




Nm Noémi polgármester m. elkésülh amag md
u/érl Hm mmeg, men a magmnpnhmó támogah'm (

mmieletmcgalkmz'mx (na nem lcuck lemn izsgah'a
Jumwlsz hogv logndjzlk el a rendelem A Jogi és Ugyenm Bv/mhág clfogadúxm
!axamhd

kcmh A mmm módmí amim
25ch és n deedclcm hah'amk [!

Nan-c kérdés, e' .rcxc'lcl. hul/" 76155 av Llűlc'rjesmsscl kapust—hithu!"

Tma'bhi hO/láx'ln'vh'ls. mam- nmcs. czc'n wwásm boom—ya n, elMcl—icsnen

A chxisdh — mmm cgymngúlao. 4 mum CUCHS/uu/al c's innánk—dás nc'lm n
mfuekm Icnnl megnikolla Málélclke k u önkmnmnmm Képvise x "letének

.Hn nlix ellátásuk nem smbilynr áron u.m.; 5/2015.(ll.m.) rendclclénck
módo mmm" [(H)/201100].12.)ünkurmámzzuirendelet .
(u renddel mcHékehc)

Z.!lunirclldi mm

.lmuslal :! Közvmlgálall Ihlhivclők Vnpja munknxz mi nnppn' ngihnníxmrolmm
önkormány, ndelelmcgulkutánám

M. u Mai-mi no!-ármeste . x,, MME; uh anmg kiadúsm kcnm Minvc kóma ;. rendele!
une/ummnmmb I'IAJOgléeUgylcndl Bwnsx'xg clfogudzi ujmmhn;.rendclcm
lmábhx huzzasmm _muslaunm e/en mvn/ A bucsuixia Al. chncrlcvm'ax

A Képuxuh'v — msmu (ghun 'úmp 4 smxam ' eHm' tha/al dx umnzkonue nélkul a
melléklet vcnm mcnmm (m.n.n mmm Képviaclú-l letének

'risznzsemk Napi nnk, július l—jénck mul nanpn
mm;-nu an'rlsn'ull'b10/Z(!19.(Xll.12.) inkurm' znuimnmnen.
(u renddel mcUókclw)

'VIáIéln-Ikc Köz:

limnircndi mint

Bzicmlmáx Kinénégi 'l'öhbcólú Társ ; Lámuh'wimcgállapudz'w' lak i': b ilsgs'tlam

Nm sua-ni pvlgármcswr: A? clanevjcszlc'n mmdenkl mcgkdpm van—c kérdés vagy
Ó£LKCMÓLCW

hnúbbl hoüávml "nxslm nincs. M.on smx A/ásra bocsniun n, gumim/xm
A Kópvvseló nun-nm egyhangúlag. 4 igen VAa/anni. allam/Mala! nem ;: koxmkcn'v
mm./mm huuu

83/2019.(xl 04) M. tén-Ike k h
Rút lmáx Kiatérségl Tnbbcelú

si megállnpndím'mak fel

Határozal









Mmóxelkc Község ()nkorma'nymunuk Kepvieclu—sttíilclc n
Mlne'xelkc Kozsé; )nmnm'nmm zozu, cm mmlkwo' belsö
cllcm'u/ési lclxcl 1clcnhavu'lozm mellékletewcnm mmmgy
Halandó u/nnnal és n 2020 ápnlisi some képxiscló—Itslülslí ülcs
Uclcnmm)
Felel % Nxuéxnx polgz'mnew. cs

mumkzu ihol) MM;

Knauirendi mint

! jrsalmás hmmm"; ,.ani Tűzoltó l'amnmumg szem etében lm. ünknrmánymli
la '

Mg. Nuúmi polgármesmr: Ay cum anyagm ml.-[_
[mini 'l'n/nUó ug mmm..mumhcum pun! anim mu m

zlpm mindenk: úbc'ri mum, :!

mukm' Mumu-.é- almlgi'lrmextcr Nugwn mcglupodml. annknr a/ anyagot ohílsm.
nem cm, won gondolják hog) u megnldás lem

han Nyémi mlgurmmon m L. hely/olel nnndmkóppcn mum kon. M 13. -

hop mlm impndk cl mi ig. de nem gunanuu. mg) u luhux :! luvgnldlw
A(udia L. Vm 01—én Audának

lz'uin.

