
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 5-én 14 órakor tartott 
rendkívüli üléséről. - 
 
Az  ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, 
 
Bejelentéssel távol: Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. 
Az ülést telefonon hívta össze, a napirend sürgőssége és fontossága miatt. 
Megtárgyalásra javasolta Magyarország 2018.évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott 
rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 60/2018.(IV.5.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 5-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            Pádár Lászlóné polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
            Erről: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott 
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani 
Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott rendkívüli 
önkormányzati támogatására vonakozó igény benyújtására.  
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Kérte a testület tagjainak véleményét a pályázat benyújtásáról. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy ebből a támogatásból finanszírozható-e a 
bérminimumra történő kiegészítése miatt hiányzó összeg? 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője: az így 
elnyert támogatás csak lejárt határidejű számlák kiegyenlítésére használható fel. 
  
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 61/2018.(IV. 5.) Kt. számú határozata 
Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából finanszírozott 
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény III.10. pontja 
            alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti tartalékából 
 finanszírozott települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
            támogatására. 
 
            Erről: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján) Budapest 
                      2./ Nemzetgazdasági Minisztérium (Magyar Államkincstár útján) 
                           Budapest 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirend nem volt, az ülést 14 óra 15 perckor 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 5-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:            Szám: 
 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
április 5-i ülése napirendjének elfogadásáról            60/2018. 
 
1./ Magyarország 2018. évi önkormányzati fejezeti tartalékából 
     finanszírozott rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó 
     igény benyújtásáról              61/2018. 
 


