
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderesi Városi Önkormányzat Pénzügyi és  Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2019. április 24-én 
13 órakor tartott összevont, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: 
Veresné Nagy Margit elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Bodor Tamás, Farkas Istvánné,Tóth -
Szabó Márta,  Fehérné Szendrei Ibolya bizottsági tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós bizottsági tag. - 
 
Bejelentés nélkül távol:--- 
 
Szociális és Kulturális Bizottság:  
Bodor Tamás elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes,Veresné Nagy Margit, Mikola Istvánné 
bizottsági tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós,  Balogh Károlyné, Szűcs Anita bizottsági tagok. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Ügyrendi és Jogi Bizottság: 
 Baktai Kálmán elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes. 
 
Bejelentéssel távol: Balázsiné Hubai Ildikó bizottsági tag 
 
Bejelentés nélkül távol: – 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Dr 
Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, 
 

Jelen vannak továbbá: Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: köszöntötte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból 6 fő van 
jelen, 1  fő bejelentéssel van távol. 
Az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 4/2019.(IV.24.) 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. április 24-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. 
 
BODOR TAMÁS Szociális és Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy a 7 fős 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 4/2018.(IV.24.) számú 
határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2019. április 24-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
            Bodor Tamás elnök napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben 
 
                            é r t e s  ü l  n e k. 
 
BAKTAI KÁLMÁN Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Megállapította, hogy a 3 fős 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. 
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Kenderes Városi Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  6/2019.(IV.24.) számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2019. április 24-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 Baktai Kálmán elnök napirendekre 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 Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a beterjesztett anyag tartalmazza a 2018. évi 
költségvetést érintő bevételi és kiadási előirányzatok változásait, amely miatt szükséges a 2018. évi 
költségvetési rendelet módosítása. Kéri a bizottságokat, hogy véleményezzék az előterjesztést. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának. 5/2019.(IV.24.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
 módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol 
 elfogadásra 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. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte  az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és 4 fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta:- 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 5/2019.(IV.24.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
 módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol 
 elfogadásra 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  az önkormányzat 
2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és 2 fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának  7/2019.(IV.24.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
 módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol 
 elfogadásra 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 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője. 
 
 
 
 



 
- 5 - 

 
 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: javasolta, hogy a beterjesztett előterjesztést a 
bizottságok tárgyalják meg, de a Képviselő-testület még nem alkothatja meg a rendeletet a 2018. évi 
költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról,  mivel a Magyar Államkincstár 
még nem fogadta el az önkormányzat beszámolóját.  
Az önkormányzat összevont költségvetési kiadásainak összege 1 936 018 149 Ft, amely 50 %-os 
teljesítési szintet mutat. A bevételek összege 3 814 238 592 Ft, amely 99 %-os  teljesítést jelent. A 
pénzmaradvány összege 1 878 220 443 Ft, amely kötelezettségekkel terhelt, és a pályázatokhoz 
kapcsolódik. 
Sajnos az önkormányzatnak nincs tartalék összege,amelynek felhasználásáról a testület a korábbi 
években év közben dönthetett. 
A befektetett eszközeink állománya 3 125 106 097 Ft-ra emelkedett, amelyben jelentős mozgást 
jelentettek az elnyert támogatások. Ahogy már említette, az önkormányzat 2018. évi beszámolója 
benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. A számítások szerint visszafizetési kötelezettsége 
nincs az önkormányzatnak,  
Kérte a beszámoló megvitatását. 
 

H o z z á s z ó l á s  
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA bizottsági tag: kiemelte,  hogy az önkormányzat adóssága 
elenyésző. Sajnálattal vette tudomásul, hogy városi rendezvényekre nincs forrás a költségvetésben. 
Az elnyert pályázatok lehetőséget biztosítanak a város szépítésére, az önkormányzati épületek 
felújítására. A maga részéről elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte 
Kenderes Városi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 6/2019.(IV.24.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának  2018. évi költségvetésének  
 végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet, 
            melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra 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 Városi 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról 
szóló rendelet-tervezetet, és 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 6/2019.(IV.24.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának  2018. évi költségvetésének  
 végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet, 
            melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra 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 Városi 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról 
szóló rendelet-tervezetet, és 2  fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  8/2019.(IV.24.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzatának  2018. évi költségvetésének  
 végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet, 
            melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra 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. 
 