Óba i Attila mmm unklwlgellex K.M.—ni :! vül Komnu a ngáuncsmn
Lólvxisclóhct Mcgpróbúuumiden m. uilvglulniMudmuhbkm
A ui/o! lami fek-dm. amit 3. nen !; unk cx. xdmuk ul. aham; tűnnünk például Benzin
cs knkunhalason. xnmmk uz onkommmu " ' Vuk. mun Blvcsulma' (És vannak
onkénlv. cg'wsumdx Av mmm—Wu uimnmguk vs kapnak a nu'ikivdcsukhu/ allami
umogmzm nem As kcweel. de még u/ mka—mánwmkmk is kell hw/úlarulú !

hog) Ivy/umsúgosnn müködni mdmak A7 onkc'nm egycsuluck Fából-'Mi mun ludnuk
pam vue/m a milk démkhm. il/nnhu" ez nagyon L mm A/ egycguhlckvc nem
mm" lehe! Hmmm., hu mmm" kell. ugyanis mes lm. ámuk, uswmmg m— ek a
tagok . mmdnnmmn "mum—Nun;mehen lm r.k el
A lmmlmuson dolgai/ó allomám L—Ih' mon, lm l'dc mh, o's "Mmmm megv." a mm
xdm—mege is. mgwn nagy mi lama és xmmlépés is, ha mcgwunwlnék Múkudmésc
érdeke az onkormányzamhnuk es az allamnak w,
mmm mának mmm. hugy muz'u' lO—ig uwke'mük a 2020 éw kulhdgxctest, amiben
mamák mm 'A kölwc'gckm Mmm. nme/ik, hogy a Jngvabz'üyban mi u mimmum
claim. és mhhu/ Igaziuák (majd.
Ann)! kc'm'ec lenne. hogy 41 kolasc'gwna elkészumag !

onkunnzu , zatok hog) mmdenkl számára kedwn'i dom
'cnck nuclemmcl .1/

. s .uWexhssscn.

Nm Nnémi Eulvármealcn Kuszom A mékozmmsx Úgy Mmmm, hvg) Mntc'lelkén
cg3ik kcpxiselb Som gundoha úg), hugy a lúmhn'vs'ágot meg kellene Slumelm



lklcsalmámn. Ha baj van. mire Bajáról vagy K hmhm
leég cg) lm

. ro'l kic'mck a túzollók, addigrlí

Ba'nok Ferencné kém' cl"
[clcpüle'x lakninah hog) B

Lgmévl ,; palga'rmcucrwl, !x _ bvmmágot iclcm (.
máson van ua./mm v lxcm én egyet a mcga/hnldéw'el,

Mrekwl Andrea kén 'n' (7 :cm mmnguua a !úzolmsa'g msgwumctcsc'l

Nagy Nxémi polgár.—neue Jmnsolin. hog) Al alólam/nemn khmm hakim/un javaslat
hmm ;. mmm azt a hamm/uto! how meg hogy nem lépnek ki. a tagság. xh/mvyl nem
s7unmikmeg

*xmabbi hel/am! 's, immlm mm, ezé" mux/aim! bocsájm ;v elmerjcszl s!

A Kcmisvm — [müller egymagam 4 igen mm./mun, mmm/Am" nelkul a Luvelke/o
bumm drol hűl/d

248/2019 X lc] h
B.!cmlmúx Oulmmhmy/xtl lumlló Parancsnnk! ;;
szerven-lében (évi: aiulmrmanym lausz'lg
megszünteti-

! atára/m

Mme—emu Kuz Önkormámzm Kélwi elb-mumus 11 na mlmz'h'
()nkmmuny/mi mmm run." nomeg (wo lh'xcsahnlxe S/cm János u x)
s/crxu/uléhólnchCpkl ugmgnnmmu msyumcumcg.

um: nki mmm
lclch'w Nagy mmm pnigmmcm

A haIúlO/Auól óncsul
— knonmml
,Txagy Nuémv' polgn'nncslcl
letowkm [bubu Kgy/ű

. Primdlxnm ncs Ama! m/L'dyvcnm

. Bucmhmn' Unknrmdnyuu hízom mmm

mp;

4 nnhmg

si Tanács lngnk, Fclu'gvclhlvimn: gi mg e.— ). Támulászi Tnnúcx he elu-
tagi nak dclcgálá . a nomnkhmsági Regionális Hulladékgazdálknda'm
Onluvrmanylati lm.- m..

m. n' Noémi Dul-vármmer A, elkétzull mmm megkapna mindenki

Tovabbi hw/á—u'vlr'xs.mmm nincs. ciórl slavuzúsm bocsájtja uz dómrjcc/lést.

