
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, Szociális 
és Kulturális Bizottságának, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2018. február 14-én 13 
órakor tartott  összevont, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: 
Veresné Nagy Margit elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Farkas Istvánné, Fehérné Szendrei 
Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: dr Bencze Miklós, Bodor Tamás tagok. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Szociális és Kulturális Bizottság:Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Veresné Nagy Margit, Balogh 
Károlyné, Szűcs Anita tagok.- 
 
Bejelentéssel távol:Bodor Tamás elnök,Dr Bencze Miklós, Mikola Istvánné tagok.- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Ügyrendi és Jogi Bizottság:Baktai Kálmán elnök, Ács Andrea Éva tag.- 
 
Bejelentéssel távol: Balázsiné Hubai Ildikó tag.- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester,- 
Koncz Éva aljegyző, Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető,- 
 
Jelen van továbbá: Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési  
     rendelet-tervezetének véleményezése 
     Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
 
2./Kenderes Városi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési évben  
   és az azt követő három évben a  Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló  
   2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből  
   eredően 
    Előadó: Veresné Nagy Margit Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
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VERESNÉ NAGY  MARGIT bizottsági elnök  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
7 fős Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból 4 fő van jelen, 3 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 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 1/208.(II.14.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2018. február 14-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. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA elnökhelyettes: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
Szociális és Kulturális Bizottságból 4 fő van jelen. 
Az ülés határozatképes. 
  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 4 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 1/208.(II.14.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2018. február 14-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 Ács Andrea Éva elnökhelyettes napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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BAKTAI KÁLMÁN elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fős Ügyrendi és 
Jogi Bizottságból 2 fő van jelen. 
Az ülés határozatképes. 
  
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 1/208.(II.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2018. február 14-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 Baktai Kálmán elnök napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Ügyrendi és Jogi 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 Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezése  
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztály vezetője. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a 2018. évi költségvetés összeállításánál 
problémakánt jelentkezett a minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt jelentkező 
többletkiadás. Az önkormányzat esetében a 2017. illetve 2018-as évekre vonatkozó többletkiadás 
együttes összege 55.195.463 Ft, a négy fő új egészségügyben dolgozó közalkalmazott 
munkabérével együtt. Az önkormányzatnak segítségre lesz szüksége ahhoz, hogy év közben 
teljesíteni tudják a munkabér kifizetéseket. Bízik benne, hogy a minimálbér emeléshez fognak kapni 
központi támogatást, de az új közalkalmazottak bérét az önkormányzatnak kell biztosítani saját 
forrásból, mivel arra a támogatást a háziorvosok kapják. A járulék mértéke 2,5 %-kal csökkent, 
amely esetünkben 7.265.000 Ft-ot jelent. Nagyon sajnálja, hogy a 2018-as költségvetésben 
kulturális programokra nem tudtak tervezni pénzösszeget. Sok olyan plusz kiadásra is számítanak 
az év során, amelyek a megnyert pályázatok megvalósítása során jelentkeznek, és amelyet a 
pályázati pénzből nem tudnak finanszírozni. 
Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási főösszege 1.553.876.638 Ft. Működési célú bevétel 
556.399.284 Ft, ebből állami támogatás a kötelező feladatokra 193.106.278 Ft. A közhatalmi 
bevételek tervezésekor nem változtattak az előző évihez képest, ez 93.990 ezer Ft. Támogatásértékű 
működési bevételek tervezett összege 41.898.183 Ft, melyből 26.073.800 forint OEP támogatás. 
Az önkormányzat költségvetési támogatásai között az általános működéshez és ágazati feladathoz 
kapcsolódó támogatások összege 193.106.278 Ft- Működési célú pénzmaradványként került 
betervezésre 13.870.049 Ft. 
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A felhalmozási bevételeknél eredeti előirányzatként 789.694.156 Ft felhalmozási célú 
pénzmaradvány került tervezésre. 
A működési költségvetési kiadások előirányzati főösszege 548.675.033 Ft, amelyből: 
-személyi jellegű juttatások:  280.010620,- Ft 
-munkaadókat terhelő járulékok:     53.045.203 Ft 
- dologi jellegű kiadások:  172.835.794 Ft 
-ellátottak pénzbeli támogatása:    28.560.000 Ft 
- egyéb működési kiadás.     14.223.416 Ft. 
 