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 
Az intézményi díjak megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az intézményi térítési díjak 2016 óta nem 
változtak. A 2018. évi adatok alapján kismértékű emelést javasolnak a gazdaságos működés 
érdekében. A benyújtott előterjesztésben a javasolt térítési díjak szerepelnek. Az adatokat 
intézményvezető asszonnyal egyeztették, amelyhez a  költségeket is figyelembe vették. 
Kérte a bizottságokat, hogy a beterjesztett összegekkel javasolják a Képviselő-testületnek a rendelet 
megalkotását. Az emelt összegű díjakat 2019. június 1. napjától tervezik bevezetni. 
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H o z z á s z ó l á s 
 
MOLDVAI  ILONA intézményvezető: előzetesen egyeztettek a díjemelésről. A beterjesztett 
minimális emelést szükségesnek tartja a gazdaságos működés érdekében. Az elmúlt három évben a 
jövedelmek  emelkedtek, díjemelés pedig nem történt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte az 
intézményi díjakról szóló előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 7/2019.(IV.24.) 
számú határozata 
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztést, 
            amelyet a beterjesztett formában elfogadásra 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 az intézményi 
díjakról szóló előterjesztést, és 4  fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 7/2019.(IV.24.) számú 
határozata 
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztést, 
            amelyet a beterjesztett formában elfogadásra 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 az intézményi díjakról 
szóló előterjesztést, és 2 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  9/2019.(IV.24.) számú határozata 
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 véleményezte az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztést, 
            amelyet a beterjesztett formában elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
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            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. 
 
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 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló  rendelet-tervezet véleményezése 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megvizsgálta az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2010.(IV.29.) önkormányzati rendeletét, és megállapította, 
hogy a rendelet jogszabálysértő.A rendelet felülvizsgálata megtörtént. A 2010-ben megalkotott 
rendelet több pontja nem felel meg a jelenleg hatályos jogszabályoknak, ezért javasolta a rendelet 
hatályon kívül helyezését és új alaprendelet megalkotását. 
Az önkormányzati lakások lakbérét a Képviselő-testület az önkormányzati lakások lakbérének 
megállapításáról szóló 21/2013.(XII.12.) önkormányzati rendeletben állapította meg. A 
törvényességi vizsgálat ezt a rendeletet is jogszabálysértőnek minősítette. A rendelet csak a lakbér 
díjáról szól, ezért ezt a rendeletet is hatályon kívül helyezte a testület és az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről szóló új 
alaprendelet mellékletében került beépítésre. Kérte a bizottságokat az előterjesztés megtárgyalására. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezte a 
remdelet-tervezetet, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 8/2019.(IV.24.) 
számú határozata 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek  
            bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet-tervezetet, 
            amelyet a beterjesztett formában elfogadásra 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 a remdelet-
tervezetet, és 4  fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 8/2019.(IV.24.) számú 
határozata 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek  
            bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet-tervezetet, 
            amelyet a beterjesztett formában elfogadásra 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 a remdelet-tervezetet, és 
2 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  10/2019.(IV.24.) számú 
határozata 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek 
mértékéről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
 véleményezte az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek  
            bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet-tervezetet, 
            amelyet a beterjesztett formában elfogadásra 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. 
 
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 
A Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázat véleményezése 
 
