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- Kós?últ Mátételke'(ó2§€ Ön}ományzt tépvi9éló_ testiiletc 2015, d!€fibel l8,ÁD
(lrjilek) 8 óia ]0 petrol megaíton töheghallca!á$al ógyb€kót(lii ílló9éró],

Jelen vlnnrk Nacy Noéni pólgámste., Mészárcs Gabne a a]jegyzó. wágnemé Piütovi.s
Erika llpolgÁmesle, Piukovics Mihályné és Pozsgainé Elek Enka iépviselók

íozoltft tárol: dr. Bednár kioly Ándrá§ képvise]ó

N.a Noóni .ollórbarér Megnyilja ú ülési,
Küs,-önti Mégáros Gabdella aüeg}zól. kószó,ti a neg|elenl képvneük€i

Megá]lapítja, hog} 4 képvisló iestületi tag vü jelen z ülésq e úlés batá]oatléps,
Jcgyzókónyv hitelesitónek jalNolja Po^sainé El€k Eriia kpvisetól,
Más szenélyre javaslat, észftvét l nem é (ezel1, ezft a polgám*lel szavazá§a bc§ijlja a
jegyókönyv hit lesííójéie Én jawslatát,
Á KéPvheló - lestii]cl 4 igen v.vúaital. ialíóz*od]rs és ellü9avMi néltül elfogadja a
jqyókönw]itelesí!ójéíeksZnélyól

8.r/2015. lxtr.l í) Mátér.lke kóh,
J e§zólön}T-h ilcle§ító kij€lól é§e

Ir.tjró2rt
Málétélke Kó6éa Ónkomíó}2ai Képvi§ló_ i€stűl€ie (lovábbiakban
Képviseló lestiil€1) ú§/ dóót, hogy a 2015, decenbcr 18_án a Képviseló
1e§üleli úl*í l'ozsgaiíé Elelr Erika képviselól jelöli ki jes}zókön}l-
hiiclesltón.k

Ng§ Noéni Dol!{rnogt€r: Más nalirndre jaYasla| nincs, eln savaz{s bo.séjlja a
m€ghivóban kildotl MpiEndi pontokr! lelt jlvaslátát,
A Kalviseló lestüiei 4 i8en s?aveatt l, kirózkodás és.llmszavel néküI €Irogadja a
napü.ndi ponlokat és a köletLeá halároatot 1lo22:

8il/20] 5. lxll.l8,) Mátérgllre k, dh,
Nryirendi pontok tÁrgJllísa

Málélelke Kóbég Öntormiinyzlta o 2oI5. deenbí l8_1 olésen E kövdkaő íapitndi

t.) M]ítit lke l(ilsóg Ö! kornÁíyD l. 
'o 

t 6, óvi bersó .l l.íóuó6i l.ne
Elóldó: Nagy Noóni lblgámeíei

2.) A xépri$ló-létülcl 20ló. évt munlrl.Rének m.gillapitá§a



!lóadó: Nlgy Noéúi pol!ármcneí

3.) Az eg&z§égü§i thr,.llárísok k6u et€iról §2óló rcnd.l.i hódn§ítá§,
F]lóadó: N"agy Nemi polgármesGr

4.) lskol.i í.llét€li lrüEet begnllarorÁ§án.|rYút.nénycz&é
llóadó: Nagi Noéíi poleámBlú

5.) Tájéko21.1ó . Bic§llmí§i l(dás Önko.D:invzti qiYaanl 2ols, évi nutrkijÁÉI
Elóadó: N'a§l Noémi pólgáúes

ó,) A Bá§l,i §zociáli§ rnl{rDénvfcnDlirró Tánulás T{Bu|ási MBtünpoddsának u. 9.

