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A képviselő-testület 75/2016. (XII.20.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 



Testületi ülés időpontja: 2017. január   
 
Napirend: 
 

1) Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2016. évi munkájáról, 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: RNÖ elnöke 
Előkészítésben részt vesz: gazdasági vezető, jegyző  

 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. február  
 
Napirend: 
 

1.) Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendelet megalkotásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző, gazdasági vezető  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 

2) Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés előkészítéséért felelős: gazdasági vezető  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 

3) Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés előkészítéséért felelős: gazdasági vezető , jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 

4) Beszámoló a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előadó: Rostás Gusztáv a bizottság elnöke 
Az előterjesztés készítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 
 

5) Beszámoló az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előadó: Rézműves Aladár a bizottság elnöke 
Az előterjesztés készítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 
 
 

6) Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről  



Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés előkészítéséért felelős: gazdasági vezető , jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 

7) Előterjesztés a Kántorjánosi Csicsergő Óvoda Intézményvezetői pályázatának 
kiírásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés előkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. március 
 
Napirend: 
 

1) Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat közbeszerzési tervéről 
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 
 

2) Beszámoló Kántorjánosi község közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi 
helyzetéről 
Előadó: Bakos Olivér r. alezredes, kapitányságvezető  
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Bakos Olivér kapitányságvezető, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Ügyrendi Bizottság 
 

3) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. április 
 
Napirend: 
 

1) Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat a 2016. évi Zárszámadás 
elfogadására 
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 
 

2) Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 



- Pénzügyi Bizottság 

- Ügyrendi Bizottság 
 

3) Tájékoztató a kántorjánosi polgárőrség munkájáról 
Előadó: a polgárőrség vezetője 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 

- Ügyrendi Bizottság  
 

4) 2016. évi pénzmaradvány felosztása, 2017. évi költségvetés módosítására javaslat 
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 

- Ügyrendi Bizottság  
 

5) Beszámoló Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2016. évi 
munkájáról 
Előadó: intézményvezető 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: intézményvezető, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

6) Beszámoló a temető üzemeltetési 2016. évi tevékenységről  
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 

- Ügyrendi Bizottság  
 

7) Beszámoló a vásárolt élelmezés 2016. évi tevékenységről  
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 

- Ügyrendi Bizottság  
 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. május 
 

1) Beszámoló a Kántorjánosi Községi Polgárőrség 2015. évi munkájáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 

- Ügyrendi Bizottság  
 



 
2) Előterjesztés a Kántorjánosi Csicsergő Óvoda Intézményvezetői állás betöltésére 

érkezett pályázatok elbírálásáról  
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 

- Ügyrendi Bizottság  
 

 
 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. június 
 
Napirend: 
 

1.) Tájékoztató a Helyi Esélyegyenlőségi tervben meghatározott időarányos feladatok 
végrehajtásáról, módosítására történő javaslattétel 
Előadó: Gyermekjóléti Intézmény Vezetője 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gyermekjóléti Intézmény vezetője, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 

2) Beszámoló a Kántorjánosi Községért Közalapítvány tevékenységéről 
Előadó: alapítvány vezetője 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: alapítvány vezetője, jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság 
 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. augusztus 
 
Napirend: 
 

1) Tájékoztató a 2017. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tájékoztató  
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: gazdasági vezető, jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság  
 

2) Előterjesztés a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározásáról, az óvodai csoportok maximális létszám túllépésének 
engedélyezéséről  
Előadó: intézményvezető  
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: intézményvezető, jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság  
 



3) Előterjesztés Kántorjánosi Község Településrendezési Terve módosításának 
elfogadásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 
- pénzügyi bizottság 

 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. szeptember  
 
Napirend: 
 

1) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójának meghirdetéséről 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság  
 

2) Előterjesztés a víziközmű rendszerekre vonatkozó 2017-2030-ig terjedő időszakra 
készített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság  
 

3) Előterjesztés a 2016. évre kiírt szociális célú tűzifa vásárlására irányuló pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság  
 

4) Előterjesztés a Kántorjánosi Csicsergő Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó 
beszámolójáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  

 
 
 

Testületi ülés időpontja: 2017. október   
 
Napirend: 
 

1) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság 



 
2) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- Pénzügyi Bizottság 
 
 

3) Előterjesztés a Kántorjánosi Községért Díj odaítéléséről 
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 
- Ad-hoc Bizottság 
 

4) Előterjesztés a Díszpolgári cím odaítéléséről 
 Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
 Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
 Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 
 - Pénzügyi Bizottság 
 
 

5) Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól  
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 
- Pénzügyi Bizottság 

 
6) Előterjesztés a közneveléssel kapcsolatos körzethatárok megállapításáról  

Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
 

7) Előterjesztés a karácsonyi élelmiszer csomag összeállításának és kiosztásának 
támogatásáról  
Előadó: dr. Péter Zoltán polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 
- Pénzügyi Bizottság 
 

 
 
Testületi ülés időpontja: 2017. december   
 
Napirend: 
 

1) Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervének megalkotásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság 
 

 



2) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv meghatározásáról 
Előadó: Makó Beáta jegyző  
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság 
 

3) Beszámoló Kántorjánosi Polgármesteri Hivatalának 2017. évi munkájáról 
Előadó: Makó Beáta jegyző  
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság 
4) Előterjesztés a Bursa Hungarica pályázatra érkezett támogatási kérelmek 

elbírálásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság 
 

5) Előterjesztés a szociális célú tűzifa igények elbírálásáról 
Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság 
6) Közmeghallgatás  

Előadó: dr. Péter Zoltán 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: jegyző  

 


