
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. 
január 20-án 13 óra 30 perckor tartott nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak:Kocsmár Gyula bizottság elnökhelyettese, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Farkas 
Istvánné, Tóth-Szabó Márta, Fehérné Szendrei Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Veresné Nagy Margit bizottság elnöke 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Meghívottak: Knoch Ferencné, a Központi Konyha vezetője, Süvegesné Bakondi Mária, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Tóth Tiborné alpolgármester, Pádár Lászlóné polgármester, Dr 
Gaszparjan Karen jegyző 
 
Jelen vannak továbbá: Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzata Képviselő-testülete által „Élelmiszerek és főzési 
alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok véleményezése 
Előadó: Kocsmár Gyula elnökhelyettes 
 
2./ Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen Passat típusú személygépkocsi 
értékesítésének véleményezése 
Előadó: Kocsmár Gyula elnökhelyettes 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016.(...) önkormányzati rendelet-
tervezetének véleményezése a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
2016. évi illetménykiegészítéséről 
Előadó: Kocsmár Gyula elnökhelyettes, 
 
KOCSMÁR GYULA elnökhelyettes: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
bizottságból 6 fő van jelen, Veresné Nagy Margit elnök bejelentéssel van távol. Távollétében ő 
vezeti a bizottsági ülést. Az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 1/2016.(I.20.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. január 20-i 
ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            Kocsmár Gyula elnökhelyettes napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési 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 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete által „Élelmiszerek és főzési 
alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok véleményezése 
 
KOCSMÁR GYULA elnökhelyettes: a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésén határozott 
arról, hogy a konyhai nyersanyagköltség beszerzésekre ajánlatokat kér az előterjesztésben szereplő 
cégektől. A megkeresésre négy szállító küldött ajánlatot. 
Az előterjesztés melléklete tartalmazza az ajánlatokat összesítve szállítónként, termékcsoportokra 
vetítve bruttó értékben. 
Kérte a jelenlévők véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az ajánlatok 
elbírálása, és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása. Úgy gondolja, hogy mielőtt erre javaslatot tenne 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tárgyalják meg részletesen az ajánlatokat. Szeretnék 
megismerni a konyha vezetőjének, valamint a bizottság tagjainak véleményét, majd a bizottsági 
véleményt figyelembe véve fog majd dönteni a testület. A benyújtott árajánlatok 
termékcsoportonként tartalmazzák az árajánlatokat. Jelenleg a GAST ROSA TRADE Kft szállít, a 
pékárun kívül mindenféle terméket. Érdeklődött a konyha vezetőjétől, hogy milyen tapasztalatai 
vannak a jelenlegi beszállítóval kapcsolatban? 
 

KNOCH FERENCNÉ konyhavezető: a jelenlegi beszállítót korrekt és megbízható cégnek tartja. A 
GAST ROSA TRADE Kft biztosítja a fagyasztókat, és – amennyiben szükséges – napi szinten tud 
szállítani. A beszállított áru jó minőségű, és a gyermekélelmezésben szigorú előírásokat tudják 
biztosítani. Az Ozirisz Kft heti egy alkalommal tud szállítani, és ha bármilyen okból kellene még 
rendelni, azt csak a következő héten tudják megtenni. 
 

FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA bizottsági tag: a középiskolának több beszállítója van. 
Tapasztalataik általában kedvezőek. Az Ozirisz KFT valóban csak heti egy szállítást tud biztosítani. 
Többéves kapcsolatuk alapján kedvezményekben is részesülnek a beszállítóktól. Az intézmény 
speciális helyzetben van, mivel saját maguk termelik meg a sertéshúst, és a zöldségfélék egy részét. 
Tejből és tojásból szintén saját termelésűt használnak.  
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A beérkezett ajánlatok között nincsenek jelentős eltérések. Nagyon fontosnak tartja a jó minőségű 
és olcsó áru beszerzését. 
 
KNOCH FERENCNÉ konyhavezető: kéri azt is figyelembe venni, hogy nincs tárolási lehetősége a 
konyhának.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, döntsenek abban, hogy követik-e azt az elvet, hogy 
az olcsóbb árajánlatokat részesítik előnyben, vagy amellett voksolnak, hogy marad minden a 
jelenlegi beszállítónál? 
 
TÓTH-SZABÓ MÁRTA bizottsági tag:érdeklődött, hogy a GAST-ROSA TRADE Kft csak abban 
az esetben biztosítja ezeket az árakat, ha minden áruféleséget tőle rendel az önkormányzat? 
 
KNOCH FERENCNÉ konyhavezető: árajánlat kéréskor a legolcsóbb árakat adják az ajánlattevők. 
A GAST-ROSA TRADE KFT-től kérte, hogy olyan árukra adjon ajánlatot, amelyet a konyha 
jelenleg is használ. 
 
