
"kormány/ataKépviseln'i—mstülelc

Ingly'r'k "

Kész 1: Ma'm'lelke Kü/ nkommyzm Képxisclú— Ácslüldc 2021 júmm 29- wkcdd) ISúr.. SU perckor megam)" ü 'ae'n'vl.

.lclen vannak. Nag) Noémi pnlgánnc'smr,M mm Gahnclla aljegzd. l-iukmcs Mihálynézdpolglamucslu. liainuk homme. Börcs'ok—WágmrBarhmu és Mrukm Andm képvisel—"uk

Vagyh'n gullármcnelMcgnynjau Est
Knsmnu Mész-uresGabriella megy/m.m, mi a megiclen! kcpusemm
Mcgállupíun. hogy 5 képvxsclú—ícstülcu mg van Jelen uzha ókunn m % kémek mun—mia BUmsok—Wa'gnuv erhumkópnscldlM _ [mmm Hmm. mmm] nem úkemu. u/én A polgánnestcr mumm- bummm A
[egy (m,. vhnelc 'njélcuuiewmam.
A Kénvu .s — ccsmwu s igen 5 mmm lam'vkodm és cllcnszuw/en nc' vul cllhgadja u_1cg)lúklmyX lulclc. ' (utánuk Mancha
17/2412! (v % Mmetelk k
.log"; np—hitelcn'tőkil lése

'léacn. 3/ ülés Pr mkép

Halároznl
Mútómkc mmeg ()nkan ' _zm kcpusem. lestűlute uovúhbmkhmKépuscm — mum) úg) di ', hogy a 2021 íumus 20—én a Kepmcm —
mmm—u ulc'src nemük—w gncl Burbnm kép sclúl Jami L. juga—mm—hixelcsíuűnek.

hagv Nnómí golgu'rmeslcr (, nalnmndl pommk Jameolla l'elvcnm am uton/(m ugyclcuclkapu mm e elmést. igy :! 7 nüplrcmll ponl lenneW egyebek.M nuplrcmlrc luxilslnl mucs. elen smwzasru bocsájtja a napirend! pontokra (cu Javnslmz'xt.

A chmelo veslúlcl 5 Igen szammnal, mnwkmla's és cllmszava/u! nc'lkül elfogadja ;.mpncmlí punmkm és ;. követke () halára/Ah)!hn/m

18/2021; [VI.zo.) Málételkc k. öh
Nap endi pontok láruyzláu

Haíárolat
Máté—lelke Kozscg Onknnm'm)1.ma a 2021. iumus 294 ülésen a következö Mmmm. pontokatm gyanu meg

1.) l'ijékozlnlás :! mzél helyzel lcmlállása ahnl meghala" d másokrólElőadó: hagy Noómv pmgmmcsw



14; Beszámoló :. Felső-Bácskai Regionális b'ulárd Hulladéklerakó Önkormányzatil'ársnln's 2020. c' ' levékeny 'gérűl
Eláadú: Nag) Yxnc'tm polgánneetct

3.) Be ámuló a Holnokhn'tsl'lgi Regionális Hulladékgazdálkndási önkotntnnmti"l'a'rsuláv 2020.m müködését "!
El ad NagyVoeml pulgál'llluJel

4.) Ba Kiskun Megyei nnn .lnml Könyvtár Wále'mlkén lm'ikodő kíinyszolgt'lllalásirúl szóló beszámoló
Nag) koc'ml polgnnnesm

rcllátáxi

) .t nen. k' müvel összegen ött háztarlx'si Alrnllyvíz begyűjlésél'e lrányulóne uulgílllntisi s'lcrzu'll' nteglnmnabbima
IT. Nag) Vucml pulgnnnester

el) Államno. ' ug) elettel kapcsnlalm egyeltete'x
Élüad ng) Nnélm polgárme—net

7.) Egyebek

Lungirelldí gon!

Jéknmtuh : levélyhelym fennállása alatt meghozott tliinlc'sckrn'l

Nngv Noémi Eolgármcsler Al clkée/üll nnyag kmdásm került. Van-c kénh'b ewclkmpcwlulhtm?

lmhhi hul. Aildajmuxkll nlncx, ezért Mmmm bucm'tjlln av ult'űlcuwtést.
A Kópxisch'v — lcxlulcl egyhangúlag. 5 igen szetwlull'
ltntn'mznun hn'

l9/2021. 91.29.) Máte'telke k. öl!
Tt'tjélmzta a tcsze'lyhclyzet fennállása ahnl megha/ou tlönlesekt-űl

ellene/maul nélkül ;! koxclkezó

H atározat

Málc'lclke K nég ()nkolln.'lny/,1llanak Kópuxelo-lcslülelc n eeszclyhelyzet fennallz't !nlntt meghomll lyolgámlcslcn tlonlcackm mdmmisul veszl. amkal sem módtm'tnnt, nemlmiálynn kmu helye/m nem kívánta

