
KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  
KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk  

              
1100//22001199..((VV..2233..))rreennddeelleettee  

  
aa  22001188..  éévvii  kkööllttssééggvveettééss  zzáárrsszzáámmaaddáássáárróóll  ééss  

aa  ppéénnzzmmaarraaddvváánnyy  jjóóvvááhhaaggyyáássáárróóll  
  
  

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f.)  pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
  
  
11..  §§  ((11))    KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  aa  22001188..  éévvii  kkööllttssééggvveettééss  

vvééggrreehhaajjttáássáárróóll  sszzóóllóó  bbeesszzáámmoollóótt    
  

    33  881144  223388  559922  ,,  --  FFtt  kkööllttssééggvveettééssii  bbeevvéétteelllleell;;  
11  993366  001188  114499,,  --  FFtt  kkööllttssééggvveettééssii  kkiiaaddáássssaall  

  
jjóóvvááhhaaggyyjjaa..  

  
((22))  KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aazz  iirráánnyyííttáássaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  

mműűkkööddééssii,,  ffeennnnttaarrttáássii  eellőőiirráánnyyzzaattaaiinnaakk  tteelljjeessííttéésséétt  
  

--  sszzeemmééllyyii  jjuuttttaattááss  333333  009955  008855,,--  FFtt  
--  mmuunnkkaaaaddóókkaatt  tteerrhheellőő  jjáárruulléékkookk  5588  220044  773344,,--  FFtt  
--  ddoollooggii  kkiiaaddááss  117722  661144  885522,,--  FFtt  
--  eellllááttoottttaakk  ppéénnzzbbeellii  jjuuttttaattáássaa  2255  440055  228800,,--  FFtt  
--  eeggyyéébb  mműűkkööddééssii  kkiiaaddáássookk  1122  888811  662222--  FFtt  
--  ffeellhhaallmmoozzáássii  kkiiaaddááss  444433  771166  882288,,--  FFtt  
--    ffiinnaannsszzíírroozzáássii  kkiiaaddáássookk  11990000  009999  774488--  FFtt  

                            öösssszzeeggbbeenn  aazz  33,,  55..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleetteekk    sszzeerriinnttii  ttaarrttaalloommmmaall  ffooggaaddjjaa  eell  aa  tteessttüülleett..                              

            

  
((33))      KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  zzáárrsszzáámmaaddáássii  rreennddeelleett  ccíímmrreennddjjéétt  aazz  11..  sszzáámmúú  

mmeelllléékklleett  sszzeerriinntt  jjóóvvááhhaaggyyjjaa..  
  
((44))  AA  llééttsszzáámmkkeerreett  ffeellhhaasszznnáálláássáátt  223355,,5511  ffőőbbeenn  ffooggaaddjjaa  eell  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  mmeellyybbőőll  110055  
                          ffőő  kköözzmmuunnkkááss..  
  
((55))        KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kköötteelleezzőő    ,,    iiggaazzggaattáássii  ,,  ééss  aazz  öönnkkéénntt  vváállllaalltt  ffeellaaddaattaaiinnaakk  

tteelljjeessííttéésséétt  aa  1100..  sszzáámmúú    mmeelllléékklleett  sszzeerriinntt  ffooggaaddjjaa  eell..  
  



((66))        AAzz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  vváárroossii  sszziinnttűű  öösssszzeevvoonntt  bbeevvéétteelleeiitt  ééss  kkiiaaddáássaaiitt  mméérrlleeggsszzeerrűűeenn  aa  66..  
sszzáámmúú  mmeelllléékklleett  sszzeerriinntt  hhaaggyyjjaa  jjóóvváá..  

((77))            AA  22001188..  éévvii  áállllaammii  ttáámmooggaattáássookk  tteelljjeessüülléésséétt  aa  77..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett  sszzeerriinntt  ffooggaaddjjaa  eell..  
  
((88))  KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aazz  iirráánnyyííttáássaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  

bbeevvéétteelleeiitt  ééss  kkiiaaddáássaaiitt  ffoorrrráássoonnkkéénntt,,  ffőőbbbb  jjooggccíímm  ccssooppoorrttoonnkkéénnttii  rréésszzlleetteezzééssbbeenn  aa  1111..--  
1166..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleetteekkbbeenn  ffooggllaallttaakknnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  jjóóvvááhhaaggyyjjaa..  

  
  
22..  §§  ((11))KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  ééss  aazz  iirráánnyyííttáássaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  

kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  ffeejjlleesszzttééssii  kkiiaaddáássaaiitt  aazz  1177..,,  1188..  mmeelllléékklleetteekk  sszzeerriinntt  ffooggaaddjjaa  eell..  
  
((22))  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aazz  iirráánnyyííttáássaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  bbeerruuhháázzáássii  

kkiiaaddáássaaiinnaakk  tteelljjeessííttéésséétt,,  vvaallaammiinntt  ccéélloonnkkéénnttii  rréésszzlleetteezzéésséétt  aa  1188..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleettbbeenn  
ffooggllaallttaakk  sszzeerriinntt  eellffooggaaddjjaa..  

