
'Iám'lclkcK ség ÖnkurmámzalaKépviselő-lextülclt

Jc" 'zűk " 'v

Ma'm'lelke Község ()nkommnwm Képxiscm— lesIuk'lc 2019. _mnuáv S-z'm (kedd)
14 cm 3!) pcmkur mcglanml rendkímli nléssn'vl.

Jelen valunk: nagy Noémi polgármester. Mac.—km moha kg)/(v, Mc'várm (""thst
zlllcgy/XL xx gncmc' Pluknvxcs Fnka alpolga'mmev. Mmm Andrea m— Piuknxím
Mmmméképxisclók

Megjclcm továbbá: Swmmcr Kám!) Ua'csahnlwi .h'm'xsi Hnum] hivzlava/ch'uc

Ignmllan tám! Pozsgmnc' Hck Fuka kópmeld

Nm n Noémi ml ':irmcslcr Mcgnyma a/ meg,
Köszonu Smmmcr Kaml) lu'wllahcwnL r'amcskni nm)-a jegy/m, M;
ahogy/úl. u_ , mi a "welem kénxndókcl,

mos Gubnclln

MCgáUapüyl hugy 3 kőpweslő — mmm mg van jelen a, u ésm. Al mee lmmm/Mképcsv
Jog Avkünyx hildcsílnnuk Izlwuolm l'mkovxc Mihályné képxisclm
Mr emélylc Jawm évrevélcl nem évkczcn. cm'n ;. pmgummm vavnzim hocsmlizl
a icg mkmw lnlclcsílújérc (cu imnshnm
A Kémwdö — msmlcl 1 igen szavamnak tunozkodúe és chcnSLma/al nam cllhgmlul :!
jogyúkímyx h clcsllúyúnek wmc'lm.

1/2019, ] )" a kt

Határa [

Máláldkc kul. g Önkommnyul Képviscln— xeslulclc (mvz'nbbmkbnn
Kúpviselo — mmm) úg) dom hogy m 2019

_ nnar :; én a Képxisclomum ü c Pmknxics Mihályné kepxisclm Mon ki www.m—
hncwu'mck.

Mg N mí pnlgármeuu Más naplrrmhc lavaslm nin
napirend: pumokm mu magma;
A Kópwerh'ű — mmm "— vgen szam/anal, maman dx ::chszma/m nam madam ;:
napirend! pontokat Ca (. következö halára/alol honn

—. szén S/ux'unism bummm a

mm (m.) Vlúlétclkc k. öh.
Napírcndi pnmnk tám'ah .

Határozati
Ma' item Ko/ség Unkormúnyznm a 2019 január x-i rendkívíxh ulc'ecn a kovmkcn'x
Mmmm. pontokat lárgyaha meg

1.) Meg cscdő m'mdámm betölléw
mmm Nag) Nnélm polgármester



Nam Nnémi pnlgú m tcr Átadja S/ommm' mb lmamlxsleuinsk a szól

Szommer Kún-uh hi mum-us: Koszom u szót AA human mlm, hogy (ma!)
leisz'um/z'xrhuvolt a img; hnumlokban. A hu'myzo lcwamm nem mmm pótolni mmm10 1 'nyvku appammsh'vLígwkelhnsguldfmialthuhmkm.Kcmélhelőlegaudéne/l
a mm nemm. Addlg u. ken m. önknrma'nymokul, hogy a hal' ido'k bclanászim
nagym ügyeljenek. mm a kollég; Ak úgymm A munkáiuhal időben clx'ch/m

Nagy Nuémi pnlgú mmtcr

Val c valakinek bejelenteni mh'u kérdése. úmevemlc a, hmm kcxctc'hcn'V

Mncl (* ruvéle]. mxaslaL hejclcnm's nincs, mcgkosmm mindmkmck 4 wicnléch a
(csukni mm 14 óra 40 pcrukm— bazana
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