
Mmmm Község Önkm'múny u.n. Kélwiseln'i—tcxlülcte

.lvgkzaknn ,

Málc'mkc K lsóg onmmnamm umma— testulclc zum amim 1— *n (hétfo)
Hmm mcgmmu ; eacröl.

Jelen vannak Nugv NOÖWH polgármester. Mek/inas Gabriella Mjcí ' §. Vágnclnü
! lukmm Lm alpnlgalmcslcr. Mvekva Andrea es Pvukovics Mi mi kém

lgmlmn him! Puzsgainé Elek mm képwxeln

Nag) Na!-mi nolgármcmrMcguynin M "lc '
Koszomi me,—mm mbmnu ahcgyu .Luc/mm a mcu lcm képwsrlnhtl

Mcga'lmpí_ .hogy 4 kepmexn —lcsluku mg van jelen mi íscu az um hummzmmpu
Jegy/(ikon x himlcslln'nak axasuliammm Mihábnó kemist-lm.
Mas mm c mmm. mom nem ú.n/cu. am a pulgúrmcslcrwwusm hoc
a chyókí _ hnclcaíhgérc ten mmm-.;—
A Mmmm — mm 4 vgcn smmmL Lumzkodás es chnS/taxn/m nam chbgadw ;!

.cgym'mm himlcsllúycuuk szcmclyé!

llnlárula!
Mmmm Ki ;; UnLonw'my/Jll Kómwcld— mmm (hwúbhmkhm
komm;— — leslulcí) úg) dm hogy a zow awms l-ic'n u Kepmcló
msmlm me c mmm Mihályné Mmmm mon L. jegvbkonyx—
himlceiu'umk

Nag) Nuúmi nolgílrmcslcr Más lmpucndmjuwhmt nincs. u/óH 54 mm bumm a
napirendi ponmkm mu javaslat/Ál
A Kc'pxlsck'y — testület 4 igen Sanazmml, und/kod
nupircndx pnmukut es 14 kmmm hutzuozmm huuu

: CiluHS/mulni nemm dmguma a

18/2019. (IV.]. 'vmmlkc L. iih
Vapin-mli punlnk lárgyxla'm

Ml—N
mmm Kö Ség Onkonmám/mu a mo apmh u mudkh'uh üléx'cn n mmm—
napvrendi pontokmmmm meg:

1.) A Fels Bácskai lvávízminziu-g—jmnoÖnkormánymti Mr.—um mcgklunlelésén'il
blúz-dó Nagy Noc'nn pulglxrmcsícs



2.) Múlétclke K éa Önkormányzata ém. belüli lz'mogan'w mcgclólcgczű
hilclkérclcm bem ulm'sánnk támogatása
[Iondéz VdgyNocmi ngáímcsmr

3 Zoliéwiködvcszcné lrnclíngndása
mao Mg) Vnénn polgarmmer

4.) Bwámolo :! Hmm-na.; ünkmnmmü Tüzoló Paranrumkm'ug 20le én
tevékrnyégcről
l'lo'adó: mg; Noémi nMgúlmesmr

5.) ha, chck

m nin-ndi mm

A Felső-Bácskai lu'nízmi %g—javim Önkormá ali Társulás meguüumtí's —'.l

Nngx Nuí'mi polgármester: A/ dkéwúh amag kiadásm kli A kópvhulú—wsnllclnvk
nincs más dolga. L. uk a kon fogunk-n 117 anyagot Kál lmu'xmmxm kun hozni

Van—c kendős. eszmének honan du .1/ dhangzmlakkal kapcsulmmn'v

]ováhhu !wuasmlás._yuxm'leu nincs. elm vzlvuz m hocsínlia ay cm hzm'xroznu_lmmlulol

A Mmmm — mmm egyhangúlag. 4 igen uavmm, chnsnm/m nam ;! Hmm)hálám/mul hona:

