
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2016. október 26-án 13 óra 45 perckor tartott rendkívüli, zárt ülésén.- 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme. 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Bodor Tamás, 
Farkas Istvánné, Tóth-Szabó Márta bizottsági tag. 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Bencze Miklós, Fehérné Szendrei Ibolya bizottsági tag. 
 
Meghívottak:  --- 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, 
Dr. Gaszparjan Karen jegyző. 
 
Jelen vannak továbbá: Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. 
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy a 7 fős bizottságból 5 fő van jelen, 2 fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más 
javaslata, tegye meg.  
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 5 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 26/2016.(X.26.) 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. október 
26-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 
 
Előterjesztés a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek helyi 
támogatásáról szóló 11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
támogatás iránti kérelem véleményezéséről 
 



-     2    - 
 
 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök elmondta, hogy Juhász Attila és Juhász 
Attiláné 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 5. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be az 
559. helyrajzi számú, természetben Kenderes, Kossuth Lajos út 5. szám alatt lévő használt 
ingatlan megvásárlásához. A lakóingatlan megvásárlásához a 11/2016.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet alapján 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényeltek. A kérelmezők a 
rendeletben foglalt előírásoknak megfelelnek, ezért javasolja a támogatás odaítélését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 5 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 27/2016.(X.26.) 
számú határozata 
a fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek helyi támogatásáról szóló 
11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatás iránti kérelem 
véleményezéséről 
 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az 

előterjesztést megvitatta, és úgy döntött, hogy Juhász Attila és Juhász Attiláné 5331 
Kenderes, Kossuth Lajos út 5. szám alatti lakosok által benyújtott kérelme alapján, az 
559. helyrajzi számú, természetben 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 5. szám alatti 
használt lakóingatlan vásárlásához 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra tesz 
javaslatot a Képviselő-testületnek. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 

2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
Helyben 

3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 13 
óra 55 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Veresné Nagy Margit:)      (:Bodor Tamás:) 
        bizottság elnöke          bizottsági tag 
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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 
2016. október 26-án 13 óra 45 perckor tartott rendkívüli, zárt ülésén.- 
 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 
 
 
Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2016. október 26-i rendkívüli, zárt ülése napirendjének  
elfogadásáról         26/2016.  

  
1./ A fiatal házasok első lakóingatlanhoz jutása feltételeinek helyi  

támogatásáról szóló 11/2016.(VI.30.) önkormányzati rendeletben  
meghatározott támogatás iránti kérelem véleményezéséről   27/2016. 
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