Mítélelk. KöBcs ÓDkorbjnyzatr Képvis€l&teslüt€té

Iegvzőlö,Iv
xészült: Máraelkc Kö^ég Ón}ofuányzar Képlneló_ teslülete 2oló, haFius
órakormegífioft rendkívüli üléséról,

8_án (kedd) 14

Nagy Nóédi póIgámester. Mé§áós Gabnelb aljegyzó. Wáslené Piukovi.s
Erika alpolBámeste!, Piukolics Mihályné és Fo^gaiíé Elek Eri*a képvi*lót

J9!!!l4!!4ts:

lg!!9!!!!,!é!q!!.dr, BednáJ Károly Andiás képviseló
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Noómi DollirnBrér Megnyitjá a úlésl
Köszönli Mészáos cabriella aüegrzól. köszönti

a megjelent

képvhclóket

Meeállapllj4 bogy 4 kcpvi9!ó lcínbti lag vm j elen ú ülé sen, e ü lés hat irozatkép.s,
Jeg/ókölyv hiielesíiónct ja,asolja Po^gainé Ehk Edl€ képviseló1,
Más személrre javadát, é§zreváel nem érkczcn. €ar1 a polBimestü szvüám be§ájlja a
je8yókönyv hnelesíójére teí jalaslalál,
Á Képviseló lestület 4 iaen szaveatlal, larlóztodás és ellenszv@l nélklll ellogadja a
j egyzókönya
h ilclesilój met személyél,
lr/2016. aIlI 08.1 Mtlételke k.öb,
J.§zókönyv_hire1.9iló kjjclöl&.
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&üomilJzat Képlisló_ tcsiúlcic (lovábbiakban
lestül€t) úgy dónl. hogy fl 2016, nátius 8_ón a Képviscló
lestúleti ílléyePozscainé Elek Erika alpol!ámesleit jelöli ki jegyzókónyv_
hilele§ilónek,
Máléle]ke Község

Kclvi*ló

N24 Noéni .ol!árncaicr: Más

mpirendre javastai óims, ézédszvg?iy. bocsájtj. a
heghfuóban tjMoir nalimdi ponlokÉ ieit javaslaiái,
A Képviseló - t€slülel 4 iBen s4vaaftal. br.ózkodás és eueNzYüal nélkiil elfosadja a
mpiEndi to okat és a kölelkezó balárczaiol hoza:
19,2016. í| l1.08.) Mátételk. k, öh.

Napirendi ponlok t]ór§,.lá§!

MátéGlke KözséE Öólómínyzala a 2016 nlircius 3_i ülésen a kölelkezó
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napiEndi ponlokal

Márérelk€ kö^óg l<dpvi§cló-ic§tílctc és srcn.i szcícz.li ó9 MúkMúgi
§zóló l3 /20t4.(x1.25.) önkornÁnt,.li r.nd.leión.k nódfuit{§!
Elóadó: Nagy Nemi polgámeglcr

§zabálYz!tóról
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Mitóte&. kó^ég Képvk.ló_leltü1.1. ó§ sz€n€i
§zcn€z.ai ós Múkódési sz,búlu,rá.ól
lÓIo lJ.20l4.1x].25,) öDtomín}zali r€nd.lele..L mó,lo§ilí

&g49é!!i_q!g!r!q!§!r!: Az el*észült anya8or, á Éndeler tNeztct nindenki negkapi!,
Kómány2ti frúlcjókoi kell fclvemi a rendelei melléklclébe. Ezéíszükségcs ; Ú,leld
van_e

krdós, észFvéel, hozá9ót|'s

a clóteiesáés$l kapcslatbm?
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További hozászóliis.javaslal ni.6,

szavazisra boc§íjlja

ü elóled6zl&1,

Á Ké!!i*ló lestüld

eByhegúlac, 4 sza!!att.l, etlensavual és ianó^odás nétkúla
nelléklel sarint negalkólja MÁtét€lke Kö6ég ÓDkorbányzara KépYücl&t6tülete és
szeiv.i sz.Nezeli és Mükódósi szbályzt&ól szóló ]3 /2014.(\].25.) öntofuán)-,3ti
ffidéleténeknódosit]ásáóI 9óló 32016. (Iü.I l.) önlormánYzti r€nd€lerét,
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kédés.észrevét€l, hozászólás az elót€rjesaéssel kapcsoiaibaú?

To]dbbi hózászólás, javblat ninB. ezá1
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H!lÁíozal
Má!&eüe Kózség Önkominyzat KépvGelólestúleic úgy haláloz. ho8y a
Mire,tclke v.,rós.laí) u, l] s7riín alatli. Mátételte b.]lerület 19l hJsz,_ú

ingátlel 300.000.-
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M.gblz á lDlgáúe$efl a
tldóridó:

E&nfrv}@zq Ft vó€l&d

a 2016, évi
smciális bérlat{§ lél.síl&.céljából,
szükrecB ie€ndók elvégésév€l,

költ§éeveés lethéÉn€gvárárclja
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Felelóg: Na8y

Noéni polgóm€ster
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NoaEi .okánBr.r: Má§ bejelelfui valója nin€r, Megkérdezi a képüslóket v&-e
Blakin t kérdée,&evélele. b.j.lent€ni Etója ü e8y.b.k Ldl.in b.lol?
Ha nás éWétel,javala! bejel{tés nircs. n.gkó6zóni nindmkinek
ülést 14 óB 30 pd€tü bdjrj&
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