Han'tndd nmnnal,
Fülem: N.:g) koéml nulgúlmcSler
Opcl'all'x l'elclón Me' A'ms Gnhnella n!,egyze
A hamm/allél L'ncsílr
—ktwnnnalz ! ungyweémipolgnnnester

2 anc 'Al lbolyajegyző



2.napimndi gon:

liemlmalá ;. Fel -B;'mkai Regionális Szilárd Hulladéklcrakó Önkormányzati Társulás20241. évi ven cnyxégéről

Nagy Noémi nolgárnlester' Az elké ull Anyag kmdás'm kerult. Van—e kérdés cuc!kapcxulalhan'7

loxílbbv hav/Avolm, lmzlslat nlncs. olc-n szava/ásva lm _ ja a, alólam/lm
A Kepusclo — lcslulel egvnmgu'lag, s lgcll vmzuml cllcmmazal nélkul l. malmallzllximmlolho

20/1011. Vl.2'!.]Ml'nételk k. ll
!!e-n'nmnlíl :: * ő—Bácgkaí Region x Szilárd
!Il ludc'klemkó Onkornls'mylati Tán llás 1020. c'u
levéktnységúrűl

llamnuat
Múlclclkc KO/ úg ()!!NWHIJIB/Aln Kopliwll'v—lnslulele u ! ubul—Bacskai RngnúlL mlllullmléklcmkó Unkumuinymll l'áml s láranlásl Tanácsában, valamin! lulaldun—
kal/hxségcbun 2020 évben lóg/cu (Cl éke") scgcnsl smm hcsza'mnlúl lengúdia
lhll'mdo: :.mmml
l'clclns N,.gy Vuéml polgúvmcslcr

A lwtzilomlvól cím.—ul
- kivonulni !. Nagy chlm pglgammlcr

z Palnmkzu [buly egy/(—
3. FBH—Nl' w.p.—um Ku íignc/ell'v

A Kcmwm-lcennel nem kén _lclcnlcm d hamm/alban mglalmk légrchg ásának
magas.—néma,

llmgírelldi gum

Be mohi ;. llonloklláísági Reginmili: Ihllludc'kgnnlálkndá llknrmánymli Társulás2010. évi működé. n'il

Nag) Vuémi !ul'l'u'mcslel': A/ elkcsmn ml)/ug kiallm
kul—mmm")

km—üh. Van—e kérdés ezzel

lováhhv howávn'vla, lmaslm "mus". czérl szava/lm bol—Mama m. elolem/lm
A Képusch'l — mmm egyhlmgúlag. % igen vavazalml, cllcmmazm nélkul a kmelkcu'xhmz'lmzalol huzz



21/2021 o .2 )Mámmlkek
Besmnmlo :: _llumokhátsági Regionális
Hulladékgai kodási Önkormányzati Társulás zuzo.
éviműködu

Határon"

Mmmm Kozsc'g Önkomv yzmu Képvi. xii—mennem a Homokhúlsúgi Regionúlnl—lulludckgd/dálkndzisiÖnkm mán)mr; larsuhis 2020 én m üködéscrűl szóló beázámnh'vtmdumz'hnl xcltc.

Hzm'xndo lobamalos
Fulclos hag) Nuúxm pulgz'wmcslcr

mm Jog) mmm w knonaum cncu'lésx m
A Képxmlm—mmm tagjat
Vagy Nucnu polgánncstcr
Hunwkhúlxúgl chmnahs HnHadókgx-wdálkmlás]Önkormá yan Tiuculás

A.un gin-endi un!

Hárs-Kiskun Mcgye' K luna József Könyvtár Mmótclkc'n :-
. olgálmtáxáuilsm 6 beszámoló

ami. kiinutúrelh'náxi

.m- w Nuém ;": 'ármcx'cr: A, clkÓa/u" anyag kmdm kcnih Sok rendcüóny nem tudtak
szunns megan—mi a pundémia mum.men ;: make/z, évmmm my.

hmmm hamis/nm _mv hu mlm u.ánmama hocsáyud al. clmcgcsncu
A Kepxisch'x — reuma egyhnllgúlug. 5 igen mun-nal. cllenszaxn/al nélkul a make/.olmamvatm lux/za

zz/znzl. 01.29.) uárézclkc k. öh
lle ámuló n nál-. Kiskun Megyei Kntuna .h'xlseí
kunyvlár ' 'ta'lrclli'lláxi szolgáltam rendsze ben
Mmételke telep Ill-sen ZUZO-ban végzel! munkájáról

Hm!-mun

Matc'lclke Kin/au Önkormán) utánuk Kápxíscló—lextulctc Bács—Kiskun
Megyei Knluna JÓL f K Vvla'r Ki ywlárcllátá
Málélclke lrlcpülésnn ZUZ Jinn végzo" munkám
clmeutszlósnek u.n—gramm. elfogadjd.

ll szóló beszámoló! al

A hmámzmn'ul értesül.
— kmmmlal' ; NugyNoémipnlgz'mn sm

z Palacskai Ib01)JJCg) ,

3 ' Ua . Klskun Vlegyc] Kamna Ja'x/schönyvm



5.111! ;' endi Enn!