A Kspwglő — tcslulcl egyhangúlag 4 igen szava/almL cllcnszavzum nélkül :! kmukezx'v
határai/Am! hozza:



anau tnguk, l'elugyclűhiwvtsági [ng
és a lársulsi Tanács mmm :: ak
drlcgálása a Humokhámi Reg-amim
Hullandúkganlálkndási ()nknrm ny mi
'l'ársuláslm

"illfu'lllul

1.) Mmmm kiv/ség: Onkmmímy/M Képxisdix—mslúlctc mcglíngulla a
.. [Umulúv Tanm
MW mmal

mm,; Fu/ugwlűh mig! Mem Túrmlu'sr 'l'unáu hulyunux
H u Homa/chmxu'g: Keymmí/n 1lui/mié!:guzdmkom'm

()HÁm'mún) 11: M wláxha' tárgyú HVnericszlc'sl (a 4 kövclkvzó dnntcs! hw
A Képví lő mmm a nnmnkm'mági Re
Önkurmánynli Tv'

Lagjánnk . xnlamim a
nemű-luka! úclcgáljn:

*sula

'! ánnlfui Tanáu [a v'xi:
! Nyimu um nm Vam.
2. Dr. HW um kelnem V
:. lm 136ch (mm kozscy pulgiilmcswrc

IAclü uclühíznnxág (: v'm;
nr Mmmm 7ulu'm um
'] 'suh iTanácxln—lwncsta '

1 Kakonyl [mán Nalam Válos ()nkuum'm ma
2.) A Képv cl mmm Mk
ummkuuhr ' nTaivsu m ( alakuló ésa—n lic'lniwljv.

3.) A kép—iccm-zmmm k nlaImaIm a pnlgál'mcslerl n
Mcgállapudá§ 4.1:
kapcsok-lm — módos-l' "ának aláírására

Hal idö
mas- Nag) Noénn pnlgmmcsícx

nm icgyúk mxi khmmm emma;— kapnak:
1. A Kenu 45 cstulclmgul
2. Nag) Vuémi polgármcxlev
:

mlális llulladókgazdálkudá
nuláx 'I ran-lási 'la-um napjainak, Fulügyclőhiurlrvúgi

'lun cs hclycncx lagja'ulak az alábbi

. a pnlgarmmm, hag, .. dolog-álá m

gvisvlűk vrmélyc'hen hokökaen-tl vállo' ml

. Honmkhákdgi chxmmis Hulladékgzmlmkodm Önkormányuti Társulm

"Lm! úr:—ndi nom

Holyi mélyegwnlugimmm felülvizsgálata

Ya w mmm mlgn'rmcster: A/ elkeszult Any—agotmcgkapummdcnk.

Tmábbi hozzásmlús,1uxaslm nmcs. Szén e/Axazasra mm gu az emma/zést.
9



A Képxisclo neuület egyhangúlag. 4 igen a/uvwzmal. ell.—nyamm na'—um u komm/ü
hamm/alol hol/A

Dtv/2019. mun ) Mmm e !-

llelyiEsélycg'enl1.ég Prngrzm fc Ivingálala

Hmározal

Múlélelkc Kmeg Onknrmúnwal Kc'pxueh'u—tcslulcm u 94017. umMüérelkc m. határozatán! :Hivgadou Helyv Lsc'hcgwnlóségi ngmmjúla ih'.sgálm velúwricszlmmelléklclca/urmlelfogadjn
A kcm'ncln—lemllcl felhmnlmdzza a pnlglumesmn ;: vukw'gcs intézkedések
megmelm

Hmmm azonnal
lclch'w Nagy M-ólm pulgz'umcslur

ILnapirendi pont

Egycbck

Nagy Nvémi nu! rairmcster Al :g)chck keruli-bon mn—a xahkmch kérdése. rsm—vómlc?
s/cmné kerdem! ;. képmcmku hog) ;! karácsony] mu'sor clokéwüctcmm És a
lchnnynlíu'xsban tudnak—e 51.816ch mllulni']

Ml'ckm man—n kénvíxeló: m A mmm engedi, nagyn" mom vegi! dís mm ;!

mmm

Ih'nnk Ferencné kén lű: [hmmm nagyon vv'xcscn segí! és a lebonwl ban n
Piukmicx Wiluilyné kőuv clá () mmdig itt van, mk smllmmk mi! kcH .segv'lem.

Nagv 'N'némí gol lármcstcr: Kúi/(m xzépcn.

Mncl éwvcxcicl. _mvm'lak bciclcnlée mum. megknszom mindenkinek a ijcnlcm. 4
m mu, ülés! 15m 30 perckor luc/Luiz!

Kmr

W LUwX*
. mum , 'mocskmlbolyn
polgumwslcr u jeg) !Axollétébcn

x , [§
Más/muslGahÚDH/g

auegyze
, . x

, , ,Wki—wk— % % 1573
Piukmlc Mmeé '

icgyólnnyx Mmmm
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