Elóadó: Nagy Nejmi polgámeslcr

1,n.Dir.ndi Dont

M]ttélglkc xöBég Önkorn4nyata 20Ió. éYi beLő .lleDóuósi tú-l

]!§ No.ni oollllbAler, A/ í]tevui.Prjaeo n ndr0li neg."?ld, A/ eloló Blc,
fubn]od ,deD, é. |.\ {< i,. \ .e,.AloilU, lR \al \e|.,lli / d;\om}2, d bel$
e||enoúéJ, 20|. !1,c a lí,veIle.zi'lLe/ LelI n UJ c||oEadn,
vdn_e kéIdés. ésae!ércl, hózászólás az €lóÉdes/-téscl kap.sola|b ?

Toyábbi ho/2ás7nlás, j.vanat nins, e2éí szaveisn bo6ájlja az €lótújesztéí,

Á Kéi,vneló - teslit]et cgJhanAúl2g, 4
hátároalol hoz?!:

85/2015, fitl.l3.) M{téaelk. k óh
1016 éyi belgó e[enónósi t.r.tfos.djg.

\a!,atr.i, c]lensa\dal ne][úl a kö\eLt.7ó

V",e elke KöZ.eEÖntüíú]/alalal Ker\ seló_,eJie,c a M)lelelle
K"7"egÖnlofiú}áb'olö $E vindio/ó N',o e k|o26 knet
jelm h.lározai neilékleÉ s-dnt jóvi'nagyja,

H indó: zoml & a 2016 ápilisi soros télviseló_teíületi itlés

relelós| Nagy Noéni Pol8imesler és
Paleskai lbolyajeeyá

A Képvi3.|ó_testlilcl20l6.Óvi munkelénón.kn.g{lkpil&l

Nae Nóébi Dol!áíú.9t.r| Az elkszoli fuyas kiadrsÉ került, ve_. kaidés, é9r§érel
lagy javaslal a nunkalNvel kapc$latbon?



'hvábbi hozás2ólas. jal61.1 nin§. ezrrn salrá$. bocsájtj! d dótcrjesz'és',

A Kélvi*ló - lesiú]el .5/t..gúbg, 4 sz!d7.tl.l, cllcnsaveal nélldl a kóvcü.zó

862015, (xtl.18.) Mútél.|k. k óh
2016. évi núnkrt.r negill.pllt§.

lllrtl1El

Máre$lk. Kőzsési Öúlományaránal l<épvisclő-t.stdl.lc a 20l6, évi
Dultalcdel a nFlléklet 9úint jóválEgyj!,

[€lclö9: N.§ Noébi pol8ámeíer *
Pat$skai lbolraj.8yá

l,_!!p!rr!!!_!!!!

Az .g&aé8üa/i .l.p.uÁtíJo} kúE.r.iót lzóló rcnd.lei oódoJíli.r

^!g_N9éEl_p9k!!!§!r: 
A, .lli6znli anyaB kiadás kerúh, 

'ogsDbáJyi 
váhozd$k niát

!ált viikséBesé a Md.l€t íódosílísa, Vm.e *érdés. é*veid a kiadon eyag8al

To\dbbi ho?Áólib, javsld nincs, ./rjri saarbn bocaájüa d .lólüj.Mést,

A KéPviseló - iestllet e8yhan8úl!8, 4 9avazlltal, ellmu!@l és lallózlodás íélkül a
nellékl€t sarinl nE8altolj. ! haziodoíl korr.r négh irorldnól uóló 5/2002, (v.24.)
öhkorBin}Zli Etrd€l€l nódNirfuiíól góló 1,ül0l5.(xl1.2l.) önlrom!.},.lt

!.-!!!il§!!!_p94

hkolri fclrli.|i lóúl n.ttt.lrcza]tb,t !al.Da.taó.

Ntn Noéni DolltmBterj Az elké9iih úya8ot minden]d maBká!i!, v!n_e tádés.
ésevat€l ú dóleiesztésel klpsolalban?

