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I<é9ílt N{átáelko Község Ónkormányzai Képvisel& teslüleie 2016 jeu'r l2_én (ted,l) 9
óÉtoríegrarlolt Éndtivüli üIéséiól,

:!9b!_!!4!L: Nagy Noémi poicámester, Mésáos Gabn€lh lljesyó, wás.ené Piuloücs
Erika al po lsámcsler, li ukó vics Mihiilyné és Po^gainé Elek E ka képvhe]ók

Igzonuúvd dr Bednáí Kamh Ánd (kénv(eln

N.a Noani Dol!árn€.leí M€Enyiij! o ülésl,
Köszóóli MégáDs Gabrieuá aljesyzól. köszönli a negielen képvislókel,

Megállapilja, nogy 4 képli*ló lestül€ti lag vmjelen az ülésen. M ütés balioalképes,
Jegyzótónyv hiíelesítónekjamsolja wásnené Piukovics Erika alpolgiimesteí,
Más skfiélyE javaslat. észEvéi.l nen érkezm, ezéit a polaámeslq V!vúá$a bocsáji]a a
j€g}zótöó}a hitclesnójéÉ td.jalaslatát.
A KéFiseló - iesiúlet 4 igen szvuariaI, úitózlodás és ellenszaleai nélkül clfogadja a
jegyzókónw bitéksnójének szenélyé.

t40l6, o.12.] Mátr.lkc Löh,
J.§"zőkilnia_hit.losító kúelólésc

Ifalóroz,l
Mátét€lke Köbég Önkom'nyzal KépliFló_ lestülek (to!ábbiakbaí
Képviseló |esliuel) úsy dónt, hogy a 2016, januú l2_én a Kélviseló
re$üleli üléíc Wágnemé ?iukovics Erika alpolgámesleí jelöli ki
jegyzókönyv_hitclcsllónek,

Naa Noémi Dolltrm.srer: Más mpiEndic javNhr nin6, ezéft 9avazásla bó§ájlF !
ne3hivóbm kiadon napiÉndi pontokia tt javsl.Nlt.
A KéPvheló - t§lúlel 4 is€! snvuálial, úitózlodás és ellmsza!&al nélkiil elfosadja a
napiendi poílokt és a kóleitezó hírozatot bozza]

!/20l6, í1,12,) Máléi.Ikc lr. öh,
Nrpirendi pontok iárgyal]ís.

c-4j!9_z_4l

yálélelke Kó79g Ön*ornrnny7ata a 2o]ó,januái t2 i 0lés.n E köleüezö nairendi poótoloi

r.) A kéménysepró_ip,n t§ól{€nJsógnól szóló rónény hatálybtlép&ólel kápcsol,rol

Elóádó| Nagy Noémi polgámesler



l.nlDircndiDont

A kóbény§qxó,ip,ri tevak.bJ§asrő| §zóló tónény b.lályb.lép64el ktp§ollros

Nao Noémi DokirnBlér: A2 elkészült &ya8or mindenii meskaPla, vm_. térdés.
észÉv&el. hozászóló ú elókrjes7réssel knPc$lalban!

További bozászólá§, jávslar nins. -én savzría bo§ájtja u eIói€desáésl.

Á Képviseló iestület .§hlngúl!& 4 sza!úaikl, €llmgav@l íélkül a következó

3r0l6. íLl2.i Márét€lke k, ót,
A kéúényscpró_iplri t§ókcoységról szóló iönóby
h! tí b b.lépérével k pcsolatol íclnd úk

II.támZi

],/ Mátételte KözséB ÖnkományzoláDak KépviselüicslÜeie Ltgy hatircz. hoey a
kéményspió,ipari ievékeny sélró l s7óló 20l 5, évi ccxl töFén y l 0. § ( l ) beküdé§ a) poilia
alápján a kéméíysépró_ipari közszolgánatási Máiáelke Kö^ég Ön*ominyzaia é§ a Túzker
lMP TüZIésiecbnikai szolgálrató és KeEskcdclni Bl. között 20l], februir ], napján kölött
sreuődés !hpjá! ma} lcjáíiáig (2018, január 3l-ie) birosnúi kivánja ezal a feliéieuel.
hocy a latosság szjmáia Éínésm€nlesen isénybe vehetó golgáltatás fed*léi kiz'rólag e
állmi kólkgleiés bjztositja,

2,/ Mátételke Kózség Képviselórestijlete jóvíhagyja a harirezal ne]lékletet kéPeó. a
kénénysepó_ipei kó^zo]cáliaiá§ ellátá9 iáig}ábú Málélelke Község Ón]ományzla ós a
Tiizkd lMP T ibéléslech.ikai szolgili ó ds Kc8skedelbi Bt, közöit 20l]. febiuár l, nlpján
kÖtÖll szeiódós l , szánú nodositását és felhlblm!7za ! Polgámesleri annak alálrásárg.

],/ Mátétel(e KözséB Képlisélóiestülele fe]kéri a Jegyzói. hogy a kölelezó kénónysepió_
ipej kózs?DlBillalásról szóló 8r0l], (v1,28,] óniományali rendclet 2oló, július t_jci
haiályon k ivül üelyez&ének elóké9itéséól gondoskodjon.

}taiáJidó: uoml
f .1.1ós| Nagy Noémi polgiimeíel

, kivomltal: ], Nagy Noémi polBimeí€r
2 Palocskai lbolya jccyzó
3,Eaz{trilkodrs

- l€lélb€n: 1 , a livaiáso§ katózlrófavédelmi szm
2, Tülér IMP 1nreléslecnnikai s2oleáltató és KeAkedelmi Bl, (6440
Jáno§halú4 Kóósi cs, u, 50 )

&E_N!r!E]._pdcal!!!§!: MijJ beFkileni valója nins, Me8lérdezi a tópliflóket vfu,e
valakine* ké ldisc. sm v út.lc. bcjelenleni valója az egycbck keFlein bel ül?



Eu má5 á!mi,él!l, j.va]d, bej.ldl& !ib.& rcgtógóli úirddidreL t jéls!é{á, ! t slüleli
ol&t 9 ót! 10 D.rc*o b.drií
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