;. "Palm-Bamm: Iváw'zmin agy—javitó mim"cimu KEOP-l !(l/(W—ll-Zlhll— m
keretéhcn Iélmült

lulajclunio'vának n'tmhá
szóló magállapodz'u mcgkolcxérűl

[hmmm
1) VlálóIelke Kozzc'g Önkmmúnyzmúnuk Képusclú— mm nombhmhun: Képxladl'v—

lennie!):wízlk nlgá/mm'mj/ xz fut)/1 m ('L'M' mmm) m §(2) Melua:
mmm ;: lass—unoka; hóvlzminmég—Lním Önknrmán'zan 'luwulzis ( mm)
6500Baja.Szcmhúmnmágtérl :mmumvxiazono m 773922:ad M 1'15773922
. m képviseli: mmx Róm-n elunk) ami n ,,Jrg/w—Búukm mh trtmősÚg—mwló
pur/aki" elncx—czm mor—1.3(mg—naou-ousx Álmos mú belum'
keretében a; Mmmm/an (bjlcsztéxckám Mátclclkc kamegm c'mnnun klcultcu
Wzikóunűxekct um mcmesen mamam ; kmmanymu hulajdonba mm a iclcn
mum/at Lunsllcklctc sm mu magamapom .shun foglaltak .s/erml,

Felelosv Képvncld—xmum
Hmm n' zonnal



2.) A Képuschi huuu mm; e fcmaxaumm. u polgarmeucn. hog) m, 1.) mmm"
hixmkozou megállapodáu Maurja.

Felems Nng) Vocmí pnlgi'mnestcr
' ' tugönhnrnúmmmk 1 mellém mmm mcgúHapoddsl

amc'scnMmmm haladókmunul

;) A Képviselo—(mmm a; 1. pombun hixmkozou xí/ikOZmthLH ;) mMM/íz ]x ;.eruzcmehclésm (115de A hasznáiullm adás éxdcke'hen u mm. cmclm ' mod x
módmv'lúsa szukeúgea, amelynek kmclkczlóhcn u szerzodés 1 mcllóklu: mmm
mm. eszkozok mum kicgév :! beruhá/(m cxcdménycként :! Mmu'mlkc Kai/súg
Önkormány/m numjdomm kerult uzikmmuwkkcl A Kép som—Wulm fclLón ;.
polgármemn, hogy A/ 1 pomlmn luxalkozon xilíközmúxck nu'ikndlc méhek
xíukbzmú—x/olgzilmtóml lbrkénó s7cm'3désbe fnL m' ául] kapun—mm)" cliun'm (1

zrlmam . HJM/muxmn xzdh) 2011 m (:( x mrrúnv wmm mmm meg. Óx Az
ennek cxcdme'mekc'm mmm maganapnda xcnucm le! 's. 0 ;. KépxiscM—mslum
elé,

mam— Na wNuéxmpolgúrmexiel.Mlckxulás'dougyxe/um
n; (y a, 1 mcnsuu emrinu megállapodás admisa'l hmm—ich
IM amatos

Nm Noi—mi Enlvármcstcr Tovabbi hul/uxzólás. _]uxds'lm mm ezen mmmvubm "ua a mamam halam/nu _yuxuslmm.

A Képviselo m ülcl cm'hangúlag_ 4 igen m.umumL cllunvma/al nem a kumkc/u
lmmmzalolnem

2()/20l').(lV . MálólelkekJih
a FeN Rácka Iuivnzn nővég—jnvilú
Önlmnminy , nullás meguíimctc's rül
lmábba'lkun/orcíumimeg lapndásmcgk u'— 'n'!