  
((33))  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aazz  iirráánnyyííttáássaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  ffeellúújjííttáássii  

kkiiaaddáássaaiinnaakk  tteelljjeessííttéésséétt,,  vvaallaammiinntt  ffeellaaddaattoonnkkéénnttii  rréésszzlleetteezzéésséétt  aa  1177..  sszzáámmúú  
mmeelllléékklleettbbeenn  ffooggllaallttaakk  sszzeerriinntt  eellffooggaaddjjaa..  

  
((44))  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aazz  iirráánnyyííttáássaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveekk  kkööllttssééggvveettééssii  

mmaarraaddvváánnyyáátt    aa  2233..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleettbbeenn  ffooggllaallttaakk  sszzeerriinntt  eellffooggaaddjjaa..  
  
((55))  AAzz  éévveess  llééttsszzáámmkkeerreetteett  ééss  aannnnaakk  ffeellhhaasszznnáálláássáátt  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveennkkéénntt  aa  2222..  sszzáámmúú  

mmeelllléékklleetteekk  ttaarrttaallmmaazzzzáákk..  
  
  
33..  §§  ((11))  AAzz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001188..    éévvii  ddeecceemmbbeerr  3311--ii  áállllaappoott  sszzeerriinntt  vvaaggyyoonnáátt  aa  2255..  sszzáámmúú  

mmeelllléékklleettbbeenn  rréésszzlleetteezzeetttt  mméérrlleeggaaddaattookk  aallaappjjáánn  33  773366  223311  772277,,--  FFtt--bbaann  áállllaappííttjjaa  mmeegg,,  
mmeellyybbőőll  aa  ssaajjáátt  ttőőkkee  22  115533  668811  114444,,--  FFtt..  

  
((22))  AA  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  aazz  iinnggaattllaann  vvaaggyyoonn  bbrruuttttóó  öösssszzeeggéétt  33  556677  338877  442233,,--FFtt--bbaann  

áállllaappííttjjaa  mmeegg  aa  2277..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett  rréésszzlleetteezzééssee  sszzeerriinntt  aa  22001188..  ddeecceemmbbeerr  3311--ii  
áállllaappoottnnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn..  

  
  
44..  §§  ((11))  KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  ééss  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvveeiinneekk  22001188..  éévvii  ttáárrggyyéévvii  

mmaarraaddvváánnyyáátt  11  887788  222200  444433,,--  FFtt  öösssszzeeggbbeenn  aa  rreennddeelleett  2255..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleettee  sszzeerriinntt  
jjóóvvááhhaaggyyjjaa..  

  
         
Kenderes Városi Önkormányzata                                 
                   
                  Január havi bérek                                                      3 587 344,- Ft                     

Közintézmények felújítása 1 134 332 223,-Ft 
T O P-os pályázatok 706 654 391,-Ft 
Járdák 27  000 00 ,-Ft 
Járdák önerő 4 890 613,-Ft 

                  Maradvány összesen:                                       1 876 464 571,- Ft 
 



Kenderes Város Önkormányzata és költségvetési szervei pénzmaradvány kimutatását a 
zárszámadási rendelet tervezet 24. számú melléklete tartalmazza. 
 
Kenderes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek támogatásánál a túlfinanszírozás 
nem értelmezhető, hiszen 2018. évben a bevételek és kiadások teljesítése csak a meglévő 
előirányzat esetén volt lehetséges. 
 
Költségvetési maradvány megállapítása intézményenként: 
                 Polgármesteri Hivatal Kenderes összesen    143 339,- Ft 

- Január havi bérek                                                      143 339,-  Ft 
 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház:      559 476,- Ft 
- Január havi bérek                                                       559 476,- Ft 
 
 
Városi Könyvtár: 107 497,- Ft 
- Január havi bérek                                                       107 497,- Ft 
 

 
Kenderes Városgazdálkodás 213 738,- Ft 
-január havi bérek 213 738,- Ft 
 
Kenderesi Gondozási Központ 731 822,- Ft 
- Január havi bérek 731 822,- Ft 

 
55..§§  ((11))  AA  ttööbbbbéévveess  kkiihhaattáássssaall  jjáárróó  ddöönnttéésseekk  22001177..  éévvbbeenn  nneemm  kkeelleettkkeezztteekk..  
  
((22))  KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  nnyyúújjttootttt  nneemm  nnoorrmmaattíívv,,  ccéélljjeelllleeggűű  ttáámmooggaattáássookkaatt  

aa  2200..  sszzáámmúú,,  mmíígg  aa  kköözzvveetteetttt  ttáámmooggaattáássookkaatt  aa  2244..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleetteekk  sszzeerriinntt  hhaaggyyjjaa  
jjóóvváá..  

  
66..  §§  ((11))  EEzz  aa  rreennddeelleett  22001199..    mmáájjuuss  2244--éénn  lléépp    hhaattáállyybbaa..  
  

((22))  HHaattáállyyáátt  vveesszzttii  KKeennddeerreess  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001188..  éévvii  kkööllttssééggvveettéésséénneekk  
mmeeggáállllaappííttáássáárróóll  sszzóóllóó  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt  22//22001188..  ((IIII..1144..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett..  

  
  
Kenderes, 2019. május  
 
 /: Pádár Lászlóné:/ /:Dr. Gaszparjan Karen:/ 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2019.  május 23. napján. 
 

 
Dr. Gaszparjan Karen 

jegyző 