 Felhalmozási kiadások előirányzati főösszege 790.594.156 forint. 
 

A felújítási kiadások előirányzatának összege 454.595.274 Ft, a beruházási kiadások 
előirányzatának összege 335.398.882 Ft. 
 

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés likviditási zavarainak áthidalására  munkabérhitel, 
folyószámlahitel és támogatási megelőlegező kölcsön felvételéről döntött januári ülésén. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek kérdése, hozzászólása van a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban, tegye meg. 
 

H o z z á s z ó l á s o k 
 

FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA bizottsági tag: a beterjesztett anyag részletesen tartalmazza a 
bevételeket és kiadásokat, áttekinthető, érthető formában. Sajnálatos, hogy kulturális programokra 
nem tudtak tervezni a költségvetésben, de reméli, hogy év közben lesz forrás ilyen rendezvények 
szervezésére is. Ismerve a város által nyert pályázatokat, elmondható, hogy a középületek, 
intézmények megszépülnek az elkövetkezendő években. Összességében úgy látja, hogy nehéz év 
elé néz az önkormányzat, de bízik benne, hogy sikerül takarékos, szigorú gazdálkodással a 
feladatokat teljesíteni, amelyhez mindenkinek jó munkát kívánt. 
 

ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: intézményvezetőként vett részt a költségvetés egyeztetésében, 
amely minden intézményvezetővel megtörtént. Az egyeztetéseket figyelembe véve került 
beterjesztésre a nagyon alaposan előkészített szakmai anyag. Ő bízik abban, hogy nem lesz nagyon 
nehéz gazdasági év az önkormányzat számára, mert évekkel ezelőtt ennél sokkal nehezebb anyagi 
helyzetben gazdálkodtak Üdvözlendő, hogy az önkormányzat számlájára megérkezett a pályázati 
pénzek nagy része. 
 