Toldbbi hozjgólás,jNNlai Dinc§.zéd %vaisE boc!íjúa P dót dsáóst,

A Képvi9ló - l.§tülel cryhrngúlr& 4 sávadttal, elleB*v@t néllilk kóvetkdó

EZ!! ]q!!Jü!!a!i!k}3!
Iúólll í.h a.ll k6z.l n.gb.t{fuz{rl..I l al.nónte.lr



Máléelke Kó6é8 Önkomán}zal Képvi§ló{.stltle€ (a továbbialbln:
Képviseló-te9tiie' a Bács_Kiskln Meg!.i (ományhivatal iskola f€lvéleli
kóEclén.t úeghatározását a lciÉl sbinl foAad]a cl,

EatÁridó: 20] r, decenbel l 8,
Ielelós: N5gy Noédi polgámBter

_ kivomnal: ] , Naet Noóni polBinneslel
2, lalocs}ai lbolya jeg}zó
3,Bács_KiskunMegyei xomiinyhivata.l

5, MDirendi Dont

TÁjékoáaró. Bícsúlnási Kózös Önkomálrzati Hiyrral 2ol5. évi nunk{jÁról

Nae Noémi DoktrnBt€r: Patocskai lbolla jegyzó clkészíieiie a iájékoziaió! a közös
hivalai nunkájóól, Az ayag kiadásn kcrült, vm€ lrérdés, ho?zászólij§?

További hozáyólás. javaslai niics, €zéí s4vüdya bo6ájüa az €lóteú4zlési,

A KépYiseló _ Éslü]et €§/h.ngrl,g, 4 rZvútál, eljmszavüal nélk a kóvelkezÓ

$n0l5, íxllt3,] Mitételke k óh
T{jékoztltó l Bncsllbíd Közös
onkormáí}zori HiY !l 2015. óvi

VdÉelte Kö^eB ollorfrjn9d Kep\ flo,o.nrlele a
BácldlTÁ, Koó, onloíú] á, H,\.L,'0l. *, m,nl!|arcl
szóló láj ékozialól tudofáslrl veszi.

6. n,Direndi Donl

A Dásbi szocitli! Iltézúéúyf.nnt rró TáNuIás TáBuIt.i M€{ll,i,odÁsÁnak tr. sz

Nrs Nóami Dollím.ltcr| A,.lk.íUt úyagd mjdehi ne8rapb, A modoql3.m 9

eymekjólái szolgálrokal érintó josszbályi változások miatt ván szúkség.

További hozá9ólás, javas]al nin6, e2éí sav,ásá boGájtja & elólerjesaést,



A Képvisdló teíül$ .§/hangibg, 4 savralial. ellmszalazal ndikúl a köletk.zó

8910 t5. lxl1,18.1 Mád!.lt( l dh
Bá§kai's2o.iarú íniézúólyfanntáíó
T{rsuli9 TúBulísi MegÁll.Dod{s{lak Il, s?.

L/ A Málélelki Község Öntomiinyzaú Kfuvi$ló tesiilete (a
továbbbkba: KépüFló Fslüleo a Bácstái szóciáljs Inléaényfenntanó
Társu]ásmk a IL sz modosilással leladat bóvülés miani- egy§óa.s
srerkez€tbe fogla]l Tii6ulási Megállapodi§it ajelenhalároainellékle|e
sz.rinti táía]olllml, 20 l6, janua! l ihaláll!,l jóúhagyjo.

2./ A Kepvi*ló,lEsiúlel negbíza a potgiimeíen a IL sz, módosliá§sal
egységessFkeatbe loslalt Tlirsülási MegáUapodásaláirásávat

tlaiáiidó: u ónnal, il,20l6,január l,
Felelós| Nagy Noéni polráftésle.

7, nmir€ndi Dont

N,w Noémi Dolqí.nBter: A 9óciélis türfajuttái& kiadlg meslörtmt. 64 neg]il]apíró és
9 €lulsiló nalirczal szúleiet. Á fá tiosztág idén jól hala.tl, a lavály kinunkáll modsz.mek

Más bejelenEni valój! nincs ú egyebek kqeiében, M.gtérdezi a kéDvisclókei vb-e
vala*inek kérdésé, és,Jeyélel€, b.jcle enivalója ú €gyebék kercleinbeliil?

rb nás ésftvécl,javNla! b€jele és dncs. negkószóni mindúlinet ajelenlélel, a t€slúleli

\ka..,L_ a,r&.-


