
NIltiklkc Köz!€g Ón[o m int7a la K.!rhclo lc{úl.It
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Kósziili \4álélo]kc Kö7ség Öniomrán_\Z.! Képviseló_ leíüIete 2o16.június 28,án (leddl
1,1 órlkor negaíotl üléséól

Jolcn ,annak] Nae) \oéfui polsámcstqr. Mó§Zá.os Gabíicll! aljcsy?ó. Wáencrnú
Piukov]cs ]]nta allolgánnesler. Piuko\jcs Mihál),né és Pozsgainé Elek Erika képv]selók

!g!Z9!!é!,ji!Jq! dr, Bednár Kírol!  ndrál kéP\iseló

Na$, Noóni Dol!:trmester Mctsnvida a7 iilést,
Köszijtli lvlós7áros clbriellaalje$,zij1, kijs7inil]a melie]ent képíiselókct.

M.eállapilj!, hog}.l kópviseló teslülelit.gHnjelenaZ ülésen.a2 űlés haláróZ,tkúPc\
Jcg)zóköu]v hitclcsilónek jarasoIja tiukor ics lvíihál),né képr jsclór,

Mis s2efrélYrcialaslat, észlerélel lem éIkezett. ezért n !. git ín csic l s7a\,úásn bo. sáj lia
a jigtzókijny! hilcLcsitójérc len.ia\ aslá(á1
A Képviseló l.íiil.t .l igen sza!!Z!!!al. úíóZlodás és e]lensza\aal nélkü] elfogadj! a

iegyzókönlv hnelc\nijjónck s,c]nólrét,

.1.1/20] 6. lvr.r3J M:íréttlke k.ób.
J.gt 2i' kahtl-hitcl.s itó kij € lö lés€

tláiároz!t

Nlítólc|kc Község Ónkomrányza1 Képlhcló_ 1cíiilcrc (to!ábbialbm
Képvn€Ló tcslülel) fuy dóll, lrc_l\ a ]016, únius 28,ón a Kó|\]selö
le§üleli ijléJe PjukoYics Vin'ilyné kép\iselól jelól! lj ica!7ókinl]\,
lritelesnóne(

Naa, Noónj Dolgárncstcr Más napnendre javaslat niics. c7ií s7a!a7isÉ bocsdjlja a
n]ceh j!óbú kia|ott napircndi lontoka Éí jóasldáL
A Képüseló tslúlet 5 iecn s7avazaíal. ullózkodás és ellensza\azat.élkú] elfoPadja !
nlpilcndi pontokdt és a körelkc7ó haiiLozatot hozzi:

15/201(. ó1.28,) Mátótclkc k. öh.
\ipirendi poniok tárFr !lÁs!

\,lálél.!kc Kö7sie ÖnionráDzali d 20l6,.iúDjus ]8-] iilésen a kóretke7ó napiíendl

1.) A bel.vi hllhdókglzdálkodási közszolgáltainsról és . köztisztásági f.ladalok
cuÁlú\iról szóló önlrorDányziti .€ndelet elfogrdí§á és a köz§zolgÁltllási szcrzódó§



Elóadó: Nr8] \oéni polrámtí.r

2,) A közúlkcztlöi hnní§Lörük ílruhízásnról s7,óló önkorndnv,iri ftnd€|.iglíoA!d]í§,
Elöadó: Nar)- Noéni polgámc§te!

].) Á y!.i{lk clláiásot h.lli sz.b{lí,l§anil s,nb 5/20t5.o1.18.) rcfuI.|crfu.k

Elóadó: Nagy Noénri PolcánEst,

],) Új Közbgs7c.zési §zlbtlPll .lfogadás!
Elóadó: Nn8y Nemi PoIgim.sBí

5J Pnltíat kiinós. a n€m n zmúlel ó,sr.g,újlótr hdztlrtá§i §2.nn}íí, b.{,,újíó§érc
von ltkozó közszo lg]í ft,1á !i tcléke nys óg elló gra§a re
Elóadó: N!g! Noéni polginneslcr

l.nlDircndinoni

^ 
hotti húlladékgazdáltodáí köz§zolg{llltísról as ! kúzti§ztt§úgi lcl,d,tok

.ui&áról szóló óDtormÁnrzlli Fídfkt (líoPrdúg és á kö.{zol&ílr,iiri 9lrzódós

Neo, Noóni Dol!írncster Az e]készült ,n},ígol lrindenli n]cgkapla

vún e lédés. aszr.!étcl. ho77á5zólá\azelól.rjcsaés§l knpc*nolbm?

To\ábbi ho7,á*jlá.. jar6l.( nin$, ezén Va\ !7nsa boGájtia aZelólftjszlésl.