A nem kö m'l
ko nlgálum'lsl szer/.űdéxmeghusszahhítám

szen-mu hcgyüjléüc'rc irányuló

Vagv Noémi polgár-"ener. Az clkés/uh anyak, madam kcxüh Lejár A kozszolgz'mmásuSYkr/Ödcs. ultek m 5 Javasolja mcghussznbhímm :! Bdkos ku— el a . er/odésl. Amwi
sége! ;. kcpmeloml, hog) h.. szóba kerü! a vennym szallitas, akkor kvcsn

ycmnwmk, hugy cuc! ;! céggd um tur/04650 A, önkor" ")mmuk, mon eddvg emg Levesmh l., igényhevérci Tcnnászclceen uz önkummnyzm 15 k; fuga mmmpozm u települ ' 'en
hm'xbbi halak/(Süt. Java-sm nmcs. C/Ún szavMm bamm az elöl:!masa
A Kélniscln — a mm ea'hnngl'llng. ; igen wwmm cllcnvauxzax nemn n kíhctkcmlmúmmlul [min.

2 mm (vizannuelkck h
A ...-m
hegy űjlésérr
meg!"

. cnnvvíz
; er öd —irányuló

nhhim'sa

H amim/nt

mamamKomg Önkmmanymm ]xcpuseIL'v—lcstülctca Bakos Kh
Únknmmnymm kazim fennálló nem kamum ossngyűimu 11 mm . wennyvv'lhr fglcscruwmmhm'vközsmlgz'ümá 'xcxckcnységml úthú/uolgálmm ,cr/deésmmhbr s cup/óló ():le Mmmm wv— 2026 nu umus u ) mcghwmbbnmmszóló .cmxdé cnc/elclcllngadja.
Mcgbv'na *. polgmmcxlcn a cik-170465 damn—mm!

MámclkcK . ég

Hamudi uzomu!
mmm Vagy mém. pok Innen er

A hazám/mm mc
—kívonuuul J NagyNuélmpolgánncsm

2 Puíocskm lm) L., jegyu—
x gazdálkodás

-1cvclbcn Bak—mmmsoo Bum m kmmetZU)

ú.n:nEírendi gum

Mmm kapmmos cg, elk-léc

Nag) Yoúnli gnlgármexlcr A, elkószull anyag kmdam korú]! Jó öllumek mud ' ake/dcmú vcz' L de szcnnvc mindenkinek meg van ,.x. 111 aumnm, ahhoz hmm :; kusállmál.és VM dokmr u'. som/m hc'uége'n A ; cle'xhclh Scsnnlc nem fugndk chmmi Málélelkcrö!
Umm, ügy még mess/ebb, lm a doktor úlhm .s lehet mm, vagy pedig kuon hic/huz. Úgy



gondo hog) Vlúlételkc ne lépjen be a sms/em, Nem lenne Hmmm-a u lehetöség. a
huuu]amh'm pedtg akkor h ku kellene nm."

lm ;.th hullás/ú m ,mmm nincs. ezen szmuásm hncsajtja az clo'lcric. lóal

rx Kc'pxlaeh'h — !csxüle! cghancúlag. 5 Igen smvazmml. ellenszmazm nelkul a követke/A")
hamm/um! hozza

űgyclctlcl kapcsola-ms egyellelős
Hmmm

Mz'núldke Kung Onknrma'nymúmk ch
heh/égy úlhnonn gyik-l k ms megmn

scló-tcsmlcm ;. kmlakv'landó
.ébcn nem kiván ( .A ven

A hmm/mm éncsul
— hmmm !. NuE'Voéml pnlgánnmer

z l'unucskm Ibolya jogy/d
3 Buju Varos (mummy/m

na )ircmli Rom

[ügyelnek

hagy Nnémi nnlgúrmcslcr: AL cgwhek keretében van—c kérdi-e, vagy észrcvmlv

c—Wa'lgm-r Barbara kénvis ír róla többen h mamák hag) lesz—c xdón mump

Mg. Nuémi pulgxirmcclcr ch Icwc/Ick idcmc hmmm mert nem Lchctcn cum mdm.
hog) .; VCN/Cbholy/mc! meddig lamák mm és mil 'em utcmhcn oldmk fu] íg) nem s/ervcnck
cimu. mum, most mug már .an m'

* m. Idén him—s nun lesz.

chl más hanem. mmm. magma nincs. mcgkhs/oni mindenkinek ;: mmm. u
mclúlcü mm IS (mi 50 pcmkm behívja,

Kmf.

Wu , Vuk——
*

Nag) menu ancskai lanm
polgárnwur chyló lávcllc'lcbcn

L %u '
( ,, (,; Ag—

Mcsmos cat—hála
allcgyzo v

_v ! ,/ Áj (
7 / ,

ngncr Barbamx
hitelesiw

* ;
1 enm: Pano'cákui IhoL L ygy/G

s


