
Máldtclkc Kózlcg Önkoríd!l zrto l<ép\,,eló.l.!tüleie

J.Q|16*ödIf

Kószüll: Málélelke (ö^ó8 Önkomínyzt Képligeló-icslü]ctc 20l5, februfu 24,én (kedd) L,4

ómtorn.glónó üléFól.

J.|.n frnn.k No§ Noán pol&ímesler, Mésáos Gabn lla alj€B}zó. dr B'dnór Káól],
,lnores. p*leaine eler erika. piutolics Mihdlynlj és wáele ó Pinkofics Eíihd lépliselót,

N04 Noéni nolqÁrm..tcr Ecgnyitj9 a 0lés(,

KósZönti Mészáros cabriclla iljcg)zői. kószöíli i mcgiclcnt képliselóket,

Vesálllpilja, hog! 4 léPfisló Eíüleli l.s \an jelú e úl§!n. !z ülé§ hálíroalképe§,
Jeg}zókónlv lú.te§nónek jlvelja?ozs_llnlé Elek Enka kétti§.lót,
Más srcmélyrc jlMslat. éslt.véLel rcm éIkez.(, ezéí a polgáíneíel sa"azásM bócsájlja a

jegyzókönyv hnelesiiőjér. tcll jíYaslalál,
A i(épvisab - leyúlel 5 itscn s2avmía]. kíózkods és cllcns7nvmt ntlkiil cliogadja a
j€sJzókón)a hn ksiójének s4mélj.'él

l0,20l§. íl1.2,1,1 Mltéiélkc Löh.
Jcgyzó kün) v_hi(el es ító klJ 0 E l Ás€

NláLételke Kö,Z*g Önlomál!al Kép\i*ló_ t€slülele (loYnbbiakbdn

Képrncló - (eslúle0 ú_q],dönt. noEy a 2015, libruí 2]+n l KaP\iFló -
restii]cri olóíe Pozsgáhé EIek Erikn képvisclót Jelóli ki j!8yzókiiny]_
hiielc§ilónck

]4A&!!i_!!!sÉ4§§!| M& MpiFndÉ jitaslal nin§. .z,jí %tzísE bocúlla a
mcehilóbm kildolt napiÉndi FntokE ten jlvslaú,
A Képlkc]ó _ leslúld 5 igc| §zlraml, iorlózkodrs és elldBzavúat nélll]l .llogadja a

napirendi ponlokatés a kilveúezó halározátoi ha7zl:

l l20l5. íl1.2.1.) vité(€lke k- óh,
Nrlirndi Do.tok iirB,rlar.

E_4j!s-4

MáLAcltc Közég Önkornón!7áÉ a 20l5, februál l 7_i úlé*n . tó\ e!l(e2ó nnPiiendi ponlókal

1.) PdlgÁ.mcsle.20l5, évl sfi ba&ág!
ElijMó: Nagy Noómi pol!ámEstel



l.naDircndi Dont

lolgárnc§tcr 2015. évi szüb!dság!

Na6 NUóml Dotllínstcr: A/ 9n\1o
polgámesler s7abadságának ürcmezését

Kérdés, észFvélel van_c?

ln váblri ho27i szólás. j avas ]at nincs, ezért

^ 
Kópviseló icstület e§,hlngúlag,

t2r0l5, íII.21.1 MÁtótclLe k, öh
Polgá.mestcr 2015. óvl szabad§ógolí§i
ütcDleNénck jóváha§ ósi

kjddásla leíülr, Az ilj szobályo2ás ó]lclmében a
a kóplhcló_€slülei mindcn é! iebr!ár 28, nopiái!:

Ea!,7á5,! bosájlia az clóEd$nést

5 sza!üartal, elleDszavazdt nélkiil az kőlettezó

Hilírozrt

Márétclke Község ÖnkomáryzaLának Képviseló{e§lülelc Nagy Noénri
polgárnrcsler 20l5, óvi szabadságolósi úldnlervét az clókrjesztésbén
fo_qlallak szerinl jóváhag)ja,

Ielelós: Nngy N.émi polBámesLer

Haláridó: azo raléslolyanúlos

tlalálzalíól énes!l kn,onatraI
l,/ Nag! Noérni po]gám€Jcí
2,/ Patocsaki Ibolya jegyZó

2, n.nircndi Dont

NNq' Noémi Dolq]iíncstc.: szó volLmái rcsúIeli ülésen mól, hog_\, oz ólodanyjlla Qíásál
meg kell.nc ho$zabbíiani, E/ ügylrcu sikeriilL elóíc lépni, Március l, napjáúl nrcBbizási
szcrzódé$el sikerúl mcgoldaDi. üogy ú ó\,.da 1olább nyitla lcgvcn sikeúlt egy
szakképesités szemFonljúból h neglelcLij s7enréb t találni ,

dr, Bednúr KárolY Án.t.!§ kéDvúclő: Meddig lcsz í!]h,a az óoda, és Di ála!.ián lcí
neglüIárczla az új nyitvanáíás?



Nln Noénl Dole{fuBler: Nyilalkoáa|ták a szülóte!
délüün 4 ór6ig l€V nyitva ü óvod!,

1i* (],|_'

keiülí m€8hatiirczáM u, ho8J

Tájékoztala lovábbá a képlisló]Gt, bogy mivel indulnat új közfoglalkoáalísos pro8rmok,
i8y Piukoucs Mibályné negbiása fol}tatólik

A léPvislók a tájékoáltást lldooásul v€tt€k,

\3P Noan| noleárDe er: Há mN as4vAe., iüVblaL bejelen!és n'rcs, megto"7őDi
mindei},inek a jclcnláet, á BrüLti ülé§l ] 4 óF 

' 
peÉkd be?Ája

l(nt

tabcskai Itolrts
jeg}zó ávóllélében


