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(kedd) 15 órakor mcgmrlolt :cndkívmi unk—éro]

mak Nagy Nvémi ptügúmlcslcn Vxágnemc Pmkuvxcs mlm alpmgammm,
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Ignznlnm tám! ['ougumé Llck Enku képviselo

Nagx Vném ml Vám-Auster chnyma a' mé—
Koszömi Mtszz'nmSGabxig—Haalwgynu sz Iliamegjelentkcpxiscllvket

X'ícgállupv'lia. hug) 4 MW 16 mm; mg van mm al "16an az ules hamm/UmmJeg) ')kbnp himleu'lánck M'iSOU-l r-iumm. Mnmwe könnyet—lot
Mas S/cmél) ro imuslm. óe/rcvélcl nem crkc1e1l,czc'rm polgármeslcrMmmm hncsáim D

M,) Ski'myx mmm ém mu javnsmút.
A chusdb — mmm 4 igen szmnmunl. mao/kom; ex enem/mm. nélkul eln—game (.
Jegyzókónp lulvlcx'holénck acmc'lyél,

45/2019 vmm h
chyzukul

Hahirlrlznt
Mmmm Község Onkmmúnym Kepxiscm— mmm Umúbbizlkban
Kűpxiscló mmmngydom hog) azm-x augus-1.1 7—énnKúpx "0111

mi 'n mem Piukuxics Mihz'vlynnc kepmclm jom. kv i'w/úkímy—hilclcsílűnck

;; Nuémí pnlgx'u'mellur Más napv'l'ondrc _]zxvnslal nincs, elen szam/ásra huceájuu L.

nup rendu pomom mu immmx'u.
A Kepmuu — (ce He! 4 Agcn :mvmmuú. land/keddi es allom/mum! néTkul cllugadja ::mpimnm romokat a u kmcúezo hmúmzam! ho/Zn'

47/2019. (VIII 27.) Mán'-lelke k. öl-
Napirendi pontok tárgyalása

Határon-t
telke Kim/ség Onknrm' yzam ;: 2010 auguszlus 27-i rendkivül! ülésen a követke/b

napncndi ponlukzu mmm meg

1.) chí Válusltási ni,..mság mgiainak, póltngininak megválasztásaEmma; hag) Noémi polgaxmwer



3.) Egyebek

].nzlnirL-ndi nam

!]ch Vén-mási imtlxúg !agjzinak, pam-giaimk megválaszbim

haw Nué ' nolgúrmcslcr A/ emészuh unyag Medw—4 kerult.
Van—c kérdé észrevétel, hozam/ülés az cldlerjcsztcxse! kapcsolatba "

Inw'xbhi lux/mszólm_jm uslm nmw czón slzn azásm bocsúma a/ 51le halam/mi javaslata!
A Kémibem — mmm cmllallgúlag. 4 u " szava/dum allam/mum nélkül ;) komkum
hummzmmhun

48/21119.[Vlll.17. Málúlclku k. ül.
Hamvai más Bizmuágmg nkpóttagjainakmegválasztása

Halámva!
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'l'ngjai: Mmm. .lLs/ecx'nc

Aradi 1 S/h'mé
Schuucmc ():/lrogmmw Amm Lmébm
!)":ka ics mum":
Iimusincmum llabcllu

rmmguk: Kmmcwgy
S/aluiné NLv/LvL—LsmTv'mca

2 .) A Kép ' an ina xmgbízzaMegumi. hugy a bizottság mcgulukílásámmnalkuzóan
:! e/LLLL'uL—s "ng/Ledc'sLLLu [egy mun

llnlámló: U vont' mmmul
z , pont: 'mgs/abúl) 51an

[*LlLlLsL Palocxkai Hamu jegyzo

(mmm (oldó Mésn'nos Uahrvellu aljcgyb
A hutaxozmn'vl encsul

— Humana] Vagy Mmm pclgfxrmesul
Pam mi Ibolyajcg) 71)
xtc'sza'mGabriollumjcgm
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(* crmekek 2019. évi ' kola-kezdé pénzbeli [ámognláw

