
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. 
december 27-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula, Bodor Tamás, Farkas Istvánné, Tóth-
Szabó Márta, Fehérné Szendrei Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós tag. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Orosz Mihály aljegyző, Pádár Lászlóné polgármester, Süveges Lajos, 
Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
bizottságból 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendeket illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 33/2016.(XII. 27.) kt. 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. december 
27-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 Veresné Nagy Margit elnök 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 
 
A Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője. 
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető:a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
alapján a felsőfokú és a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére adható 
illetménykiegészítést a képviselő-testület tárgyévre állapíthatja meg. A testület évek óta élt ezzel a 
lehetőséggel, hiszen a köztisztviselők 8 éve nem kaptak fizetésemelést. A beterjesztett rendelet-
tervezet szerint 2017-ben  is szeretnék a felsőfokú iskolai végzettségű és középiskolai végzettségi 
köztisztviselőket 20 %-os illetménykiegészítésben részesíteni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS képviselő: tekintettel arra, hogy január 1-től a szociális és kulturális ágazatokban 
is lesz béremelés, érdeklődött, hogy az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi-e a 
köztisztviselők további béremelését? 
 
A feltett kérdésre Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető válaszolt. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: meg kell vizsgálni, hogy mit jelent az 
önkormányzat számára a 2017-ben bevezetésre kerülő járulékcsökkentés, amelynek ismeretében 
kerülhet sor esetleg további béremelésre, a köztisztviselők minősítése alapján. Már most látszik, 
hogy nagy lesz a bérfeszültség a dolgozók között, hiszen a  garantált bérminimum 25 %-kal fog 
emelkedni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az ilyen arányú emelés valóban nagy bérfeszültséget fog 
jelenteni. Akkor járna el a munkáltató helyesen, ha a jogszabály alapján az emelésből kimaradt 
dolgozóknak is emelné az illetményét. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 34/2016.(XII.27.) kt. 
számú határozata 
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről  szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett 
 formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
 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. 
 
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 
 
Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013.(XII.12.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
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Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné polgármester. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a rendelet felülvizsgálatra került, és azt javasolja a 
bizottságnak, illetve majd a Képviselő-testületnek, hogy a hatályban lévő rendeletet ne módosítsa. 
Javasolja továbbá, hogy tárgyalja meg a bizottság a Szent István út 33/1. szám alatti, illetve Petőfi 
út 1/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok bérleti díjának elengedését. A  
Szent István út 33/1.szám alatti ingatlanban dr Bencze Miklós és családja lakik, a Petőfi út 1/1 szám 
alatti ingatlan jelenleg üres, amelyet szintén orvosnak szeretnének adni. Véleménye szerint többlet  
juttatást  kell adni az orvosoknak, máskülönben nem fognak kapni másik orvost a településre. 
Jelenleg Dr Bencze Miklós egyedül látja el Kenderes és Bánhalma orvosi ellátását. Nagyon sok 
település plusz támogatást nyújt orvosainak, hogy megtartsa őket. 
Kérte a bizottság tagjait, támogassa azt az elképzelést, miszerint az orvosok által lakott ingatlanok 
bérleti díjának megfizetésétől a képviselő-testület eltekint. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 35/2016.(XII.27.) Kt. 
számú határozata 
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013.(XII.12.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatának  véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 felülvizsgálta az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 
           21/2013.(XII.12.) önkormányzati  rendelete amelynek módosítását nem   
 javasolja  a Képviselő-testületnek. 
 
 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. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 36/2016.(XII.27.) Kt. 
számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 33/1., valamint Petőfi út 1/1 szám 
alatti lakáscélú ingatlanok bérleti díjának elengedéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága támogatja és 
            javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 
 Kenderes, Szent István út 33/1, valamint Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok 
 bérleti díját 2017. január 1-től 2017. december 31-ig engedje el, ezzel is elősegítve a 
 település egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítását. 
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 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. 
 
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 
 
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatának véleményezése 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az előző napirendhez hasonlóan azt javasolja a 
bizottságnak, hogy a hatályban lévő rendelet ne kerüljön módosításra. 
 
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 Bizottság 37/2016.(XII.27.) Kt. 
számú határozata 
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII.11.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatának  véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 felülvizsgálta a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
           17/2014.(XII.11.) önkormányzati  rendelete amelynek módosítását nem javasolja 
 a Képviselő-testületnek. 
 
 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. 
  
