiányt tartalmazza.  
            Már nem aktuális, kimarad az előterjesztésből.  
            3.§. (6) bekezdésében:   
           „Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási és bevételi főösszegeit kormányzati 
            funkciók szerint e rendelet 9. és 9/a. melléklete tartalmazza.” 
           3. §.(7) bekezdésében:  
           „Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-    
          csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami  
          (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban egységes rovatrend szerint e rendelet 1/a- 
           d. számú mellékletei tartalmazzák.  
           4.§.:  „Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve  
            működési és felhalmozási cél szerinti részletezését  az egységes rovatrend szerint a 3. 
            számú melléklet tartalmazza.”  
            5.§. (2) bekezdésében:   
            „A képviselő-testület a működési, fenntartási kiadási előirányzatokat költségvetési  
            szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve egységes  
            rovatrend szerint a 4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.” 
            Továbbá javasolja a rendelet-tervezet mellékletének  2/A táblázatában az alábbi    
            módosításokat: „Az önkormányzati hivatal működésének támogatása” soron a      
            módosított összeg: 116.106 ezer forint  
           „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” módosított összege: 1.939. ezer Ft.     
            Az összesen támogatás: 317.963.305.- Ft.  
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen, Helyben 
                       é r t e s ü l n e k.  
 
2./ Napirendi pont megtárgyalása  
Egyebek  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ  tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megjelent a pályázati felhívás a 
KEOP-2014-4.10.0/F  önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban című 
konstrukcióhoz. A pályázat önerőt nem igényel, 100 %-os pályázati támogatást nyújt.  
Tisztában van vele, hogy a Kenderesi  Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
fenntartója már nem az önkormányzat, de az épület az önkormányzaté.  Az intézménynek van 
egy apríték tüzelésű kazánnal megvalósítható fűtéskorszerűsítési terve. Úgy gondolja, előny 
lenne, ha benyújtanák a pályázatot.   
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy megjelentek a pályázatok. Két ágazata van, az 
egyik napelem elhelyezése, mely az elektromos áram felhasználását csökkenti, az 
áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján. A pályázatban  önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok vehetnek részt. A beépítésre kerülő napelemes rendszernek teljesíteni kell a 
pályázat által előírt követelményeket. Folytattak tárgyalásokat ez ügyben, felmérték az 
intézmények áram fogyasztásait. Várható olyan módosítás, hogy engedélyezve lesz több 
épület egybeszámítása, így két intézmény mutatója magasabbnak bizonyul. Jelen kiírás szerint 
egy pályázatot egy helyrajzi számon lehet leadni, minden intézményre szeretnék benyújtani a  
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pályázatot. A másik része a pályázatnak az energetikai rész, fűtéshez kapcsolódik, amiről 
Krokavecz László alpolgármester tájékoztatta a jelenlevőket.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a képviselő-testületi ülésen döntenek a pályázat 
benyújtásáról.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14.00. órakor 
bezárta.  
 
 
 
      K m f.  
 
 
 
 
 
Veresné Nagy Margit        Király Lászlóné   
             elnök          elnökhelyettes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        J e g y z ő k ö n y v  
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2014.  június 25-én 13.00. órakor tartott nyílt ülésén.- 
 
 
 
 

     M u t a t ó  
 
 
 
Napirendi pontok:        Szám:  
 

Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és  

Településfejlesztési Bizottságának 2014. június 25-i ülése  
napirendjének elfogadásáról        10/2014.(VI.25.)   
   
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
 szóló rendelet módosításának véleményezése      11/2014.(VI.25.) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


