
l\íátótclk llóZlég ÖnkornáDtlIt! KéDvkeló_lcalülcle

J.trzőkij|\,f

Kószült: vláléle]Le Község Önk.rnránrzal Kép\ ise]ó_ 1cslúlele 20l6 .iúlju5 ]2 én (kedd).
1,1 óúlior melonon ülésétn],

Jgl.n Yannik] Nxgy Noénrj lolgánrester, Més7íro! cdbrie]la njeg!7ó. $áenemé
liukovics ldka alPolgármeslel, ln]koYics Mihálné és Po7sganré lleli lika képliselók

]g!r9]l!!.!!!9l: dl Bednór ]aióly 
^nl]rás 

képviseló

h-a§ NOómi Dol!ármeslü Mcenyiüa az ülésL,
Kőszönti Mószáros oab ellalljegyzól. köszönli a úegiclcnl kép\iselólrel,

NÍegíllaű(ja, lro!,v,l képrGcló teíiileti ldg Yaiiclc| aZ ijlésen. az ú]ds hatí$zalképes,
Jeg)zijköDy!hitelesítónckjavaso]jawágnenréPjukovicsErikáalpoleámrcste,
Nlás szenré]]teja\aslrt é\z.détc]ncm éúezell, ezénalo]cóntnd szavazásm bo§'iiüa
a je$zókón!! hnelesi(ójérd clllav6lfi ít,
A KéF\iseló NIülel ,1 igen szavazalbl. tajló7kodis és ellenszavzit nélkii] .laogidia a

_ cgt7ókól\ f hitelesitoiénck sz.mélrél,

{9/2llló, (\jIL12.] N]Iilétolk. k,dh.
Jei]r z iikó nrv_lrite! gsiiú kij elij ló se

Hnlilozai
\lilélelke Kd7sis oInomjl]z.1l Kópliselil lesliilete (o\ibbiúban
Képvi5eló 1estülcr) ü9I dón1 hog] a 20]ú. júln§ L]_én a Kaprisc]ó
lcíiileli ijléyc \!í!n.rié Piulio\ics ]:lika aLPolgámeíeí lcLinj ki
jcg] 7ókón)rinelesilónek

, Nigl \oéni DolqÁhclter: \,lás napirendre j.raslal nn{s, c,ó,1 9!razá$ bo§i lia a
Drcghi!Ób.. kiJdoí oBDÜ€n,li pollollJa ten iavas]aiát,
Á Kópvneló leíület,1 jecn szivüatalj fuíózk.dás ós cllens4vaál néLkiil dloeadjd a
naFi]en,lj lonbtal és a kijlcik.zó haiározalol nozZa:

50/20ló. ívII.12,) \rítételk€ k. őb.
:!npirehdi Dontok tIirE,alás,

\láiúlellc Kóz(! a)rrlolrn.nr)zih a 2016 U]iLR l]r ülé\cn l köYcik.Za mpireldi

l,).\z ön!{orjnin\Zil 20l6. ó1j köllsúg]cté\úról rzóló l/20l6.(II.]5.) rr.d.1.1

EliiJt]i]: \a9] \ú;!ri po|!á n.íü]



2.)TánoglInsi igón! ben.l'újtás, Löznúlelódési órdcltltsógnör.ló tinolnt,fur!
I]]óldó: NagY Noéni polgánn.slér

l.naDirendiD!nt

Az ünkormánr7atr016. évi költsósletéséról szóló l/20lú,(lI.t5,) rsndclct nódositis!

\,,$ N;minol.iíír{!, ',cLe,/,', ,.'o ,,o!r{, r..N!,
van-c kérdés, é\zr.\élel, ]rozziszólás a7 clóierjesaé$el kapcso]atbaD?

Io]ábbi ho,zászóIís,j!v.sar|in$. eZéí, sz lzásn bosijt]! .z elótieytést

A Kópviseló - le§ú]ci együangúlag. 5 sz!v.z.nal. ellensza\a,at is ldó^odás nélkül a
njellék]e1 szerinl ntga]kot]a Mílólglke t<öz§ég Önkorm!nEata KépYiscló_lostületén€k
!z ö.liornínyz!t 2016, Érj köl15ógrctésóról szóló 1/20l6,(II.15.) rcnd.let
nó,lo§itá5áról szóló ltl/2016.(qLi,l,) ijnkOrnán]2nti r€ndekrét,

2, nnD'.cndi Dont

Trmogatási igón! b€.Éirí5a közDú\ t!ifi é§i érdek.k§ógnö}.lú támOg!tásrn

fla Noéni DúhÁImeícr| AZ eltélzrjh anrágoi ú]nddnki ]nelklpta

vxí_e lérJés, észF\élel, ho77ís7ólfu az elúlerjeszté§.] kaPcsol.tbú?

{ i\o/ _,.l J, , J,rlocj! t,

A Képvis.lö É5lület e§,hnngúl]tg ] is.tr s7aruz!11.1. .l]eNza\.zxt nillül a köletl.z.

5l/2016. (viLl2.) NI{tétglke k.öh,
Küznúlclődés j Erdekcllséglö\ élő Tánogltds blnYúitásn

l{atározit

] ) \,lálóie]ke Kijzsós a)rrkonníry-2rki.ak Kó|\js.ló GsLiilele (n 10vibbilkbaí]
Kép\is. ij t.s{ulel) úg] [aiitro7, hog] lánúgalásj ]scn)í nrL'il lre az cDtb.ri
.óforrjsok ori]riszlelc Éllrat] niíti§ira r Köznúleliidó§i
Erd€keli§ógbör cló Tínogatísra,

].) 
^ 

K.1)isel.jre{iileL \:il!j! ! píl].Zali kiúás 5 poiliábi| lbglill ijn.ró
biaoJúsk, n1.1r a ]01ú. é\i köhs.g\ctisb.n renJelkezéyr i ]

].) .\ KóDlijelü lejiiLet Il.ehi77i i lolgi.nenej a s7iiksó!cs iú.Zl.Júsük

llaLilido: ]l)]ó jü]jtr! Lj



---:{,

lelelós: Na8y Noéni pol3dm6ld

Nra NoóDi Dol!án6t€.:
égevétele, bej€lenl€ni va]oja?

ía nás ész€!étel. ja!6lár, bejelentég
t§ltletj ülést ] 4 ón 15 p@kor baárja,

M.gtéd.á a képviselóket fu{ valajdnek kerdése,

Vryrtlb\,

nins, nee]ószóni mind€nkin€k a jel€nlélet, a

k].l* 6r!,--

ü..\i \,


