
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 2019. 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, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, 
Fehérné Szendrei Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: ----- 
 
Bejelentés nélkül távol: Farkas Istvánné, Tóth-Szabó Márta tagok. - 
 
Szociális és Kulturális Bizottság: Bodor Tamás elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, dr Bencze 
Miklós, Veresné Nagy Margit, Szűcs Anita tagok.- 
 
Bejelentéssel távol:---- 
 
Bejelentés nélkül távol: Mikola Istvánné, Balogh Károlyné tagok. - 
 
Ügyrendi és Jogi Bizottság:Baktai Kálmán elnök, Ács Andrea Éva tag.- 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: Balázsiné  Hubai Ildikó tag. - 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester,- Dr 
Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási 
osztályvezető,- 
 
Jelen van továbbá: Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2019. 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 5  fő van jelen, 2  fő bejelentés nélkül 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 Bizottságának 1/2019.(II.14.) Kt. 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. 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. 
 
BODOR TAMÁS elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős Szociális és 
Kulturális Bizottságból 5 fő van jelen, két fő bejelentés nélkül 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 Szociális és Kulturális Bizottsága   5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 1/2019.(II.14.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2019. február 14-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága Bodor Tamás elnök  
 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, egy fő bejelentés nélkül 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 Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 1/2019.(II.14.) Kt. számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2019. 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 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezése  
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztály vezetője. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási 
főösszege 2 665 723 248 Ft. 
Az összevont működési költségvetési bevételek előirányzata 184 070 462 Ft, a felhalmozási 
bevételek összege 50 209 005 Ft. A finanszírozási bevételekből az előző évi pénzmaradvány 1 875 
000 000 Ft, a központi irányítószervi támogatás összege pedig 214 399 336 Ft. 

 
A működési költségvetési kiadások előirányzati főösszege 508 599 733 Ft, melyből a személyi 
jellegű kiadások összege 281 292 008 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 53 378 881 Ft, dologi 
jellegű kiadásaink 140 804 844 Ft, ellátottak pénzbeli támogatása 28 560 000 Ft, egyéb működési 
kiadásokra tervezett összeg 4 564 000 Ft. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzati főösszege 1 920707 816 Ft, a beruházási kiadások 
előirányzatának összege 321 559 265 Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások  600 ezer Ft, a 
finanszírozási kiadások összege pedig 236 415 699 Ft. 
 

Ebben az évben is munkabérhitel felvételére szorult az önkormányzat, 10 millió Ft-os 
keretösszeggel, folyószámla hitelkeret 20 millió Ft, ezenkívül megelőlegező kölcsönt kellett 
felvenni a  Művelődési Ház felújítására, amelynek elszámolása folyamatban van. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: : az előző évekhez hasonlóan fokozottan költségtakarékos 
gazdálkodást kell folytatni az önkormányzatnak, és minden intézményvezetőnek. 
 

Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van a rendelet-tervezettel kapcsolatban, tegye meg. 
 

H o z z á s z ó l á s o k 
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a közmeghallgatáson is elmondta, és ismételten szeretné 
hangsúlyozni, számára nagy szívfájdalom, hogy a tavalyi évben a beiskolázási támogatást későn 
tudták teljesíteni, továbbá a hetven éven felülieknek sem tudták a 10 ezer Ft-os támogatást 
biztosítani. A legfájóbb pontja a tavalyi évi költségvetésnek az, hogy a tanulók tanulmányi 
ösztöndíját nem tudták kifizetni. Érdeklődött továbbá, hogy az Államkincstár felé van-e az 
önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége? 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: nem tudja, hogy mikor nem tudtak fizetni? A gyerekek két 
hete kapták meg a bizonyítványt. A tanévben az első félév január 31-ig tart.  A 4,5 fölötti 
tanulmányi átlagot elért tanulók névsorát az iskola fogja megküldeni a hivatalnak. 

 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: 2018-ban az önkormányzat szociális ellátásokról 
szóló rendeletében foglaltakban szereplő támogatási formák közül a 70 éven felüliek támogatását 
nem tudták kifizetni, az összes többi támogatást biztosították. Azt, hogy ebben az évben mit tudnak 
kifizetni, egyenlőre nem tudják. A tavalyi évben tájékoztatta a testületet, hogy 30 millió Ft-ot kellett 
az önkormányzatnak biztosítani  bevételeiből a munkabérekhez, a minimálbér emelés és a garantált 
bérminimum emelkedés miatt. Ez az emelkedés ebben az évben 10 millió plusz kiadást jelent. Az 
idei költségvetésben rendezvényekre sem tudtak tervezni Az Államkincstár felé visszafizetési 
kötelezettség nincs. A 2018-as normativa ellenőrzés lezajlott, visszafizetési kötelezettséget nem 
állapítottak meg. A Baktai Kálmán által emlegetett visszafizetési kötelezettséget már évekkel 
ezelőtt teljesítették, amely a Kenderesi Gondozási Központ működtetése miatt keletkezett. Az 
önkormányzat szeptember hónapban vette vissza az intézmény működtetését, de a működési 
engedélyt következő év elején kapták meg. Ez senkinek a hibájából nem történt,  a normatívát meg 
kellett igényelniük, mert nem tudták volna működtetni az intézményt, de mivel akkor még nem 
rendelkeztek működési engedéllyel, azt vissza kellett fizetni. A visszafizetési kötelezettség nem a 
rossz gazdálkodás eredménye. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ez az ösztöndíjas információ nagyon fals. Bántja, hogy Baktai 
Kálmán nem tájékozódik, mielőtt közread ilyen információkat. A jó tanulók támogatása ki lett 
fizetve amely nem ösztöndíj. Az önkormányzat  Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban vesz részt, 
amelynek kifizetése szintén megtörtént. 
 

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 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2/2019.(II.14.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és 5 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2/2019.(II.14.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, és 2 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2/2019.(II.14.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának 2019. 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. 
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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 5 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 3/2019.(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 5 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 3/2019.(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. 
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 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 2 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 3/2019.(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 32 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

      (:Veresné Nagy Margit:)     (:Bodor Tamás :) 
 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 2019. február 14-én 
13 órakor tartott összevont, nyílt ülésén. - 
 

 
M U T A T Ó  

 
 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2019. február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról 1/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2019. február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról   1/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 
2019. február 14-i ülése napirendjének elfogadásáról   1/2018. 
 
1./ 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának határozata: 
Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet  
véleményezéséről        2/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
határozata: 
Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet  
véleményezéséről        2/2018. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának 
határozata: 
Kenderes Városi Önkormányzat 2019. 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. 
 


