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{rÉg:q!!] MiiLétél!. (ózjég Ón}omiányzát KépüseLó_ iesiülelé 20 l 5] decenrbeí 22+n Ckcdd)
L4 ólakot megfi1otl rcndki},üli üléséól,

J(l.n lannal \J8\ No.h, nrl"áme lel, \,,IewJo. i Jbrielld aljearo, W"ct 1" PlboJ., s
Erika alpoleámesiei. Piukovics Mihál, né és Pozs8ainé Ele( Eriká lépviselók

!gg9!!g!,!é!9l: dr, Bednái Káml, Ándás képvi$ló

Naa Noóni oolgúrmest€r MeBiyiüa u úlésl,
Köszónli Mésznos cabie]la a]jeg,Yzól, kósző i á negjelát kéP}iseliikd

Mceállapilja, hogy 4 képvneb é§úleti tas van jelcn !z ülésen. ü üés haláioz.tkép€s.
Jegy,ókönyv hitelesitón§k javúoüa tiutoyics Mihályné kaviselót,
Más szcmélyre javaslal, ószTevétel n érkezelt, ezéi1 a polgámcsiú s7av,ású bocsijlj! a
jegyzókónyv hnelesitqáe €tl jaY6laiát
A Képvi\eló lestűlet 4 fuen szavúaful. latózkod]is és ellenszavú nélkül elfogadja d
jegzókönyv hilclcsítójénekgmél}él

90/2015. o(Il22,] Mátúi€lk. k,őh.
Je§zókón}1,hitelcsitó kijelól!§c

q,l^faa2í

Máléelke Kö6és Ö orniin}zai Képvheló lesírlele (lovíbbiatbú
Képviseló lcstiilel) úgt dönl, hógy d2015. dcccmbel22_én a Képviseló
lestiilei úlóíc Piukovics MiMlyné képyi*lói jelöli ki jcgyzókón i_
Iile]esitó.ek

Nla Noóúi Dollim€srerj Más napiend.e javsl3t nincs, eái, saEzáya bosájla a
neghívóblnkiadoLtmpücndj ponlokacitjlvólal.ar,

^ 
Képvi*ló iestülei 4 igen szavlzaltal. taltózkodás és eIlenszavMt néllúl etfogadia a

mpiEndi ponlokat és á kövelkezó haiároaioi hoza]

91r0r5, lxu.22,) Máré(clke L óh,
Nrpií.ndi ponlok tárqía|ása

Mátétlke KözJés Ónkományata a 2ol5, decenber 22_i úlóscn a to!ctk.7ó napiÉídi

l.) A ú.lyi il!rú76i adóról v]óló rc.deler nódositis.
Elóadó] NaEy Noérni pot!ámesler



l.nlDiFnd, !oói

A hdyi iptrúzé§i ,dóról 9óló rcndclct nód8ít&,

Nla Noóni Doleirn6t r: Az .llésáll fuyagoi mindenki regkápta
gabáyokat t.ll ótv*tni a hdyi iparjzósi adóói sóló drdelet n
váh+ liéüés, észEYélel nórá6rólls M ilóterjegésíél k4ísólatbú?

'további hozísálás, ja8lat nincs, eéit frvüásE bó§ójlja e élólerjesrósi.

A K.pvhcló te$ül§l egy}angúla& 4 %vdánal en6s2avsat és irdózkodÁs nélkol a
ncuéklet srednl h.8aIkotjA . hélyi iptlúr.si tilóról sóló 

'/ror0. 
ryl t.) öúorni!}ztli

rcnd.lcr nódúilá§áról sótó r52015.(xlt 23) ónkomin}z,ii r.Dd€btét

\.N loaDi noktrb.\lcr VÁ bcJelcnLeDj \álóF nfu5 M.gkér.te' a lépvi§elók.l \ú.e
\nráLiTL Lé,dd§.,. e)/k!ekIc, bejel.it.ni\alója U eeyebet leEEln bc'0]^

I la más ésevéte], jálaslal, bejeienés nincs, negkószöni nindokiíek a jelenlétd, a i*tüLti
úlé§ 14 óra ]5 pdckór bezá,ja,
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eiúovics VtaynÍ