"alám/m

!) Mmmm Kö/ Unkommnyamnak KépxiwIn—lcsm -xe(tmábbmkhun Kepmcl —

testükndhulúmzma l'clxű—R' m lw'wí/minivscg-imv'lú Onkannánwmv [mum
(_ khm. 6500 ma.. .lcmhzslomw [úr 1,, torzskonyv! mmm 773722.
adosm 5773922-2-031chme1i I'crceúk Róbcnclnük) 2010 mmmZS napiáml
kimenő meg: tclcsci és ;úu'xhugyia a mamám .ncgmmpmm fcmmmr ami 05 a
nirsulámnegx lclc' árú! vmóv yclcnhmúm/ut] xncllc'kluc_ crintínmgálbpodáal

Fela-h") Kepxiscló—mumct

2.) A Képxiscló—tmmei fclk' ' ' lemamlmazza :! pol 'lmcncn. hog) az 1.) punlbun
hivutkuzolt megmlapndásl almw

lclclb Vag) Noémi polglmne e.
Haranido' a megállapodás mgunkonnammk kepvncIó—eeniletci mm,
ehogadasálköx evben haladéklulanuLdolcgkd "vhb ZOH ]úmm ZR—z'ug

3



: ) A Képvigolö—Leatíilcí a ,,kaő—Hám/u
KLOP-l 3.0/00—11-201 moss azono
2016. m us 11. napjldól mmm 5 éves, fennmu'm lómkám upmieklhcnrés/hcxó
lclcphléeu onkonnfmy/uwkkal kun/olciumi nwg' apodást w jelen mmmzm 2.
muHéklele szcnnu [amummnal 2010,Jx'1nim 29—51 hamhhmépésscl.

:vr'lo' [)w/L'kl' elnem/em,
'; (lmúbbiukbnn: ijekr)

4.) A Képviscm—xmülamm. e: felhamhmua a poiganmm hog) u a.) ponthhívaíkozml mchlapodásldum,

"d Vagy Nuémi poluámmer
Humídő a megállapodni mgonkommny/alok kcpxmo—xcsuncm ;]!me
mmm 'ikihetn'vcnhaladéktalanul.dolcgkémbbzüw_u'v ..a—mg

s') A Mmmm—mmm fclhalalnmuu (! palgdnnceierl, h x u mlm ulmngzuzlsl
szor/odesenck kcdmmemzcu emelem mimika/(— módmmm ;; .uria

Nag) Nvúmi polgi'nmwswr
. támogatási Me,/5.1 komm" ' 17 Mona/m;! :

u és megkmdeecl köxülócn haladékmlunul
;! mmm

Luanircn lnün'
Málőlclkc kom'g Önkormánymlu ém: belüli lánmgat'á! megelőlegez—') hitulkérclem
hany újn'wánnh !ámugxlisa

Mg Noémi gol-lármcxle : A/ elkeszul! an) g kiadásra kcvült. Saynm ;, w-s pam/ul
megvaló m Im/ mnct Még pénze u/ önkonm'mymnnk mmm KmegÖnkormany/um Cxíkcna Ktv/úgy Onkormzimmtlnl kon/uruumbu a Vim—7 2,1—7.4 x 241)
mm. 'unogmóx nkvml ainpyán a/ ulukmm .ehu és állapOU-m'lzisahw cm— U munka pmárhasáhnzmm 0m 553 — FL pz' mzmi mmm

ibázal us ",a—hun xi zu nem tévncndó lánwgzx s. vi.
4 691776. H híxhum lc clólcgként,
A (maguk . összcgbúl lcnnmumdú 4 222 500 — H—m az Önkmmánnmnuk ken
megoldom/ni
F,, az ó Zep. a, Onkonnánymmzlk súlyos hkudiu'xsi probléma! oka/m ígv kúxcm u
Th'lleh Kémwelö—lesmlcm. hog) tamogassa (. megelolcgmme/ szukseges üw/cgrc c'xm
hulúli támoga—m ngddzó hm l'ehételét

.nnl ;. !ámngah'm mlm—ol mk

Van—e Léldcs. c'nrcvéxel, hozzásmh'u ;v elhangzmukkal kupoSnlalbun"

lm ább] hozzászx')!úe_1maslm nince. eléri szm azúsm PAL—emma a kérdést.

