
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. 
augusztus 14-én 13 óra 30 perckor tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Farkas Istvánné, 
Tóth-Szabó Márta, Fehérné Szendrei Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Veresné Nagy Margit bizottsági elnök  
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné 
Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, 
Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
ÁCS ANDREA ÉVA elnökhelyettes: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
bizottságból hat fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Veresné Nagy 
Margit távolléte miatt ő vezeti a bizottság ülését. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását túl, harmadik napirendi 
pontként a Művelődési Ház felújításához kapcsolódó megelőlegezési kölcsön igénybevételéről 
szóló előterjesztést. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 20/2017.(VIII.14.) 
számú határozata 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 Ács Andrea Éva 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 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a rendelet-tervezet tartalmazza a költségvetést 
érintő I. félévi változásokat, amelyeket elsősorban a 2017. évben elnyert TOP-os pályázatokra 
megkapott előlegek, a minimálbérre történő kiegészítés hozzájárulása, és a közmunkaprogramok 
finanszírozása – indokolnak. 
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Kérdést tett fel Tóth-Szabó Márta bizottsági tag. 
 
TÓTH-SZABÓ MÁRTA bizottsági tag: érdeklődött, hogy a „Zöld város”, program keretében mi 
fog megvalósulni, illetve az imaházat hová tervezik? 
 
A feltett kérdésre Süvegesné Bakondi Mária válaszolt. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a „Zöld város” program TOP-os pályázat, 
keretében fog megvalósulni. Az imaház szintén TOP-os pályázat keretében kerül megépítésre 
Bánhalmán. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Zöld Város pályázat keretében kerül megvalósításra a 
rendezvénytér fejlesztése, a színpad fölé födém építése, házbontás, szökőkút, két játszótér, nyitott 
szín, nyilvános WC kialakítása, kamerarendszer építése, valamint a Szent István út zöldfelületeinek 
megújítása. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottságának 
21/2017.(VIII.14.) számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            véleményezte Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló  
            3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, amelyet 
 a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadásra javasol 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  
 
Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról 
szóló előterjesztés véleményezése 
 
Szóbeli kiegészítést tett  Süvegesné Bakondi Mária. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az előterjesztés tartalmazza, hogy a kapott 
támogatási összegek torzítják a teljesítést. A Településfejlesztési Operatív Programokon elnyert 
pályázati pénzek megérkeztek az önkormányzat számlájára, amely több mint 470 millió Ft. A 
pályázati pénzek nélkül a bevételeket 43 %.-ra, a kiadásokat 40 %-ra teljesített az önkormányzat és 
az intézmények. Minden intézmény igyekszik szigorúan, takarékosan gazdálkodni. 
A minimálbér kiegészítés az önkormányzatnak 27 millió Ft-os többletköltséget jelent, amelyhez 10 
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 millió Ft-os állami támogatást kaptak. Ezt az összeget tartalékba helyezték, amelyet a kieső 
bevételek pótlására terveznek fordítani. 
  
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottságának 
22/2017.(VIII.14.) számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló 
előterjesztés véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            véleményezte Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
            első félévi végrehajtásáról  szóló előterjesztést, amelyet 
 a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadásra javasol 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. 
 
 
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 
Támogatás megelőlegezési kölcsön igénybevételének véleményezése 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a településképet meghatározó épületek külső 
rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése című pályázaton  energetikai 
korszerűsítésre pályázatot nyertek a Művelődési Ház felújítására. Ez az egyetlen olyan pályázat, 
ahol önerőre van szükség. Az összeget tudják biztosítani, mivel a költségvetésben terveztek ilyen 
célra keretet. A pályázat utófinanszírozott, amihez 50 % előleget tudnak igényelni, amelyhez a 
Képviselő-testület felhatalmazása szükséges. A fennmaradó 50 % biztosításához hitel felvételére 
lesz szükség, amelynek az összege 24.171.031 Ft. 
 
Kérdést tett fel Farkas Istvánné bizottsági tag. 
 
FARKAS ISTVÁNNÉ bizottsági tag érdeklődött, hogy mi fog megvalósulni a pályázat keretében? 
 
A feltett kérdésre Ács Andrea Éva válaszolt. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA elnökhelyettes: a pályázat keretében teljes nyílászáró cserét, és tetőszigetelést 
fognak az épületen végezni. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 23/2017.(VIII.14.) 
számú határozata 
támogatási előleg megigénylésének véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója 
 többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése energetikai korszerűsítése 
 pályázaton elnyert összegből 24.171.034 Ft támogatási előleg  lehívásáról szóló 
 előterjesztést, amelyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési  Bizottságának 
24/2017.(VIII.14.) számú határozata 
 Támogatás megelőlegezési kölcsön igénybevételéről szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
 
                Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
             véleményezte a támogatás megelőlegezési kölcsön igénybevételéről szóló előterjesztést, 
     amelyet a beterjesztett formában, a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
     tartalommal elfogadásra javasol 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. 
 
 
ÁCS ANDREA ÉVA elnökhelyettes: mivel más napirend nem volt, az ülést 13 óra 50 perckor 
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 2017. 
augusztus 14-én 13 óra 30 perckor tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsága 2017. augusztus 14-i ülése napirendjének elfogadásáról 20/2017. 
 
1./Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
    3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
    előterjesztés véleményezéséről      21/2017. 
 
2./ Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
     első félévi végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezése  22/2017. 
 
3./ Támogatási előleg megigénylésének véleményezéséről                         23/2017. 
                                                                                                       
     Támogatás megelőlegezési kölcsön igénybevételéről szóló 
      előterjesztés véleményezéséről      24/2017. 
       
 
 
 
 
 
 
 