SZŰCS ANITA bizottsági tag: nagyon sajnálja, hogy kulturális programokra nem volt lehetőség 
tervezni pénzösszeget. Az első tavaszi rendezvény március 25-én a tojásfa állítás, amelyet a 
képviselő-testület tagjainak anyagi hozzájárulásával tudnak megrendezni. A támogatást  ezúton is 
megköszönte. Az összes városi rendezvény megtartására folyamatosan pályázati lehetőségeket 
keresnek. 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: fokozottan költségtakarékos gazdálkodást kell 
folytatni az év folyamán minden intézményvezetőnek. Bízik benne, hogy találnak lehetőséget a 
hagyományos városi rendezvények megtartására ebben az évben is. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: valóban nehéz költségvetési éveken vannak túl. A 2018-as évi 
költségvetés mindazokat a kötelező feladatokat tartalmazza, amelyeket jogszabály erejénél fogva az 
önkormányzatnak kell végezni. Jelenleg a pluszban vállalt feladatok teljesítése jelent gondot, de úgy 
gondolja, hogy ezt meg kellett tenni ahhoz, hogy a város egészségügyi ellátása magas színvonalú 
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legyen, és remény legyen arra, hogy az üres orvosi álláshely betöltésre kerüljön. Úgy gondolja, 
hogy a hagyományos városi rendezvények megtartására ebben az évben is lesz lehetőségük.  
Reméli, hogy az állam biztosítja a garantált bérminimumösszegének különbözetét. Sok hasonló 
kondiciójú településen küzdenek ilyen problémával, de-  mivel jogszabály írta elő az emelést,-  
várják az ehhez szükséges fedezet biztosítását is. Az elmúlt testületi üléseken többször tárgyalt a 
testület a tulajdonát képező Horthy kastély és a hozzá tartozó ingatlanok állam részére történő 
felajánlásáról. A jogügyeletet már elindították. Ha ez a jogügylet sikeres lesz, olyan fejlesztéseket  
tudnak megvalósítani, amely maradandó lesz, és a lakosság egészét érinteni fogja. Bízik benne, 
hogy szabályosan, maradéktalanul végre tudják hajtani azokat a feladatokat, amelyek már 
elindultak. Azt kéri minden intézményvezetőtől, osztályvezető asszonytól, hogy a szigorú, 
takarékos gazdálkodást mindenki tartsa szem előtt a gazdálkodás során. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a korábbiakban javasolt a közalkalmazottak részére 10 %-os 
béremelést. Érdeklődött, hogy történt-e ebben az ügyben intézkedés? 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: osztályvezető asszonyt kérte, hogy végezzen számításokat a 
10 %-os emeléshez. A számítások alapján több, mint 6 millió Ft-ra  lenne szükség ennek a 
javaslatnak a megvalósításához. A képviselő-testületnek kell dönteni, hogy mely feladat terhére 
valósuljon meg a béremelés, mivel jelenleg a költségvetésben nincs meg erre  a fedezet. Ő személy 
szerint semmit nem tud javasolni, mivel minden területhez támogatást kell adni. Az 
önkormányzatnak. A testületnek kell eldönteni, hogy biztosítja-e a béremelést, és milyen forrásból. 
Kérte Baktai Kálmán javaslatát, hogy minek a terhére javasolja a béremelést. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: ő nem közgazdász, hogy ilyet javasoljon. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ez nem közgazdasági kérdés. Kérdezte, hogy milyen feladat 
hagyható el, ahová a béremelés beépíthető, mivel a forrás oldalt mindenképpen meg kell jelölni. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: továbbra is úgy gondolja, hogy nagyon pozitív a köztisztviselők 
részére biztosított illetménykiegészítés,ugyanakkor a közalkalmazottak is joggal várják el a 
béremelést. A közalkalmazottak is „szenzitívek”, ők is úgy érzik, hogy megérdemelnének legalább 
10 %-os illetménykiegészítést. Azt gondolja, hogy. fontos, hogy ne legyen feszültség a 
közalkalmazottak és köztisztviselők között. Talán joggal várják el a közalkalmazottak is a 
Képviselő-testülettől, hogy hozzájuk is olyan pozitívan álljanak, mint a köztisztviselőkhöz. 
 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: úgy gondolja, hogy valóban nagy a 
bérfeszültség, de nem a köztisztviselők és a közalkalmazottak  között, hanem a közalkalmazottak 
között. A 25-30 éves munkaviszonnyal rendelkező, főiskolát végzett és a most középiskolát végzett, 
munkaviszonnyal még nem rendelkező közalkalmazott közötti bérfeszültséget 10 %-os 
béremeléssel nem tudják megoldani. A köztisztviselők között a középfokú végzettségű, sok éves 
munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló annyit keres, mint egy néhány évi közalkalmazotti 
jogviszonnyal rendelkező munkavállaló. Olyan bérfeszültségek vannak önkormányzaton belül a 
közalkalmazottak, illetve köztisztviselők között, hogy nem lát rá lehetőséget, hogy a 
költségvetésben ezt meg tudnák oldani. A közalkalmazottaknál majdnem minden területen van 
pótlék, egyéb téren pedig a munkáltatói döntésen alapuló illetményt kapják a dolgozók. 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő:  az ő javaslata Kenderes Városgazdálkodás intézmény dolgozóit 
érintené, kb. 20 főt. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: egyetért azzal, hogy ezt a bérfeszültséget nem az 
önkormányzatnak kell megoldani. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy látja, hogy központilag kell rendezni a fennálló 
bérfeszültséget. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a 10 %-os béremelést biztosítja, arról is 
dönteni kell, hogy milyen forrásból. Akik nem kaptak központilag pótlék emelést, azok közül 
többen munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésben részesülnek. 
 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: nagyon kevés olyan közalkalmazott van, aki csak 
a közalkalmazotti besorolási bérét kapja. 
 

ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: szép és nemes dolog az elhangzott javaslat, de most felelőtlen 
döntés lenne erről most dönteni. Ő is közalkalmazott, nagyon örülne, ha ezt kaphatná,de testületi 
tagként úgy gondolja, hogy ezt nem támogathatja, mivel nincs rá fedezet. Amennyiben az év 
folyamán a gazdálkodás kedvezően alakul, kerüljön újból felülvizsgálatra a közalkalmazotti 
béremelés. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megismételte, hogy felelőtlen ígéreteket nem fog tenni. 
Egyetért azzal, hogy amennyiben az önkormányzat gazdálkodása kedvezően alakul, az év folyamán, 
kerüljön újból megvizsgálásra a javaslat. 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: mivel több kérdés, 
hozzászólás nem volt, így bizottságonként szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte 
Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét és 4 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2/2018.(II.14.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
 szóló rendelet-tervezetét, melyet elfogadásra javasol 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. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte Kenderes Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2/2018.(II.14.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
 szóló rendelet-tervezetét, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte Kenderes Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2/2018.(II.14.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 
 szóló rendelet-tervezetét, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, 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 saját 
bevételeinek alakulása a költségvetési évben és az azt követő három évben a  Magyarország 
Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredően 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: bizottságonként 
szavazásra bocsátotta Kenderes Városi Önkormányzat saját bevételeinek alakulása a költségvetési 
évben és az azt követő három évben a  Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV.  tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően- című 
előterjesztés véleményezését. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 4 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 3/2018.(II.14.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a költségvetési évben és az azt követő 
három évben a  Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően 
 
 Kenderes Városi önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása  
             a költségvetési évben és az azt követő három évben a  Magyarország Gazdasági  
             Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot  
             keletkeztető ügyleteiből eredően című előterjesztés, amelyet elfogadásra javasol  
 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. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 4 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 3/2018.(II.14.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a költségvetési évben és az azt követő 
három évben a  Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása  
             a költségvetési évben és az azt követő három évben a  Magyarország Gazdasági  
             Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot  
             keletkeztető ügyleteiből eredően című előterjesztés, amelyet elfogadásra javasol  
 a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről:1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
                     2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                     3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 3/2018.(II.14.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a költségvetési évben és az azt követő 
három évben a  Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása  
             a költségvetési évben és az azt követő három évben a  Magyarország Gazdasági  
             Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5) bekezdése szerinti adósságot  
             keletkeztető ügyleteiből eredően című előterjesztés, amelyet elfogadásra javasol  
 a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről:1./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjai, Helyben 
                     2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                     3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök:mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 13 óra 48 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

      (:Veresné Nagy Margit:)     (:Ács Andrea Éva :) 
 Pénzügyi és Településfejlesztési                                  Szociális és Kulturális Bizottság                                   
 Bizottság elnöke                   elnökhelyettese    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2018. február 14-én 
13 órakor tartott összevont, nyílt ülésén. - 
 

 
M U T A T Ó  

 
 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2018. február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról 1/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2018. február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról   1/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 
2018.február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról   1/2018. 
 
1./ 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának határozata: 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet  
véleményezéséről        2/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
határozata: 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet  
véleményezéséről        2/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának 
határozata: 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet  
véleményezéséről        2/2018. 
 
2./ 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának határozata:  
       
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a 
 költségvetési évben és az azt követő három évben a  Magyarország  
Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5)  
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően  3/2018. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
határozata: 
 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a 
 költségvetési évben és az azt követő három évben a  Magyarország  
Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5)  
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően  3/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának 
határozata: 
 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek alakulása a 
 költségvetési évben és az azt követő három évben a  Magyarország  
Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.  tv. 10. § (5)  
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredően  3/2018. 
 