BODOR TAMÁS bizottsági tag: érdeklődött, hogy a GAST-ROSA TRADE KFT kiválasztása 
esetén a céget kizárólagos jog illeti meg a beszállítást illetően, vagy ettől függetlenül lehet rendelni 
mástól is? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: attól a cégtől lehet rendelni, amelyet a Képviselő-testület 
nyertesnek jelöl, és szállítási szerződést köt vele. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető: az ajánlatok 
bekérésére azért került sor, mert a Központi Konyha nem gazdaságosan működik. Az 
önkormányzatnak kötelező feladata a konyha gazdaságos működésének megteremtése, nem 
finanszírozhat  veszteségesen működő feladatot. Az ajánlatokat hat hónapos időtartamra kérték. Azt 
kéri a bizottság tagjaitól, hogy támogassák azt az elképzelést, hogy hat hónapig minden áruféleség 
esetén a legolcsóbb ajánlatokat válasszák. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: az étkezési nyersanyagnorma igen magas, amelyet 
mindenképpen szükséges lenne csökkenteni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az körvonalazódik, hogy minden beszállítótól a legolcsóbb 
ajánlatot fogadja el a testület. A szerződés megkötésekor javasolja rögzíteni, hogy jó minőségű áru 
szállítását kérik. 
 
KNOCH FERENCNÉ konyhavezető:abban az esetben, ha a testület úgy dönt, hogy minden 
termékcsoport esetében a legolcsóbb ajánlatot fogja elfogadni, kéri részére írásban adni, hogy a 
konyhán a legolcsóbb árukat kell használnia. 
 
BODOR TAMÁS bizottsági tag: érdeklődött, hogy olcsóbb áruk esetén elképzelhető-e, hogy a 
normatíva csökkenni fog? 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr:6 hónapos időtartamra kértek ajánlatokat. 
Amennyiben a nyersanyag árak csökkenni fognak, a nyersanyag normának is csökkenni kell. 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2/2016.(I.20.) Kt. 
számú határozata  
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által „élelmiszerek és főzési alapanyagok 
beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok véleményezéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta az élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése tárgyában  
 beérkezett árajánlatokat. 
            A bizottság úgy foglalt állást, hogy minden termékcsoport esetében a legolcsóbb  
            árajánlat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 
 
Előterjesztés Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen Passat típusú 
személygépkocsi értékesítéséről 
 
KOCSMÁR GYULA elnökhelyettes:felkérte Dr Gaszparjan Karen jegyző urat, ismertesse a 
bizottság tagjaival az értékesítés indokait. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: már a tavalyi évben is felmerült a gépkocsi értékesítésének 
lehetősége. A bizottság támogatását kéri az értékesítéshez, mivel a gépkocsi üzemeltetése nem 
gazdaságos. A tavalyi évben javításra és karbantartásra kifizetett összeg 3 millió Ft körül volt. 
Véleménye szerint minél hamarabb értékesíteni kell a járművet, hogy a költségek ne növekedjenek. 
A gépkocsi 10 éves. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 3/2016.(I.20.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen Passat típusú személygépkocsi 
értékesítéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta a Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen 
 Passat típusú személygépkocsi értékesítéséről szóló előterjesztést, és úgy döntött, 
 hogy javasolja a Képviselő-testületnek a gépkocsi értékesítését a „Felesleges  
            vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában” foglaltak szerint.  
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 Erről: 1./Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, 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 
Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 
illetménykiegészítéséről 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a Képviselő-testület decemberi ülésén döntött a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről., amely szerint a 
felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselők 10 %-os illetménykiegészítésben részesülnek. 
Most olyan javaslatot terjeszt a bizottság, majd a Képviselő-testület elé, hogy az 
illetménykiegészítés mértékét 20 %-ra emelje fel a testület. Az illetménykiegészítés megemelése a 
költségvetést nem érinti. A köztisztviselői létszám 16 fő. A létszám 25 %-ának ki kell egészíteni a 
bérét jogszabály alapján a garantált bérminimum összegére, amely 129 ezer Ft. Ezek a munkatársak 
középiskolai végzettségűek, vannak köztük mérlegképes könyvelők is. Kéri a bizottságot, 
támogassa a rendelet módosítását oly formában, hogy az illetménykiegészítés mértéke 20 %. 
legyen. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 4/2016.(I. 20.) Kt. 
számú határozata 
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta a Kenderesi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatott köztisztviselők 
 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet, azt elfogadásra 
 javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
 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. 
 
KOCSMÁR GYULA elnökhelyettes: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14 óra 27 perckor 
bezárta. 

Kmf. 
 

(:Kocsmár Gyula:)       (:Bodor Tamás:) 
   elnökhelyettes        tag  
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
               2016. január 20-án 13 óra 30 perckor tartott nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:                                                                                                    Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2016. január 20-i ülése napirendjének elfogadásáról 1/2016. 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által 
     „élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért 
     ajánlatok véleményezéséről      2/2016. 
 
2./ Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen 
     Passat típusú személygépkocsi értékesítéséről    3/2016. 
 
3./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
     2016. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet 
     véleményezéséről        4/2016. 
 


