
Málc'tclkc Külxég Önknrmánymm Kélwiscll'i-Leslűldc

ull- Mmm—m Komg (Jnkunne'myml Képvisch' lesíulme 2010 "member 10-cnx(kcdd)mmm mcgmnnu kelmeghallgmáwm cybskömu ésém'l.

.lc'lcn mmm. mg, Nm i polg.;mesm. Pv'ukowu Mmmm alpi—lgúmwalsn Mög/'(hmm—na megno. Bainoh Ferencné.Mvckxa Andrea Óx Wágner Balhum kámiselók

Nzgv hoémi pnlgúrmmrcrMeg"; UAZ um
KüwbmiMéw m(miniclluaucgym lms/minhamegjelen!kópxisclúkct.ésalukossa'gmg '

Mchlnpiuu hogy s Lépvth—lcuümv lag mu iclcn u, ulo.
.lc

—n_ uz uh hzun'mmwkcpcz
')'/ököl!) x hucmmncx ;.mlsol'w Wágner Barbara kép selő!

xm személye www. évrexctcl nem érkC/cn, cIón ;. polgármester mmm—u boom-ja ausgyi—kann HTCICSI'IUJCYD lcujmmlmm
A M xisch'v — mmm s igen mun/mun. mrlú/kndiu és summa/An mmm clfugudja uMmmm lmclcsw'lhjénck vemc'bcl

79/1111 194 Vl-nél k h.
Alcmlűlmnu—hilelexílűki lés:—

an ruzal
Mmmm Község Onkonnzmugl chxlsclú— mmm (imubbmlbzm
Kupxiscm — am ul) úg) dönt. hugy .) 3019 nm'cmbel lk)—en :)
K lmcglmngumwalegybe uluchpx dó—l mmm
kém: am mul. m icg)v(vkon)x—hitulc xdnck

!: Wágnermmm

Nngv Noi—mi Eolgármtstor Más napirendre Javasla! nincs. Elé" Slam/ima hucsáyw anapirendi ponlukm [emma 'liilul
A Kápxlscln — mmm s 1 szam/anal. tanú/kom.
napirendimmm Óx ;. kmclkczó hmúrozmol hulzzr

és cllunsmvmzn nélkül elfogadja a

xwzuw. XI. Mán'—lelkfk 1.
prircndi pnnmk tárgahísa

Határnyal
Vúlcwlkr Kozaég Unkormúny/ula %: 2019 november 194 közmeghallgmúwul egybekomnméscn ::mum mph amit mmm !árg) alja meg

1.) Beszámnh'. :, önkormán-umzuw. éxí munkájáról
Llosdó: Nag) Nocmi polgánnesle!



z.) Tájékunató su önknrmán) "201115 turnin')!
nláado— Bug) Noémi pnlgúrmesmr

x.; Lakossági kuzérdekü kérdések ég jmaslamkmcgllallgalá ., megvitatása
FWóudÓ Nag) Nnélm polgármester

]. uanircudi nun!

Bu .ámolú m íinkurmányal 2019. munkájáról

Nm m. pol—"árm .n— A mm kö/mcghanmásou a ZOH—us cx elen cmdmcnyeilo]
Mumu" ;! zum—gs m len eMM szeretnék huzom
IMG—han mmm be a kwiwlczc'm A TOP-l n Nabnek keretcbcn :: mm hmhm" a/
onknrmúny mi mm maguk a'mh Varmdu apa e'c'bcn, eg) zoldscg és gyümnlmcmnxw ) mm
kinlzxknju'u um .,— szcmmu—nk, hag) u késöbbiekben u muxenek meg m nem i nag)leh/.kxnhzln. dc numkuhclycmon létre 2019—ben ix pm; Azon a, Önkormányzn ezoclallt ccm
mum mmogamm mel) hon nym 15, ennek clbíralán mulsmc ibhanmlbnn mu
A Mag) ar ram Program kcnúlwn hámm pldyázan Mcc—m adon be pályázatota, ()nknrlnám/ulAz (vu—du udvaránuk e; kcn'u' ének fcxlcwléx'ólc. A !cmcmbcn u'uda kialaki ám uxlummx, u
ku/lurulcwk mndbenmnasmW knmmunúlvs gcpckxe § ném/Am yclcnleg elbíráló; alanmm
Hm Lcudtr pályá/m keretében mux z.; Önkurmz'mnm pé A z! rmumlo'zú fch'u
klubunlm'lasmu ennek mcgmmsmxsa ZOEn—hnn xmm
A knrúbby mm, hasonlóan 2019-ban a m;", vünm idu . mmm (us cm km.
gyermek részmc ingwncscu xmpi egyszcn melt; uke/m hmmm dx (")nmnnamwn :! mim
költségveté 'bM. wmmim wkumkczdc'kkur vs !ámngnnzx n garmckcs munkahmmm"
Av um (when

u.

mmw
mmm knzibglulkozlatáu plugmm. mebnck kun-lábon átlag—mu 10-12 m

kon-h hon mu Ké! plogmmnl mdnou A; Unknrmányuln mc/ógelzdasay hose/uhh
ldomnmm'u A kombhi cvckhu/ husouh'mn a program cg) km. * segítséget nyúlt :! unm-
munknun'xmucm történo v Jkeríilcshu Jó m'. hugy u lclcpnléxcn cm mu knn'mk atsza/meka elhelye/kedvu az ulwdlcgrs munkacm'pmum

2. naEirmldi mint

! ku/nm'b az nkurmán)mma. én ten cirúl
Nagy Noémi mlgármeslc A köxmke/(véxbcnnkouibbiakhn/hasonl' nponalallv'Lmelm. : Zü—bun is indíluní khmm kozfoglulkozmm'm mpg-mm, melyben my
kurúbbl mk munkám
!.
km

Ku nem ;; megusziclh iígyclmi cI'



3. lhmircmli pam

Lzlkuscági közérdekű kérdések 65 jav aslzmk mcgllallgaláxn, mcmimhím

ng Noémi Hagin-mem : Van—c val-dum bejelenteni uhu-1 kévdcsc. ésnwételc'f

chl észrtxcch _mulslal. hommes mum, megköszoui vmmlcnkinck ammm. a mmm
mum 10 nm 20m ekor bumm

. Mk? LUKK '

hag): Nnémy
polgá!mcsm

mr

Panic—ku! mm) a
jegy/A') Iúxollc'tébm

, / :
ÁLA' u , ( *

Mószárm uhticlla
nlicgy/A")

kmbuuűgumrwv
xx gncrmum

jcg) Aykönyu hnelcsv'm


