
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. 
május 22-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Ács Andrea Éva elnökhelyettes, Bodor Tamás, Farkas 
Istvánné, Tóth-Szabó Márta, Fehérné Szendrei Ibolya tagok. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós tag. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Tóth Tiborné alpolgármester, Dr Gaszparjan 
Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
bizottságból 6 fő van jelen. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 9/2019. (V. 22.) 
számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. május 22-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. 
 
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 
A civil szervezetek és sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatok előzetes 
véleményezése 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: érdeklődött, hogy az önkormányzat 
költségvetésében rendelkezésre áll-e a civil szervezetek és sportegyesületek által igényelt összeg? 
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H o z z á s z ó l á s 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: a Képviselő-testület által kiírt civil szervezetek, sportegyesületek 
támogatására 8, a városban működő társadalmi szervezet adott be pályázatot. 
A költségvetésben rendelkezésre álló keret civil szervezetek esetében 1,5 millió Ft, a 
sportegyesületek esetében 1 millió Ft. 
A beadott pályázatok a kiírásnak megfelelnek, a szervezetek mindegyike elszámolt a 2018-ban 
kapott önkormányzati támogatással. A beadott pályázatok összesítését a beterjesztett mellékletek 
tartalmazzák. Kérte az előterjesztés megvitatását és véleményezését. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a Középtiszai MEDOSZ Sportkör további működése – az 
ismert okok miatt – kérdésessé vált, mivel végrehajtási eljárás van folyamatban a Sportkörrel 
szemben. Egy új egyesület cégbírósági bejegyzését indították el, Kenderesi Városi Sportegyesület 
néven. Véleménye szerint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy milyen formában tudnak 
segítséget nyújtani az új egyesület működéséhez. Javasolta, hogy a sportegyesületek támogatására 
betervezett összeg felosztásáról ne döntsön most a testület, csak akkor, amikor tisztázódik a 
sportkörök helyzete. 
 
KOVÁCS MIKLÓS Középtiszai Medosz Sportkör képviselője:egyeztetett az MLSZ elnökével, és 
olyan tájékoztatást kapott, hogy három hét áll rendelkezésükre az új klub indítására. A jelenlegi 
Középtiszai Medosz Sportkör nem indulhat a jövőben semmilyen MLSZ bajnokságban, csak az új 
egyesület. Kéri a Bizottságot, illetve a Képviselő-testületet, hogy ennek tükrében döntsön a 
támogatásról, mivel ettől függ, hogy lesz-e a jövőben sport Kenderesen, 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 10/2019.(V.22.) számú 
határozata 
a civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok véleményezéséről 
 
        Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési 
        Bizottsága véleményezte a civil szerevezetek támogatására beérkezett 
        pályázatokat. 
 
      A bizottság az alábbiak szerint javasolja a Képviselő-testületnek a civil 
      szervezetek támogatásának odaítélését: 
      Lovas baráti Kör 120 ezer Ft 
      Városi Polgárőrség: 200 ezer Ft 
      Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány: 66 ezer Ft 
      Horthy Miklós Emlékére Alapítvány: 200 ezer Ft 
      Mozgássérültek Csoport:          100 ezer Ft 
      Keviföld Alapítvány:          500 ezer Ft 
      Kenderesi Vöröskereszt:      50 ezer Ft 
      Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület: 264 ezer Ft 
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     Erről: 1./ Képviselő-tetület tagjai, Helyben 
               2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
               3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
               4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  11/2019.(V. 22.) 
számú határozata 
sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatok véleményezéséről 
 
          Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
          javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a sportegyesületek támogatásáról  
          a későbbiekben döntsön. 
 
         Erről: 1./ Képviselő-tetület tagjai, Helyben 
               2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
               3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
               4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 
A Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2018. évi éves ellenőrzési 
jelentés véleményezése 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 12/2019. (V. 22..) 
Kt. számú határozata 
a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2018. évi éves ellenőrzési 
jelentés véleményezése 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
 véleményezte a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei  
            2018. évi éves ellenőrzési jelentését, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra 
 a Képviselő-testületnek. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr  Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
                           vezetője 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 13 óra 55 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült:Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. 
május 22-én 13,30 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési                9/2019. 
 Bizottságának 2019. május 22-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
1./ A civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok  
     véleményezéséről                                                                                      10/2019. 
 
     Sportegyesületek támogatására beérkezett pályázatok  
     véleményezéséről                                                                                      11/2019. 
 
2./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat  
     intézményei 2018. évi éves ellenőrzési jelentés  
     véleményezéséről                                                                                       12/2019. 
 
 
 
 
 
 