BODOR TAMÁS, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: a Városi Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyére egy pályázat érkezett, a jelenlegi intézményvezető Mikola Istvánné részéről.  
Áttanulmányozta a pályázatot, amelyben nagyon tetszett, hogy rövid, kiemeli a lényeget és teljes 
képet  ad a Könyvtár működéséről. Minden bizottsági ülésen elhangzik, hogy nagyon nehéz dolga 
van a kulturális területen dolgozó munkatársaknak, az anyagi forrás kevés, ennek ellenére jól 
működik az intézmény. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA bizottsági tag: jó néhány szakma van Magyarországon, amelynek társadalmi, 
anyagi megbecsülése nem túl magas. Ide tartozik a közgyűjteményi és közművelődési terület  is. 
Úgy látja, hogy most az állam arra törekszik, hogy ezeket a szakmákat társadamilag és anyagilag is 
kiemelje. Jelenleg 2008-as bértáblával dolgoznak,és még a vezetőknek is ki kell egészíteni a 
bérüket a garantált bérminimumra. Úgy gondolja, hogy a könyvtár munkáját a Képviselő-testület  
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folyamatosan nyomon követi. Évente beszámolót készit az intézmény vezetője, amelyben beszámol 
az intézmény munkájáról. Véleménye szerint Mikola Istvánné személye alkalmas az intézmény 
vezetésére. Szakmai tapasztalattal és a megfelelő végzettségekkel rendelkezik, és többször 
bizonyította, hogy alkalmas az intézmény vezetésére. A fenntartó és az intézmény anyagi 
lehetőségei nagyon korlátozottak, ennek ellenére az intézmény jól működik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy gondolja, hogy a benyújtott pályázat ismét bebizonyította, 
hogy a jelenlegi intézményvezető alkalmas az intézményvezetői feladatok ellátására. Hiszi azt, 
hogy jó kezekben van az intézmény. Mikola Istvánné törekszik a folyamatos kapcsolattartásra az 
intézményekkel, a város vezetésével és olyan széles társadalmi réteget tud maga mögött, amely a 
város teljes  lakosságát magában foglalja. Kívánja Mikola Istvánnénak, hogy a jövőben is hasonló 
mentalitással, hozzáértéssel, és folyamatos ismeretanyagok elsajátításával végezze munkáját. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága véleményezte a remdelet-
tervezetet, és 3 fő egyhangú szavazatával, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának  9/2019..(IV. 24.) Kt. számú 
határozata 
a Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezéséről 
 
 Kenderes Városi  Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte a Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatot. 
 A Szociális és Kulturális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
            hogy az intézményvezetői feladatok ellátásával Mikola iItvánné 
            (Kenderes, Ifjuság út 15.szám alatti lakost) megbízni, 5 évre. 
 
 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. 
BODOR TAMÁS bizottsági elnök:mivel más napirendi pont nem volt, az összevont bizottsági ülést 
13 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. április 24-én 
13 órakor tartott összevont, nyílt ülésén. - 
 

 
M U T A T Ó  

 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságának 2019.április 24-i ülése napirendjének elfogadásáról                 4/2019. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2019. április 24-i ülése  napirendjének elfogadásáról                                      4/2019. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 
2019. április 24-i ülése napirendjének elfogadásáról                                       6/2019. 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
     Bizottságának határozata: 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
     2/2018.(II.14.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet  
     véleményezéséről                                                                                        5/2019. 
 
    Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
    határozata: 
 
    Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
    2/2018.(II.14.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet  
    véleményezéséről                                                                                           5/2019. 
 
    Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának 
    határozata: 
 
    Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
    2/2018.(II.14.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet  
    véleményezéséről                                                                                           7/2019. 
 
2./ 
    Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
    Bizottságának határozata:  
       
    Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének 
    végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló 
    előterjesztés véleményezéséről                                                                      6/2019 
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     Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
     határozata: 
 
     Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének 
     végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló 
     előterjesztés véleményezéséről                                                                     6/2019 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának 
     határozata: 
 
    Kenderes Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének 
    végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló 
    előterjesztés véleményezéséről                                                                      8/2019.   
 
3./Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
    Bizottságának határozata:  
 
    Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztés  
    véleményezéséről                                                                                          7/2019. 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
     határozata: 
 
    Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztés  
    véleményezéséről                                                                                          7/2019. 
 
    Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának 
     határozata:  
  
    Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztés  
    véleményezéséről                                                                                          9/2019. 
 
4./Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
    Bizottságának határozata:  
 
    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról,8/2019. 
    valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről  
 
     Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
     határozata: 
 
     Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról,8/2019. 
     valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat Ügyrendi és Jogi  Bizottságának 
     határozata:  
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     Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, 10/2019. 
     valamint a lakbérek mértékéről szóló rendelet-tervezet véleményezéséről 
 
4./Kenderes Városi Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
     határozata: 
 
     A Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 


