Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 15-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás,
Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: ---Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Orosz Mihály aljegyző, Majzikné Hanyicska Valéria, a
Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Mikola Istvánné,
a Városi Könyvtár vezetője, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója,
Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Csehné Köteles Rozália, belső
ellenőr, Fodor Imre, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Dr Gaszparjan Karen
jegyző, Hoppál Imre, Szűcs Anita, Dr Ila Erzsébet meghívottak, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető,
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását, azzal a módosítással,
hogy 1. napirendi pontként tárgyalja meg a testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló rendelet-tervezetet, 2. napirendi pontként a közszolgálati tisztviselők 2017.
évi illetményalapjáról szóló rendelet-tervezetet, majd a napirendek meghívón szereplő sorrendben
történő megtárgyalását javasolta.
Kérte, akinek a napirendekkel kapcsolatban hozzászólása van, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzatának 10/2017.(II. 15.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i ülése
napirendjének elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben

é r t e s ü l n e k.
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(....) önkormányzati
rendelet-tervezete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
összevont ülésen tárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. február 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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 Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017.(....) önkormányzati rendelettervezete a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke.
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összevont ülésen tárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatásként elmondta, hogy 2006. óta változatlanul
38.600 Ft a köztisztviselők illetményalapja. A központi szabályozás a kormánytisztviselőknek
rendezte az illetményét olyan formában, hogy azt az állami költségvetés biztosítja, az
önkormányzatoknak pedig megadta a lehetőséget arra, hogy emelje ezt az összeget, amennyiben
erre lehetősége van. A hivatal alkalmazottainak hosszabb távú megtartása és munkavégzésük,
hozzáértésük megfelelő megbecsülése érdekében javasolta az illetményalap 10 %-os emelését,
amely 42.600 Ft -os illetményalapot jelent.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. február 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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
Előterjesztés
Kenderes
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
../2017.(...)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
összevont ülésén véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol
elfogadásra a testületnek.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel dr Bencze Miklós képviselő.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő érdeklődött, hogy a gépjárműadó kedvezmények- a
mozgáskorlátozottak kedvezményén túl – milyen esetekben adható?
A feltett kérdésre Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető válaszolt.
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billenős és légrugós gépjárművek esetében van lehetőség a kedvezményes adózásra.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester javasolta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetését a
beterjesztett formában fogadja el a Képviselő-testület. Az év folyamán elengedhetetlen a szigorú,
takarékos gazdálkodás, amely elengedhetetlen a költségvetés teljesítése szempontjából.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. február 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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
Előterjesztés 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
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit és Süvegesné Bakondi Mária.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
összevont ülésén tárgyalta a napirendet. A bizottságok a beterjesztett formában javasolják
elfogadásra a testületnek az előterjesztést.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29. §. (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat évente, határozatban állapítja meg saját
bevételeinek, valamint a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Kérte a Képviselő-testületet, hogy az
önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletével összhangban a beterjesztett határozati javaslatot
annak megtárgyalása után fogadja el.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegéről
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város Önkormányzata
saját bevételeit és a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.
.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak
szerint hagyja jóvá.
Erről:

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben;
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben;
3./ Pénzügyi Osztály, Helyben
é r t e s ü l n e k.

5.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 Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról
szóló 8/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
összevont ülésén úgy foglalt állást, hogy azt a beterjesztett formában javasolja elfogadásra a
testületnek, ugyanakkor javasolja, hogy – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy milyen formában lehet kiterjeszteni a középiskolásokra a
tanulmányi támogatást.
Hozzászólás
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a tanulmányi támogatás beépítése új támogatási lehetőséget
jelent a helyben tanuló általános iskolás gyermekek számára. A bizottsági ülésen felvetődött a
támogatások odaítélésénél a mulasztások figyelembevétele is. A felvetett javaslatokat
megvizsgálják, és egyeztetni fognak a Kincstárral is. A gondolat jó, de mindenképpen figyelembe
kell venni, hogy szociális támogatásról van szó.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. február 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

6. 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 a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló rendelet megalkotásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXXIX.
törvény 2017. január 1-től hatályos rendelkezései alapján a közszolgálati tisztviselők napja már nem
minősül a törvény erejénél fogva munkaszüneti napnak. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget
biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben rendelkezzen arról, hogy a
hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap
legyen. A rendelet megalkotásának kezdeményezését nem az egy munkától távol töltött nap
indokolja, hiszen a legtöbb köztisztviselő az éves szabadságát sem tudja kivenni tárgyévben, hanem
az erkölcsi megbecsülésük. Kérte a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet
megalkotására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. február 15.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

