
              J e g y z ő k ö n y v  
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2013. október 30-án  
13.00. órakor tartott összevont bizottsági ülésén.-  
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: : 
Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Baktai Kálmán, Dr. Barta 
Zsuzsanna, Csatári Lajos Mikola Gabriella bizottsági tagok. 
Bejelentéssel távol: Bana István,  Demeter István bizottsági tagok 
 
Szociális és Kulturális Bizottság:   
Baktai Kálmán elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes, Csatári Lajos, Veresné Nagy Margit, 
Ács Andrea Éva  bizottsági tagok 
Bejelentéssel távol: Knoch Ferencné, Eszteró Imréné bizottsági tagok   
Bejelentés nélkül távol: Orvos Anetta bizottsági tag 
 
Ügyrendi és Jogi Bizottság:  
Baktai Kálmán elnökhelyettes, Dr. Barta Zsuzsanna, Balázsiné Hubai Ildikó bizottsági tag 
Bejelentéssel távol: --------- 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegzyő, 
Krokavecz László alpolgármester, Süvegesné Bakondi Mária  Pénzügyi és Városgazdálkodási 
osztályvezető   
 
Jelen vannak továbbá: Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 

Napirendi pontok: 1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013.  III. negyedévi   
                költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés  
                                      véleményezése  
                             Előadó: Veresné Nagy Margit a Pénzügyi és Településfejlesztési 
                                                     Bizottság elnöke   
         2./ Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  
                                      koncepciójának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése   
      Előadó:  Veresné Nagy Margit a Pénzügyi és Településfejlesztési  
           Bizottság elnöke 
   
VERESNÉ NAGY MARGIT köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 8 fős 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból 6 fő van jelen,  2  fő bejelentéssel maradt távol.   
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  6  fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának          
18/2013.( X.30.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013.  
október 30-án ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            Veresné Nagy Margit elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai, Helyben  
                           é r t e s ü l n e k .    
 
 
BAKTAI KÁLMÁN  köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 9 fős Egészségügyi 
és Kulturális Bizottságból   6  fő van jelen,    1   fő bejelentéssel maradt távol, 1 fő bejelentés 
nélkül maradt távol. .   
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága  6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 29/2013.(X.30.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2013. október 30 -i 
ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 
            Baktai Kálmán elnök napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Szociális és Kulturális Bizottság tagjai, Helyben  
                           é r t e s ü l n e k .    
 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 3 fős 
Ügyrendi és Jogi Bizottságból  3  fő van jelen.    
Az ülés határozatképes.  
Javasolta a napirendi pontok megtárgyalását.  

Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg.   

Más javaslat nem volt.  

Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága  3  fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  5/2013.(X.30.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2013. október 30-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
            Baktai Kálmán elnökhelyettes napirendekre tett javaslatát egyhangúan 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 Önkormányzatának 2013. III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályvezetőt, ha van kiegészítése a III. negyedévi költségvetés 
végrehajtásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatosan, tegye meg.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA  elmondta, hogy az előterjesztés 4-es számú 
mellékletében történt változás.  Az összes eszköz átkerült a szakiskola használatába. A hibás 
átrendezés miatt ezek az eszközök nem voltak találhatók az önkormányzat  tulajdonában lévő 
eszközök között. Ezért kellett várni, amíg visszarendeződik. (A kijavított mérleget kiosztotta a 
bizottsági tagoknak.)  Kiemelte, hogy az előterjesztés 2. oldalán intézményenként részletesen 
olvasható, hogy a költségvetés elfogadásánál az önkormányzat a 7/2013. (VI.27.) számú 
költségvetési rendeletében a költségvetési kiadási előirányzatból (dologi kiadások) összesen 
26.794 ezer forintot zárolt. Hangsúlyozta, hogy erre minden intézményvezető legyen 
figyelemmel, a zárolás még nincs feloldva.    
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Szociális és 
Kulturális Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte a Kenderes Város 
Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:    
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  6  fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
      
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának          
19/2013.(X.30.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
            véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi 
 költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a  
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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 Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága  6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának    30/2013.(X.30.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 
            véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi 
 költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja 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 Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága  3  fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának  6/2013.(X.30.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló előterjesztés véleményezése  
 

Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága 
           véleményezte a Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi 
 költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja 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 Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról 
szóló előterjesztés véleményezése  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megkérte Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi osztályvezetőt, 
ha van kiegészítése a koncepcióval kapcsolatosan, tegye meg.   
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA  elmondta, hogy technikai hiba csúszott az előterjesztés 
1-es számú mellékletében. A táblázatban, a könyvtár oszlopának a 32-es sorában ott maradt 
egy 1-es szám, amit kér kihúzni.   
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ  elmondta, hogy a Területi Gondozási Központ és Családsegítő 
Szolgálat átkerült a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásába.  Úgy gondolja, hogy a dolgozók 
bérezésére nem figyeltek oda megfelelően. A Szeretetszolgálat Kisújszálláson is átvett több 
intézményt. Ezekben az intézményekben a dolgozók munkabéreit a mindenkori közszférában 
számított bértábla alapján állapították meg, beleértve a soros 3 évenkénti előrelépést. 
Kenderesen az átvett intézménynél nem így működik, ezt sérelmezik a dolgozók.  
Hangsúlyozta ennek figyelemmel kísérését. Elmondta, hogy a volt MÉM telep 
megtekintésekor ejtettek szót a kerékpárút létesítéséről. Kisújszállásnak különösebb érdeke 
nem fűződik a kerékpárút megépítéséhez, de kérték, hogy szerezzék be a szakhatósági 
engedélyeket. A költsége kb. 2-2,5 millió forint. Engedélyezett terv szükséges, ami 3 évig 
érvényes. Úgy gondolja, hogy mindenképpen áldozni kell a kerékpárút megvalósítására. 
Fontosnak tartja az idősek otthonának megvalósítását, a Művelődési Ház és a Központi 
Konyha felújítását, valamint a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítását. Javasolja komplex 
pályázat benyújtását.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy délelőtt a telephely megtekintésekor szó esett arról is, 
hogy a Művelődési Ház és a Könyvtár felújításáról, valamint a bentlakásos intézmény 
létesítéséről legyenek meg a tervek. Felvetődött az is, hogy lehetne egy szempont a tervezők 
kiválasztásánál az, hogy aki elnyeri az intézmények felújításának tervezését,  ennek fejében 
készítse el  kedvezményesen a kerékpárút tervét.   
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy az óvoda be van építve a 2014-2020-as 
Európai Uniós tervbe. Teljes felújítást terveznek az óvoda részére, amit október 15-ig le 
kellett adni.   
 
BALÁZSINÉ HUBAI ILDIKÓ elmondta, hogy nagyon örülne neki, mert a régi épület már 
nagyon elavult és az új épületnek nevezett részen is sok minden felújításra és cserére szorul.  
 
BAKTAI KÁLMÁN úgy gondolja, hogy a 2014-es költségvetés az elkövetkezendő 
évtizedeket is meghatározza, ha a telephely megvásárlásával jól tudnak gazdálkodni. Amint 
megvásárolták, az örömteli pillanatokon túl azon kell gondolkozni, hogy hogyan tudnák 
hasznossá, gazdaságossá tenni a telepet. Javaslatot tett. Véleménye szerint a városban működő 
vállalkozókat össze kellene hívni és közösen elmélkedni, hogyan lehetne minél profibb 
módon kiaknázni a meglévő lehetőségeket. Hatalmas felelősség van rajtuk, olyan 
szakembereket kell megkeresni, akik évtizedek óta munkáltatóként, vállalkozóként 
dolgoznak, kapcsolatuk által esetleg partnereket tudnának szerezni. A közmunka program  
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nagyon ígéretesen alakult ez évben, ami köszönhető Polgármester asszony és Jegyző úr a 
kitartó munkájának.  Bízik benne, hogy a következő évben marad energiájuk még erre is és 
hasonló eredményeket tudnak elérni. Annak ellenére hiszi ezt, hogy meglehetősen sok 
csalódás érte mindannyiukat jó néhány  személlyel kapcsolatban, akik nem értékelték   ezt a 
fáradozást. De arra enged következtetni az elmúlt napokban lévő bizottsági ülés is – ahol 
hasonló gondolatokat fogalmaztak meg – , hogy a leszakadó réteggel maximálisan foglalkozni 
kell. Nem csak azért, mert az önkormányzat vezetése több alkalommal tanúbizonyságot tett 
arról, hogy szociálisan érzékenyek,  mert  nem mindegy, hogy milyen közegben élnek, milyen 
a közbiztonság, nem mindegy, hogy hány ember dolgozik a városban.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a házi beteg gondozással kapcsolatosan szeretne javaslatot tenni. 
Tudja, hogy vannak olyan lakosok a településen, akik nem jogosultak igénybe venni ezt a 
szolgáltatást. Azonban vannak olyan esetek, amikor családtag sem tud segíteni, olyan nehéz 
időszakokban, amikor a beteg önmagát nem képes ellátni. Kérdése az volt, hogy nem lehetne-
e képezni egészségügyi dolgozókat, akár a közmunka program keretén belül is,  akik ellátnák 
ezeket az embereket.  Azért mondta el a pénzügyi bizottsági ülésen, mert ha esetleg lehetne 
ilyenben gondolkodni, ennek költségvetési vonzata lenne.   
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy a tavalyi évben a Start munkaprogram keretén 
belül volt 2 fő szociális munkás a közmunkában, viszont ebben az évben nem volt lehetőség 
erre. Elmondta, hogy sajnos az volt a tapasztalat, hogy nem minden esetben fogadta el a 
rászoruló a közmunkást. Úgy gondolja, hogy nem szívesen engedik be saját otthonukba, nem 
szívesen bíznak rájuk pénzt. Viszont lát benne esélyt, fel kell mérni az igényt, jó ötletnek 
tartja.  
 
