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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. 
szeptember 20-án 13,30 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Bodor Tamás, Farkas Istvánné, Fehérné Szendrei 
Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Dr Bencze Miklós, Tóth-Szabó Márta tagok. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Tóth Tiborné alpolgármester, Süvegesné Bakondi Mária, a Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Pádár Lászlóné polgármester, Orosz Mihály aljegyző, 
Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
bizottságból 4 fő van jelen, 3 fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a 
kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontot illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával  az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 23/2016.(IX.20.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. szeptember 
20-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 Veresné Nagy Margit elnök napirendre 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 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi végrehajtásának 
véleményezése 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária. 
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: a beterjesztett anyagban szerepel, hogy az önkormányzat bevételei 48 %-ban, 
kiadásai 42 %-ra teljesültek. Minden intézmény takarékosan, körültekintően és átgondoltan 
gazdálkodott az év folyamán, amelyet a továbbiakban is folytatni kell. Az év hátralévő részében a 
költségvetést terheli  a Magyar Államkincstár felé történő visszafizetési kötelezettség, amely 
7.314.706 Ft + kamat, a Kenderesi  Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapítása miatt. Erre az összegre rendkívüli önkormányzati támogatási nyújtott be az önkormányzat. 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: az intézmény létrehozása olyan feladat volt, amelyet előre nem 
lehetett látni, nem lehetett tervezni. A feladatot viszont el kell végezni, mivel ez az önkormányzat 
kötelező feladata. 
 

Kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a beterjesztett formában javasolja azt 
elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA tag: a bizottság a költségvetés módosulását év közben 
folyamatosan figyelemmel kíséri, azt már több alkalommal tárgyalta. Az anyagban szereplő 
számadatokat vizsgálva megállapítható, hogy vannak olyan sorok, amelynek teljesítése már 100 %-
os és vannak olyan tételek, amelyek teljesítése elmarad az időarányostól.  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 24/2016(IX.20.)  számú 
határozata 
a 2016. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi 
 végrehajtásáról szóló előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában, a jegyzőkönyv 
 mellékletében foglaltak szerint javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: a nyílt ülést 13 óra 40 perckor bezárta. 

 
 

(:Veresné Nagy Margit:)             (:Bodor Tamás:) 
        elnök             tag 
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. 
szeptember 20-án  13,30 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2016. szeptember 20-i ülése napirendjének  
elfogadásáról             23/2016. 
 
1./ A 2016. év költségvetés első végrehajtásáról szóló 