7. 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
Beszámoló a Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a köztisztviselők nevében megköszönte az előző
napirendekben megszavazott döntéseket. Óriási lépésnek érzi a köztisztviselők megbecsülése terén
a Képviselő-testület hozzáállását. Büszke a hivatalban dolgozó köztisztviselőkre. Fejlődésüket
mutatja, hogy régebben ők kértek tanácsot más településtől, most pedig tőlük kérnek segítséget más
települések Csökken a köztisztviselők létszáma, néhányan a fizetések miatt mentek el. A most
megszavazott döntések nagyon pozitívak. Bízik benne, hogy a jövőben még jobban, még
felelősségteljesebben fognak dolgozni munkatársai. A beszámoló tartalmazza az ellenőrzések
számát, amely igen sokrétű és részletes volt. Komoly szabálytalanságokat nem találtak. A belső
ellenőrzések által vizsgált területeket a Képviselő-testület határozza meg. Összességében
megfelelőnek tartja a köztisztviselői kollektívát. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Hozzászólások
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: látja a hivatali dolgozók munkáját. Sok feladat
átkerült a járási hivatalokhoz, ugyanakkor új feladatokat is kaptak a hivatalok. Azt is látja, hogy az
itt dolgozók mennyire leterheltek, sokan munkaidőn túl is dolgoznak. Úgy látja, hogy az előzőekben
megalkotott rendeletekkel is ösztönzik és megköszönik a köztisztviselők munkáját.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a beszámoló harmadik oldala tartalmazza az ügyiratok számát,
amelyből megállapítható, hogy hiába került át sok ügy a járási hivatalokhoz, mégis többségében
emelkedett az ügyiratok száma.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: szeretne köszönetet mondani valamennyi köztisztviselőnek az
elvégzett munkáért. Azt kéri mindenkitől, hogy a jövőben is hasonló hozzáállással és tudásuk
legjavával szolgálják az ügyfeleket. Időnként méltatlan támadások érik a köztisztviselőket,
amelyeket ő a leghatározottabban visszautasít, és ennek ő hangot is ad. Köszöni jegyző úrnak a
tájékoztatást, és mindenkinek a munkáját. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 12/2017.(II. 15..) Kt. számú határozata
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadott.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.
8. 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
Munkatervének elfogadásáról

Önkormányzat

Képviselő-testületének

2017.

évi
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 13/2017.(II.15.) Kt. számú határozat
az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a
2017. évi munkatervét, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
9.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 a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervéről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 14/2017.(II. 15.) Kt. számú határozata
Pádár Lászlóné polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervéről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése
alapján Pádár Lászlóné polgármester 2017. évi szabadságának igénybevételét
a jegyzőkönyv mellékletét képező szabadságolási ütemtervben foglaltak szerint
jóváhagyja.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
értesülnek.–
10.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 a „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programhoz történő csatlakozásról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:javasolta, hogy az önkormányzat 2017-ben is csatlakozzon „A
legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz. Úgy
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fejlesztése terén például szolgál az emberek számára. A programban részt vevők hozzájárultak a
kertkultúra gazdagításához, a hagyományok ápolásához, az értékek továbbörökítéséhez.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 15/2017.(II.15.) Kt. számú határozata
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertje országos programhoz
történő csatlakozásról 2017. évben
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2017-ben is csatlakozik „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb
konyhakertje országos programhoz.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
11.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
Egyebek
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester javasolta, hogy a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva
Mikrotérségi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Bodor Tamás önkormányzati képviselőt
hatalmazza fel a testület az önkormányzat képviseletével, abban az esetben, ha sem ő, sem Dr
Bencze Miklós képviselő nem tud részt venni az üléseken.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete
határozatot hozta:

7 fő egyhangú szavazatával az alábbi

Kenderes Város Önkormányzatának 16/2017.(II.15.) Kt. számú határozata
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulásba való
képviseletről
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába Kenderes Város Önkormányzatát
Bodor Tamás önkormányzati képviselő 2017. február 15-től teljes jogkörrel
képviseli.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben

- 10 4./ Bodor Tamás Kenderes, Szent István út 33/a
5./ Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Kocsmár Gyula
önkormányzati képviselő írásban lemondott képviselői mandátumáról 2017. február 28-i hatállyal,
mivel jelenlegi munkaköre összeférhetetlen képviselői megbízatásával.
Ezúton is megköszönte Kocsmár Gyula képviselői munkáját, külön megköszönte Bánhalma
képviseletét. Új munkájához sok sikert és eredményes munkát kívánt. A következő testületi ülésen
kerül sor Ács Andrea Éva eskütételére, aki a Képviselő-testület tagja lesz.
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette.

Mivel más napirend, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 10 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné :)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 15-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. -

MUTATÓ
Napirend:
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-i
ülése napirendjének elfogadásáról

Szám:
10/2017.

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete a közszolgálati
tisztviselők 2017. évi illetményalapjáról
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2017. évi költségvetésének megállapításáról
4./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegéről

11/2017.

5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
6./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati
Tisztviselők Napjáról
7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről

12/2017.

8./ Az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadásáról

13/2017.

9./ Pádár Lászlóné polgármester 2017. évi szabadságolási
ütemtervéről

14/2017.

10./”A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertje
országos programhoz történő csatlakozásról 2017. évben

15/2017.
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Napirend:

Szám

11./ Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi
Orvosi ügyeleti Társulásba való képviseletről

16/2017.

