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JEGYZOKONW

Késziilt: Ladánybene Kozség Onkormányzat Képviselo-testületének Kunbaracs Kozség
ffi'*ányzat Képviselo-testüietével együtiesen megtartott 2017, február 21-i ü]ésén

Jelen vannak: Kardos Attila polgármester

dr. Rácz lmre Gábor
simkóné Jámbor Marianna
Tóth Árpád
Vida Lász!óné
Visontay lstván képviselók (6 fo)

Szádvári Erika aljegyzó (Jelenléti ív mellékelve)

Kunbaracs Kozség Önko rmányzat Képviselo-testuletének tagjai, Tóth Ferenc polgármester,
Lórincz Edit jegyzó.

Jegvz kcinvvvezet : Jurászik Erika eloadó

Kardos Attila polqármester: 16.00 órakor koszontotte a megjelenteket, elmondta, hogy a
képviselo-testuleti ülés határozatképes, mivel 7 fó képviselobol 6 fó jelen van. Mátyás Ferenc
képviselo munkahelyi elfoglaltsága miatt jelezte távolmaradását.

A ieqvz k nvv hitelesítésére fetkérte: Tóth Árpád és
Vida Lászlóné képviseloket.

A Képviselo-testület a jegyzókonyv hitelesítók személyére tett javaslatot elfogadta.

A képviseló-testulet Kardos Attila - polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:

1. El terjesztés a Ladánybenei Koz<is Onkorm ányzatl Hivatal 2017. évi
kciltségvetésére
Elóadó: Kardos Attila - polgármester

Kardos AttiIa - polqármester: elmondta, hogy vé]eménye szerint a kozos onkormányzati
hivatal jól mríkodik, melynek 2017, évi koltségvetése jelen elóterjesztés lévén kerul a
képviselók elé.

Tóth Ferenc - kunbaracs kcizséq polgármestere: csatlakozott az elotte szólóhoz, s
javasolja a koltségvetés elfogadását,

A képviselok részéról a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A képviselo-testulet 6 igen szavazattal - el]enszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi
határozatot hozta:



Ladánvbene Kcizséq O.|kormánvzat Képvisel -testi,iletének í8/20í7. (ll. 2í.) határozata
a Ladánybenei Kcizcis Onkormányzati Hivatal 2017. évi kciltségvetésér l

HATÁROZAT

Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képvisel -testulete a Ladánybenei Kozos
Önkormányzati Hivatal 2017. évi koltségvetését elfogadja, azt javasolja az onkormányzat
2017 , évi koltségvetésébe beépíteni.
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2017, február 21.

A képviseló-testület ulésén egyéb nem hangzott el, ezért Kardos Attila polgármester az ülést
16.15 órakor bezárla.
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