4. 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 Városgazdálkodás intézményvezetői állására beérkezett pályázat véleményezése 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné polgármester. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a kiírt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. A jelenlegi 
intézményvezető, Süveges Lajos nyújtotta be pályázatát. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi 
intézményvezető maximálisan megfelel az intézményvezetői állásra. Többdiplomás szakember. 
Nagy szakmai tudása, precíz, pontos munkavégzése, határozott, következetes hozzáállása alapján 
alkalmasnak tartja az intézményvezetői állás betöltésére, amelyet elfogadásra javasol a bizottságnak 
is. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: mindenre kiterjedő, alapos, részletes pályázatról van 
szó. Támogatja a kinevezést. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a pályázatban olvasta, hogy cél a jó levegőminőség fenntartása, 
illetve a település környezeti levegőminőségének javítása,  az ülepedő és szálló por-szennyezettség 
csökkentése. A Bánhalmán lakók panaszkodnak, hogy a környék szürke a szálló portól, amely 
valószínűleg az ott lévő szárító közelségéből ered. Érdeklődött, hogy volt-e ellenőrizve az üzemben 
a megfelelő szűrők elhelyezése? 
 
 SÜVEGES LAJOS pályázó:az intézménynek nincs ellenőrzési jogköre, azt hatóság végezheti. Az 
intézmény az alapító okiratában foglalt feladatait hajtja végre. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 38/2016.(XII.27.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetői állására beérkezett pályázat véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 megtárgyalta Süveges Lajos pályázatát, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetői 
            állására, amelyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
          
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                            é r t e s ü l. 
  
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t ár g y a l á s a 
 
Kenderes Városi Önkormányzat követelésének elengedéséről szóló előterjesztés 
véleményezése 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető:  az önkormányzat követeléseiről a Képviselő-
testület határozat útján mondhat le. A beterjesztett követelések elhunyt személyekkel szembeni 
követelések. Kérte a bizottság tagjait, támogassák a felsorolt követelések elengedését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 39/2016.(XII.27.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat követelésének elengedéséről szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte az önkormányzat követelésének elengedéséről szóló előterjesztést, 
 amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                            é r t e s ü l. 
 
6. 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 temetőről és a temető használatának szabályairól szóló 8/2014.(V.1.) önkormányzati 
rendelet módosításának véleményezése 
  
Szóbeli kiegészítést tett Süveges Lajos intézményvezető. 
 
SÜVEGES LAJOS intézményvezető: a köztemető temetési helyeinek díjtételei évek óta nem 
változtak. A beterjesztett rendelet-tervezet szerint a köztemető egész területén a sírhelyek  árai 
emelkednek, egyes és páros sírhelyek esetében egységesek lesznek, valamint beépítésre került az 
urnafal díjtétele is. 
 
FARKAS ISTVÁNNÉ bizottsági tag: véleménye szerint egyre nagyobb igény jelentkezik urna fal 
építésére, amelyet megfontolásra javasol. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: korábban is felmerült az urnafal építésének szükségessége, 
amellyel kapcsolatban tárgyalásokat folytatott az egyházak képviselőivel, de döntés nem született a 
megépítésről. Amennyiben erre igény mutatkozik, ismét felveszi a kapcsolatot az egyházak 
képviselőivel, mivel ebben a két egyháznak közösen kell döntenie. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 402016.(XII.27.) Kt. 
számú határozata 
a  temetőről és a temető használatának szabályairól szóló 8/2014.(V.1.) rendelet 1.számú melléklete 
módosításának véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 felülvizsgálta a temetőről és a temető használatának szabályairól szóló 8/2014.(V.1.) 
            rendelet 1. számú melléklete módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, amelyet 
 a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
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 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. 
  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: mivel más napirend nem volt, az ülést 13 óra 55 perckor 
órakor bezárta. 

Kmf. 
 

(:Veresné Nagy Margit:)                                                           (:Bodor Tamás:) 
        elnök        tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2016. 
december 27-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2016. december 27-i ülése napirendjének elfogadásáról 33/2016. 
 
1./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
     2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezet  
     véleményezése        34/2016. 
 
2./ Az  önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló  
     21/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának 
     véleményezése        35/2016. 
 
     Az önkormányzat  tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 
     33/1, valamint Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok 
     bérleti díjának elengedéséről      36/2016. 
 
3./ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 
     tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet 
     felülvizsgálatának véleményezése     37/2016. 
 
4./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetői állására érkezett 
     pályázat véleményezése       38/2016. 
 
5./ Kenderes Városi Önkormányzat követelésének elengedéséről szóló 
     előterjesztés véleményezése      39/2016. 
 
6./ A temetőről és a temető használatának szabályairól szóló 
     8/2014.(V.1.) rendelet 1. számú melléklete módosításának 
     véleményezése        40/2016. 
      
 


