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Nagy nel-mi nolgármcslcrMcgnylu'a az illésl
Kosznnli Mészáros ("mbncllzl aljegyzőt. kosz ul a mogiclcnl képvlsclókel

Megállapítja, hogy 3 kepvisela — tcslulcll lag van 'lclcll n/ ülésen. av uléS halálomlképcs.
chwőkönyv huelesllbnck Javasolja Pillklwics Mihályné lepuselm
Mas személyre vaslm, ' Arevólcl nem élkeum m'n a polgármester smvlluisrll hol;

: lelt javaslatai,
A Képviselő — leslülcl 4 Igen smvn/uuz
_ gyzóknnyv llilclc. menek szcmélyél.
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nHatára
Málólclke K ség Önkormány/ill Képviselő les lele (továbbiakban
chviselú — leslulcl) ú dom. hogy a 701 mllluus 14-én a Képvlscln "
tcslulcll ulésl'c Plllkuvics Mihálync kép :ch'll jcl ' jegy ikmlyv—
lmele. nek.

Nag Nnómi nolgi'lrmcxtc Más nnpilcndlc yavnslal IVHCS. Czén uaxaúsm hoc
napi 'ndi ponlokl'a lcll lavaslatál
A Képviscll'y — tcslülcl 4 lgcn SZaXa/allul, turlózkod'x és cllcnsznm/al nélkul cll'ogadla :!
nzlpi *ndi pnnlokzll es a köxelkcző halál . (0! ha , . .
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Hal (: nt
Málétclkc mmeg önkmmmzula a 2017 március 14—i uléscn a anctkczö napllcndl
pontokat lárgwlja me .

I.) 2016. évi költxégwelós módositás—inak elfoga sa
leadó: Nagy Nounl polgárme—elel—

14) Egyebek



l.!lanirendi mint

2016. évi köngwcLs múdmílásának elíngndása

Nag Nnémi pnlgármcstcr: Az elkészült anyag kiadásra km üllv

A képvisclók LLALLLSLL atm—valék a kiadott anyaga!

Nag Nnémi Eulgármeslcr. Vanc kérdés LsszLLl. húzzam/(via; a; annu/Luamw
kapcsolatban?

'l'ovz'ahbi hozz olícs,mmm nincs, ezen smmzasm anLLjua az LIOLLrJLelesa.

A Képviselo — lexlulet egyhangúlag, 4 szavazanal (:llcnsl. Lm La Lama; mm: nam :!
melléklet szcrim megalkoúa Mahüelke K ség Önknrmányznln Kál-nm: _neuülL-cének
az Önkmmanyzar 1016. évi köllségveteseröl ']ó 1/2016. (II. 15) önkorm
rendelclcnck múdnsíláxarúl szóló 34/1017 (Ill. lú.) nlmrmánpmtí rnmlelclét.
(a lcndclct mLHékclvc)
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Nagy NLLmi Eolgzilmcsíc Déleldn mcgnc' ék 1! andLMLnuumcn .a, (%le ; Mbéna (érvelési) mm! A x 73)de nLthv dolgo sikcluh megbeszélm. nakLm al, meLx
tukan' vul kapcsolmmun RLmLh. hogy a _. (when CZCLI'B u kLmLsmL nugwhh
figyelme! fognak fomnnm
Van-c valakinek bciclcnwm valóia, kérdése, ósyrcxélelc az egyebek keretében"

chl L, wme. mxuslul bumm-L,— "mes. megkösmm mmuenmLk L jelenlétet. ..
Lu ulést 14 öm 10 pcmkor LL,
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