A Képvisch') mennel mm.-gúla
határozata hozza.

_ 4 igen szava/mú ellenszaxa/m nelkul a Löwlkczö

zuzmo.n.1. Má
" . nmuga M mage :) ege/ii mm! mmele pályá/allna

4



Határon-l

Mávéulkc KIS/ség Onkonnáp ( Csikéna K zsc'gi (")nkmmányznnal kmmormumha uvvmz 1-74 1 2m számú umonam. uk (n alnpjún uz umk kezelcschcz es
állapot'm 'Lho/ m'- csmunkauc'p m rlásához meno JBVSS? Flpalyúzali m leguA (ámogatáxból clolchém We nem mumus összegre Mátótclkc ki (( Unkmnu'myum
own mm, ogalas mcgelulenczó lulel kclclmcl km'm hmmm a; on* Rank NmKecskemét! iíókiáho
A lulclkéxdem clbím LLW ;! képx iscln—iesvülcl a,. Mmm,-ak szemu határoz:

_ A/ hnkormány/m kihelezcmógm mmm mm. hag) ;! ussmli/ctéx' hmúridcia .
páhú/mi támogatás oeszcgc'nck _— imm'm (( Iém'x Clkczóm. de xm. bh
2019 1251'mmm uhílcl os '.cgé! xisszafx/cli.

— Az onknnnún zur (au/una, hog) a high és iámlúkml a fummxdd mum
k lísc'gw . be beton

— A). mknrmamzm L. vps—7.2.1-7.4.1.z—m számú. "Küllcrüleli helyi kiimmk
IL aéxc. ünknrmimm éhez. (m.-pun"

karlmnían sáhlu ; _ munkngúpck hcszm'
palyá/M 4222 ooo- n 4.s7cgu namam hmmm engedmc'nvc/v ul 011)
Hank Nm res/UK: a (zinmgm

— A kepvwcm-mmu a hitel Ls .

madL—mm hmmm u alcn (an gómúnnúuda'xhúl 5 :! hulyx mmm!
s um,;— [VL—vam" md): bcmL—ILk nes/egé! az OTP um Nm -.( mm
szahábm 57011!!! a hitel igónwcxélclchúl nem; lllHO/Áa [( un
ford: (;. .L

— A kcpxiacln—westülcl ibllmurmazm az OTP Bank Nyu—I, chwc hol./mm!
uhh; . hogy amennyiben n Him—l futamudclc ;.lun az ()nknrmúnyzm I'm-nád
S/AmLi'ui'm a smuödésalaplán exedékrssc um GzL—xc'u kulelcócns' mLk
magamé. hol nem ún rcndclht re a s/kségcs fedezet. ((( .mnuk [nm) mm
cldekébcn az ()nkunw'myzul a hol): adók es a '

_

' mu'udó llmudz'm'un szolgá ;

W'mmm'vl a sy'lkxóges' összeget 4 Funk a l'i/eIési Smmlam h- :Adckmlanul
Java/mc

— A kepxisclo—m Ha az UH) !an Nyn (05.510 ;, mu; pénzügy vmézmcm (a
vagy a Mama: Allamkmccmnm xczclcu. vugy (( késohhxckben mcgnyuúm
kcn'llo' Valamennyi fizetés , nüújúm (bolcéme a macsi s/L'unm és az Lmh
vámlakm)mi ut jogszab ) nm zzum ki, lL—nmalmazmn mmm bcszmm
megbüásl bmhu—í! 37 mp Bank Nyn. macim. [BIJBSHÉSD érdekében,

— a Polgármcnnr felhzxmhnaLm—u kenu! a szcnjvdáxek és a (Hmm-mm lcvclck

Hu mio: Azmuml
Fslsh'w hag) Noémi polgunncgmr



lnanircndi mm

201 9, évi köilvctueru'u terv elfogndám

hxlgx Noémi nnigármcxte : Az er'vílll anyag lvudásra kcrüh A
mmdm cx hm u kell fogadni

.ha/cum urn c!

