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k 31 [' Xlálólclke hazaig Önkormányza! Képvvs'cld- testülete 2021 JÚHIUS 21—én (kedd) 15
óra 30 perckor megtanon mndkíwh uwéee'ml.

Jen-.. vannak Nagy Nnóml polgarmester.Mg,/áros (ínhnellu aljegy/Á'v. Pmkuvvcs Mihályné
alpolgármeSlw_ BuJuok Fe. nem (,a Wekw. Andlca képxuclok

Iga/ohm! lávul: [Kücsük—Wágner Bun-bm képvxscld

Va xy Noémi 20! rám-MerMogmiua az álá-et.
Kmmnli Móvims Gahucna aljegyx'vL kn mi :: mcgielení kcpmeu—kct.

Vlcgállapítin. hogy 4 kúpus'clá mlúleli mg van jelen ;v uléscn, w ülés hamm/arkc'pce
Jeg) mkünyx himlcslmnekjmnsnlj Mmkx u Andrea kepx iscm
Más Mcmdym Javaslat, úszrcxmsl nem vétke/c". mm a pulgímneslcl Mmm,—m huus'z'ulja a
lcg)/A"vkonyx himlcsímyérc mu mux-lata!
A Képuschi — tes u u 4 Igen — m'azauuL Innozkudás es cllunwavazni nüku'l elfogadja a
wch/ökonyx lulclc ' 'JéneksvcméUú

I4/2021.1H 1) MM el

lla! ua!
Mmmm vaség ()nkoumxnym Kópxis'cm- mmm (lmabbmkhzm
Kémisch's — testület) úg) damn, hagy ;! ZOZI. mmm— 22-01 A chviseld —

Wmi x-slc Mmm Mulrcu kcpxiselö! ,cl
hnclcsííónck

ki ]sgyzúkhn) v—

Nugl Noémi golgzirmcsler: Má: mmm—hc mmm mm, m'n smulzásm bucsmua u
nupvrcndl pxmwkra muHmmm.
A mm;—ló ( mm 4 Igen SZM/mm. Lmúvkodás és encnmwm nélkul elfogadja almpircmil pomukm és a következo hun'uozaml hw , :

15/2021. (§ Málélclke k. ól:
Mmmm. pnnlnk tárgynlász

HH'Él'lel
Minélclkc Kú/x'ég Onkonm'lnymm a 202! Június 2
tárgyalja meg

cn u mmm/.s napucndv pomokal

1.) m' lak Takarmánpgyárló és Forgalmazó Kl'l. kérelme
Előadó: Nagy wenn )Wgánncsler



[.nagircndi mm

Bács—Tali Takarmálugyn'rlú és Forgalmazó Kft. ki elme

Nag! Noémi Eolgármcsm: A/ clkwülv anyag kiadásm kcn'ill A lam— ak Kíl
kezdemé—nyom. hagy Máté—telke kul 'g Önkommny/Alu állapodjon meg Hácsalmáx wsmsonknnn lyzalúvul Málclelke cs Ba almás a mm halalos lemlcllósaének xmdínáxól —

ahcldfml. A Léldcsca' lerülclrós; b'csall 02312 hrsz alallL 25553 mi kncu, majormúvtlc'm ágú lngallan. me!) ;! nag Tak 'rmmulnygymó és Fmgulmuó Kn tulajdoni! és acégcsopmlhoz mmm l'L'ZFS—KACSA KFT bérel
A lhlyumul llmvadxlmn lesz, a k _égckcl Múlólclke Kozség Önkormány/mának kell majdallm Magam [llwk alapmu mlm! majd Egy mcgállupudásl lem ala humL hogy (. macs—nkKll mulna ál ;. költségckcl. hism az ch'S/ eljárás n/ o érdekelkel szolgalja mmd
Ba'nuk Ferencné ké nin—li) [um (v is hmmm. c, cg) nagym mig) beluhams lem Nagyon(irulluckl_csnkullóllarl_hogy ml nagyohhhu'zlcv zulca'hmunlnlcddlg. 'ddlgvsml'lküdo'l
u lclrp. csak mm lcvmbb állalnl ncvcllek lem. hog) ha beindul majd uz m (uh-kkal. akkor
nem lehet majd! zlhlnkolmum sem

M város (;;llnritllz gyz-l': Elhhg llcm érkezzen a/ unkonm'myzmhu/ tudomása szcnnl egypunds/ sem a g ml.-u

Na -, Noémi Enlgárm m (') .Nem cmmkmk iben pallavm. de ;. mmm mllldcnképpcnlmáhbítam fnglu ;! Bau Kll ("elé.
lolúhhv hO/llh'lvldh. m Lllnmcxc/órlvewayá. Ahn ; ..a az. ch'llet

A képviselő — mmm egyhangúlag. 4 igen k/Avu'tullal allom/awful nélkul a kmukczúllzllíimzaml lm/Yu'

lmuzl. 01.22.) Málélnlkc k; ö
Bl'm— ak Tnlm'mánygárui és orgulmnm Kft. ke -lme tátgyu'hall

llaláruzal
Mult-lelke k ."cg ()nmmanym Képvisslb-Icslülclc VlagyumlS/úg hclyl önkolmanyullmmlmio 301; éuCLXXXleún'ényml §—u.1hpjz'm, úgyelcmmclmmm/mezon eljzil'xislólum muzmuxum kmmányrcnllelclbcn foglallukl'n. kc/demc'nyc/i Múlélulkc cx
Bagsnlmáx'eg Mmmm; lcrlllclrée7énck..lhu'csalmúu023!'Zhvsleallv,2.b(v(u"sm2 kivclL
malor ml'ncló ágú lngullummk Mmslcllc L.,/ség révén; limóm'v madám,
1 cllmmlnmm '! pmgmncslcn, hogy a lurlllrlrów ámda'xmm kczdcme'nycz/en !l'lrgynmwkmBA almás unos polgárnlcslcrólel.

A lurlllcnóv .illldasm al kllpcsululos kiallse'gekclMátémlkc kuzsc'g Onkummnywlu x a'lhlj

]lal m'; azonnal illene Mmmm
lclclu Vag) Nne'ml pnlgánncm
Ollcmll'v fclclm. chsu'lms Unhnellu Rlycgy/A'i

A hamm/allél ónesul.
— klvonzlttul 1 Vagy mem, pulgál'mcslsr

2 Palnuskm Iholw jegy/n
:- Mcmsms (hlbnellamegno



Vlwcl e; cvólel, ;- asm, bejelentés nincs, megk'
ulcsl IS óra 45 perckor be/úrja

Kmf.

WE) Jak
Vagy Nocmu
polgmncsm / -

Mlckxa Amírca
( /[ mim

m mindenkvnck m Julenlé'lCl, a lestüicu

Fatocskal Ibolya
jeg) 7.0 m nuae'bcn

Mily Lux
XIMcszmos ("an .; ,a