^ 
KéNiseló - tesLülct egyh!ígúl!g, 5 iscn sz3!dzattal. e]lcnszl\a7at |élktll a kdv.ikczó

lól2016..v1.28.1 \ráÉt lk! Lúh.

^ 
hclti hüllrdat!,2dílkodísi kii^zolgál1,1{§űl és l

ünkomúnüíli ícndelcl cllogadá§! é§ l
kö^blq{lhl,ili s,czódé§ módositful

lilráíoz,r

Nlátélelku Község Ónkományza(áidk Kép\iselórcsltllete ía l.víbbiakbai]
képvis.lóaestiilet) ó H.úoknátsági Rceionális szilárdhulladó|i Kc4lési
KoMolci n Tulljdonlö7ös*s íNkúli hulladélilerukó kóraidn.z (i.tén\e
Kalúcsál é§ körctél is) unozó b8iá*énl úg} diinl. hóg] a llonn}khnsigi
RceioDtili§ Hulladétglzdíltodási Ön[oa!án!2aii TtiBuhs, nint aifuhtkiú álral
,,) ííarlokhalsági Regú,nilh íhl|adékg!:dúlkó.lú§i önk,-nóür:dti Tliúndr úhal
cl,r,lt| KEoP ],1 l/2l:/09 ]12a]1.1)|)0J faü|l -'l'!l.|iilési s:ifuil.Ll íId]aLlék
necha"ikd-bioló*iai 5klhili:úlósórc san&iló ruhllsa| kidakilásu d Ho,fukháBúi
Tele]nilan H lluaéklu.lkillíodási R.nl::crbe " tlll.t.:é!ú proj.kl .r:kó:enek
li!!§h"ún\?illellki):r.alllihakjóhdliix!l1),hlla!t.khénelijo!!,h.oqk!|alib.,



lrli"ő bj.l.[ííósa hLldl- a1 ?an |i!.:ihüénckka] 6*ó:ókk.t .]tdlah.ló
lelcPülisi 3.ilórdhúllu4é*"kl.elósi k 5:a]gIir a§i fa]ttllnok el|lk^u I:lsklni
h||ludtklltakó kir.zlk |id.jhe kl.c!úl lJ t/r:.rll 

^]'. 
!áru\ban j

ovo,nP].\,,' {o'/oBl '\' \ \\<,"I nIl l .,p,,o ,,/d,._,
,/efrloNLe|, ÍB \n\.tn,,li \o/,,, _- tdl ^oll,ol'c,o/, , j,l,,,,, ,.L J\ ,,.r, ,l., o..| ' ,l ,

Kaiocsa Pfulsondozó ós Kij7szoleáhlló No.prolilKo átollfc]eló$éPüTi]sasi!_
., /o|! l,, lJd ,o/, J:,n 1. o, ,c ,e -r n K,]o. a, , .!^e,- , cJ J | ]] _jc]en hOrjLrozal L, n.]lék]elbcn l'Oal!llalnak úeafc]clóen a KöZsz.lEil!aúsi§/.l/,.l.,, nooo.|.' , |e].l t3lJ,, rlne',l.-., ."'"l .,,",.g"'.,"

elfteadja és mccköli, lorábbá fellratalmazza üüal Mátélelkc KóZ§éú
o o,,ál_Z -.,.b(l ö]P,, lq, ,,|,,. .]\o.1r r,|!J,,.,'(.,

Halíridó: 2016 .iúnius ]ore]c]ós: \ac!)ioéDlipoLgánnesrer

kilonaltal: l.Nar_\,Noéhjpolgámcsld
2, Palo.ska] Ibol}a iegy7ó

N'8 NOóhi .oleám€ster A napirend keÉrében !
közszolgálBásól és a kőztislasád feladatok ellálásáíót 5zó]ó

FBH_\P KözszOlg!xiló Nonprofil lö.látoll relelós§égú

ló52] vaslú1, 055l', hrs,.)

helyi bllladékgazdálkodási
rend€lctq h eLkelI l'og.dni,

van e kérdés észlvólel, lro77ászó]is a2 elóiftj4zlé$el LaNsolalban?

To!ábbi hozzászó]ás. javaslat njns, ezó.1 9ara7ásábo$ájlja.7 clótljesrcl.

^ 
Kép,jscló _ lcslülei eglhangúlag. 5 szd\a7atal, e]lcnsza\a7ai é9 kíróztodis nélkü] aú-l rlk /e,, rer.1,o " 

\'ta1.1.1L. Kö/.eAÖnLorm,n:/,l, KéD\hclU l€{ü1.1.nlta hel!i hull0détea/dllkod!.i Iö^,olgaliatirol é\ i Lli,li\/|a\jgi hlJdalOk
elláósnról szóló 710l6.Nr,29,) dnkornánvzali.endcleler,
ía re.dcle( nrcllékehcl

AkiJZútkez.lóih!láskörökátrühnzásnróI3zólóönko.mno]zali.éndclca€llogidí§a

Nla Noémi Doleii.hester: 
^zelkészüh 

an]lgot mindénki Declalla.

vú -c kérdis, é sz rcvéle l. hozzás2ólrs az e |ólerl es,léssel kapc sola rban?

l'ovíbbilrozznszólás.ja\asl.lúins.e7édV azísft bocsájija a2 elijtericsztést.