Van—c kérdés. Óx/TÉMÓICI.kozák/(Me az clhanymukkal kmummbzm"

Tnvz'xbln hiv/7'vúl;'w,javaslalnvr — eza—n szam/ m bocsniua u kérdést.

A Képxiscln — ne—Lülcw egyhangúlag. 4 igen Vmin/anal. enem/mum nélk h. kíhmkcm
halzivozalnl hűl/A

22/2019 IV! V

2019.év K zbe.

thinual
w )Mátcmlkc mmeg Önkormány/mának képvwcló-IC ulcm low cm—
wlwlkol c'vcx ( 3 en komm/cumi lom Mmm.. mud ;. mnczcu
hue/cnésck nemn énekénnk mgpigv'cndic thúlúun nem úri el A 2019. cmirányadó kOZbC§lcl/Ó. érlcktmmmkmL
Z.)Amcnn)ihcn u ugy—men hukuvcxkemu válto/Ami: :zukacg
ku/h wmi Chu
Ilyen lgcny. xag) v

el' ICS/Ik d
lefnlymázdL A kulbcs/cr/ul Acncl nn'xdnsímm kell az
sfchum' ckm

Hmmm rulyummos
rem—"h — N g) Voémipulg mm
A mummy)! émtul:
-khunmml ! Nagy Nocm. pu] 'ivmcslcl

z Palma ni Ihol u Jeg;m

4.uapircm1i nun!

Bcszámoló a mi!
tevékenységéről

lmá Önkurmányzali Tűmltó Parnnrsnukság zmx. 'wí

Van Vnémi mlgirmcsmr: Az clkóuíih anyag Madam) ker :. Miudm óxbcn készncnch
hcsn'mwh'n az eln/(s aban vógzcll xcxékclx)srgckrnxl_ ex— pcnzúgi heg/ámuló! is
k menek

me—e kérdés, c'szmém, hozzz'xszólns iv elhungwlmkknl lmpmxlmbnnz'

'l'omhhi Im77ászólás. mwslm "inge, szénmmm . bocsányu A kéxdéu



A Képxheh'v — mmm egyhangúlag. 4 !gen szan/mud. enem/mm" nélkm a köxcíkcyh
halára/utol hozm'

Határozal

Kömég Onkornúlozum'nak Kép' lű—xeslulclc a
nkmmmzmi l'ú/nlló I'amncsnoksag 2013 én

mmm 's'gcról vőm beszamomm uz clólccies/lés szerint cH'ngadm.

2! Mámclkc Kö/ség Önkmmánnmámk Kc'pxmm—wsmlm ;.
Mmmm—i ()nkmmányzali Tu'mno l'muncsnokm'xg zum én
kolhégvetóscl ! mm sox h oaS/ngcl uinlnpdua

3 'Máxérclkc Kmxég ()nkormúny/ulanak Kúpvísclö-lcslulclcm
polgármesteri. hog) dömcscnsl !

_

mmm Parmwmwgm

hí
ozlassu u Bacmlmáw Ouk

Halándö azonnal
Fcldöa Nag) Noémi pnlgarmwu

Runnimlldi mut

Egycbck

Nagy Noémi uolgármmer: Van—c udukinck bciclcnlcm mlóla. Lérdcsc. c'urcxcmc'?

Xlixcl éx/vexctcl. inmalul, bciclcnláe nincs, maguk/öm mindenkinek a lulenlóch ammm, még 13 om 43 pevtkol hmm

x x

w (, UJ x,hagy Nuémi Pulncskul mmm
polgárnmm jcgm mu—Hc'léhcn

Mau Hlch'szlum lericlln
meg) m A

"N' ullpu x Lk.U/í—
Hukow s R ma mi
icgyzókon) v hitclcsuó