CSATÁRI LAJOS: azt látja a koncepcióban, hogy szépen finoman áthangolják magukat egy 
gazdasági szemlélet módra, aminek nagyon örül. Nagyon örülne annak is, ha sikerülne a jövő 
évben az ipari szolgáltatást megszervezni. (vágópont, pálinkafőzde) A koncepció legutolsó 
mondatában benne van: „gazdasági önellátás”.  Úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos 
szempont. Felhívja  a figyelmet arra, hogy a kapacitás nem csak létezik és vizsgálni kell, 
hanem meg is kell teremteni, létre kell hozni. Mindent összevetve úgy gondolja, hogy nagyon 
egészséges irányba mennek el. Nagyon szeretné, ha még az ipari szolgáltatás a hátralévő egy 
évben szóba kerülne. Elfogadásra javasolja a koncepciót.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  elmondta, hogy ezt az irányt közösen határozták el, annak idején, 
amikor a gazdasági programot a képviselő-testület jóváhagyta. Közösen munkálkodnak azon 
is, hogy ezt az irányt megtartsák és a lehetőséget megteremtsék a gazdaság beindulásához.  
Fontosnak tartja többek között az idősek bentlakásos intézményének  létesítését, amely 
egyben munkahelyet is teremtene. A létesítmény létrehozásakor az idősekkel szemben olyan 
kötelezettséget teljesítenének, ami elvárható egy település vezetésétől.     
 
Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, 
Szociális és Kulturális Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte a Kenderes 
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:  
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Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  6  fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának   
20/2013.(X.30.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról 
szóló előterjesztés véleményezése  
  

Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 
véleményezte a Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  
koncepciójának megállapításáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a  
képviselő-testületnek a jegyzőkönyv melléklete szerint.   
 
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 Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága  6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának   31/2013.(X.30.) 
számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról 
szóló előterjesztés véleményezése  
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága 
 véleményezte Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  
 koncepciójának megállapításáról szóló előterjesztést és elfogadásra  
 javasolja a Képviselő-testületnek  a jegyzőkönyv melléklete szerint.  
 

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 Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi  Bizottsága  3 fő egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának   7/2013(X.30.) számú 
határozata 
Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról 
szóló előterjesztés véleményezése   
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményezte 
 a Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának  
 megállapításáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
 a jegyzőkönyv melléklete szerint.  
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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.  
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14.00 órakor 
bezárta.  
 
 
 
      K m f.  
 
 
 
      Veresné Nagy Margit      Király Lászlóné 
Pénzügyi és Településfejlesztési       bizottsági tag 
        Bizottság elnöke 
 
     
       Baktai Kálmán       Király Lászlóné 
Szociális és Kulturális        bizottsági tag  
      Bizottság elnöke  
 
 
     Dr. Barta Zsuzsanna                 Baktai Kálmán  
Ügyrendi és Jogi Bizottság        bizottsági tag 
         elnökhelyettese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának, 
Szociális és Kulturális Bizottságának és Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2013. október 30-án  
13.00. órakor tartott összevont bizottsági ülésén.-  
 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 

Napirendi pontok:              Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési  
Bizottságának 2013.  október 30.-i ülése napirendjének  
elfogadásáról              18/2013.(X.30.) 
 
Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 
2013. október 30.-i ülése napirendjének elfogadásáról         29/2013.(X.30.) 
 
Kenderes Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 
2013. április 29.-i ülése napirendjének elfogadásáról                               5/2013.(X.30.) 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013  III. negyedévi  
     költségvetésének végrehajtásáról  szóló előterjesztés  
     véleményezése  /Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)        19/2013.(X.30.) 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. III. negyedévi  
     Költségvetésének végrehajtásáról  szóló előterjesztés  
     véleményezése  /Szociális és Kulturális Bizottság)          30/2013.(X.30.) 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. III. negyedévi  
     Költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés   
     véleményezése (Ügyrendi és Jogi Bizottság)                  6/2013.(X.30.)  
 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési  
     koncepciójának megállapításáról szóló előterjesztés 
     véleményezése /Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)          20/2013.(X.30.) 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzat  2014. évi költségvetési  
     Koncepciójának megállapításáról  szóló előterjesztés 
     véleményezése /Szociális és Kulturális  Bizottság)                      31/2013.(X.30.) 
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2./ Kenderes Város Önkormányzat  2014. évi költségvetési  
     Koncepciójának megállapításáról  szóló előterjesztés 
     véleményezése /Ügyrendi és Jogi  Bizottság)                                   7/2013.(X.30.) 
 

 
 
 