! mm:
bla; .1/ :Wőlcricsnébscl Lapunlarban"

Nag; Nubmi mlgánncsver: v elkószuh mag kiad
Yan—e kérdés. éa/rcx éld. hon

vanm-u Mihálmé kémixclű: Szeretné java olni. hag) (., iskoldsnk kxmannk !öbbct
kapjanak az DlóIeuesztc'Shtn mmm; osszátgnú! Az ukulukczdéa xajnos Snkbu kerul.
szcnmc uz modtam nem M! zmlm mmdent mcgvenm :) éxkczdcshch mun m uskmáha.
5000 — FI mnmgalúsuuxasolnu u' xsknmmkmk

Win ncmé Piukm vl'rilmnl 4.1 vám-cm
wokmk Lámi, meg írúlupm.

. cbhdndólkacxde'sm csak whom ex— pap"

Mmm: Andrea! kém iselő: Lgyclérr z. Jan.—luna]. hag 'skulúwk mmm kapunak

Nugv hoc'mi nun lárma-nur: Smnm :!mm nem nag) onmm uralni. mm ckkom mgeímmm m's/Jmnh M lehal hog) ;: kcrclmszcgcn belül a ke'! mmm whmmuák azcgukbhl Iwa—müx. a másikhoz h.;m'xmsmek,

Piukuvics Miháhné Evisclhz Akkox !ch
Som—h

m a/ n'nudasnké 2(AOU.- F'L uz osknlumkó

Nagy Nnémi Eul'árm m' Mncl 17 (nudin mu. all be mum meg willulm dlOnkurm mun hvg) modámnkc'm Sun — ll-m mellé nw akko; Wegycn az (nodusnkmk
Wu) —_11 lskolí'hnklmk 5000 —Halúmugnlá nwcgc.
lmúbbxlm/ ka'—kis. mxmkllninca khm/m Lásmhnu ; Ja ;! mmm _lznuslutm

A Kém. m — weslmcl egyhangúlag 4 Agcn Muvazmm. cllcnvuvuzm nem a kommhamm/mm hmm

mmm-xm 27.)Máténclkck 1-

Gyemrkck 2019. én ixkolnkcldési pénmeli lúmugalám

"anim/m
Mawe—eme KO/x'úg Ónkumx Mm K pvnclú—westülclc 2010 mben :! csmdok
huskulúzási terheinek mmm— .c ;! Mzitétclhún bum—mun lak'helbclrcndelkcw lemlchmrúcn :: miep 16. m em minden m—odmmu ós (wndz'xba
hu'mlolr, áhalanos wkului mul-hmmm! thl/JLÓ, vammvm kó/rpíbkúímé/mem nuppull tagu/atosmmm (ÉS/ére uxmognuisl nyú)! (;. lukcímsn élo'
lla/mvlzisck vAmúIÓI ülggellcnul)
A !ámogmás ménékc ; om) — m ua./penz m. iskolás korú gyermekek, 2.500 — nn/ óvodás korú gwmxckek res/ém. A fcnu' 'a'mogdm a 2019 éw voua'üis
ellátásokra kapun normmn áll:-m; [um m leíhcrvmújna

Hmáridb' zrmnnzll
Felelös hag) Vadim polgarmmer
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Nu Noémi ul'ármesler Van-cleluklnckc'snexétclahslelenlcnlvlllx'vju'7

Mrckva Amlm kómiselű Vlosl a lullyákknl nem mlm 'Aull pmllloml'll ;. lclcpulml, devannak olyan Járda Szakm/nk. ahol (. nihcny'zcl unmlm be van nőve hog) nem lfhcl
elmenni

Móm'lrm Gabriella al'eml; irják fel m l'llgallmmk cl'mril. el maid kuldenek fclS/All'll'wL
vagy klmcnncl És vólmn fels/Mi ik a lullgdonnskm

Nag) Noémi nu! vármesm. Még esetleg xalxklnck e'szmc'lulen

X'íixcl evmem Jumslm Ev elemés nillcxmegköszönimindeni—luckMclenlélcmmmlerlIlléSI 15 lan. 15 prlckm' hazam
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