
Jászboldogháza Községi Ünkormányzat

Képviselő-testületének

2023 év február hó 15. napján megtartott nyilvános üléséről készült

TÁRGYMUTATÓ

Rendelet

5sz. szama pontos címe
[minta: 1/2021. (1.1.)]

1 1/2023 (II 16) A partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 7/2017. (VII. 13.). Onkormányzati rendelet hatályon kívül

HATÁROZATOK MUTATÓJA

HATÁROZAT

5sz. szama pontos címe
[minta: 1/2021, (1.1.)]

1. 4/2023. (11.15.) Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
2. 5/2023. (11.15.) A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi pénzügyi

3 6/2023 (II 15 ) tervének és kötelező előirányzatainak megállapítására, a~ Itségvetésről szóló információ Kormányzati funkciónkénti

kiadások és bevételek előirányzat tervezetének elfogadásáról
Jászboldogháza Község településrendezési terve módosításához

4 7/2023 l1 15 telepítési tanulmányterv elfogadásáról, a településrendezési~ ‘ eszközök módosításának elhatározásáról, és a tartalomra

vonatkozó feljegyzés elfogadásáról.
5. 8/2023. (11.15.) A fogorvosi ügyelet ellátásáról
6. 9/2023. (11.15.) A polgármester 2023. évi szabadság ütemének elfogadásáról
7. 10/2023. (11.15.) A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kérelméről
8. 11/2023. (11.15.) A Rákóczi Szövetség támogatásáról

Csatlakozás a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által
9. 12/2023. (11.15.) fenntartott Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

feladatellátásához

~. 13/2023. (11.15.) A2023.évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület
biztositasarol





Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKETOL

2/2023 .

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2023. évi munkatervében szereplő soros ülésére

2023. február 15-én, szerdán délután 14,00 órára.

helye: Küzségháza emeleti tanácskozó terme

Javasolt napirendi vont:
1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről,

fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet - tervezet megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

3. Előterjesztés a partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 72017. (VII. 13.) Önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére
Előadó: Kiss Csaba jegyző

4. Jászboldogháza Község településrendezési eszköze módosítására, Nagykáta Újszász 120. sz
vasúti fővonal fejlesztése tervezett - tervezéssel érintett területre vonatkozó telepítési tanulmányterv
megtárgyalására
Előadó: Kiss Csaba jegyző

5. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló 4/2010. (lV.28.) önkormányzati rendeletre
vonatkozó JN 24 00528/2022. számú törvényességi felhívás megtárgyalására, és új rendelet
elfogadására
Előadó: Kiss Csaba jegyző

6. Előterjesztés fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos tájékoztató megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

7. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadásán
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

8. Egyebek
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
- Jászság Egészségéért Alapítvány kérelme

- Rákóczi Szövetség kérelme
- A 2023. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról szóló kérelem

Jászboldogháza, 2023. 02. 08. 0~’ta k0~

I
‘~ ‚y oczáné dr. Fehérváry Mária

~oi polgármester
















































































































































