A KéPndó - l.srúlet eBthángúlas. 5 9a\,7.nal. .llfuza!.zd és fuózkod]is néIliül a
ncllékld s^riil úcgalkolja Nl]ilélel|re Kózié8 Óíkofuántzlt KéPrhdó-l$tú1.1ótrek
! kfuúlk€zelói h,ráskörök {trul,ázá6áról szóló 8/20tó. (v|,29.) önkormánt2Jli

3. tr.nircndl oonl

A szociális.llÁtások hcltl s,abályozÁsÁról szóló 5,20l5,(II.i8,) r.n.lcIctének

\is Noómi futPárD.sf.r: 
^z 

nn!lsot nrindcúkinregkaph, toh idó ánanulníltozói
vatr_e kórdÉs. cszÉ\ ilel, ho,zászólis & elólcrjelnéssel kapcínJlb.n?

] orábbi hoz7ászó]ns. jalaslal nin6, ezér1 szsúásra bo6á]tjá az elóticszlén

r\ Képri9ló , t9ülel egthosúlae. j safa2lnal. ellensza!ú,l és bnóz,}ódá§ nélkül a
mclléklct szeúí mc8alkolja ltúlét lke KöZség ÓnkornÁntral! Képriseló-tcslütotónck
i szociúh.lhtísok ht\i szlbúbozn ról szónj 5/20l5,(Ir.13.) rgndelcténck
módosltiisáról §zóló 9/20l6, (vI.29.) önkornlúnyzati réndclotai.

], nnDi.9ndi nont

t']j Közb€§z.fuarI §zlbályzli.Ifo!,dá§!

N'6' \oÉni Dol!ím6rer: Az an}agol hild.nii meekaplJ, !óh idó árknulfiÁD}ohi,
! _c kérdc s, !szr!rét.l. ho7zó s/] Lís aZ elöteljesrósel kaPcsohtban?

'I'ü'ábbi hoz7ászól.is.ja\€sht nins,.2óí szúa7áí! bo§árlia.z elótcievtasl,

Á Képti9ló - teslúld .s.hángúlrB. .{ igm sá\!Zúal. ell.nsza\ a7al nélkül o lö\ctkelij

]7/20l6, ívL28,1 Mll.telkc L,iih-
!j Kazbcsz.íó! s2!bálvnl lúrE,nbú

H,lírozat

\4átételke Közsé8 ÖnkoúnáD),2!linak Ké!vi§clórcslülelc (a kn,ílrbiakban KéPlise]ó-
lcsütet) 2016, július 1, nopjltól jelen haúbzal nclléklcl& képczó új Kö2b.szezési

Hdáridó: l poni :,-oínal
l]ele]ós: Na§ Nóénri polgtinnestei

_ kircmn.l: l. \ag] Noénri polgámesler
], Patoc§kli lbolla ieglzó



5. n.Difundi úonl

|'óly,iz!t kjlnl§t ! nem töznliv.l ö$zcgiúllött háztarlfui szen.raiz h.s}újrésére
lo n.tkozó k82s,o l8ált á§ir.vék ír,§ég cllégr&ére

\.6' :{oéni Dolqim6r.r: Az an)ngoi mind.nki ne!*npb. lo[ idó áfuulnátrIoai. ,
Van_e kérdós, é§zrcvétel. nozá\7nlás 2 .lörcljeszié$el tap6ola$ú?

További ho7zásztilás.iavasl oiis. ezén s7alMása bosáilia M dóti*^ésl,

A Kép\i*ló - tslüld cBLh{n!úh& .l igo s7arianbl, .ll.nll4lúar néllül a kö\€lkdó

18/201 6. lvl 28.) Má tótelkc k.8 h.
Pól!ázlt kiiiln á nen kl'rnú!.I ó§9cgtilltöll
házl,rlási §..nntYíz b.E,lij|&érc yonllkozó
kü^mlgáll'l{iI l§'óken$E.lnszósér€

tlnt .o,!l

l, Mátéielke Kó6ég ÓnkománJzílo KépliFló-r.súlele úg} híláoz. hog} a
ftm lóhú\€l össa8űlön hrkíási szem]liz be_q_\újiéséÉ \onattozó
Iö2roleálblí§i l.ttk€nt98ól szóló köZszol!álbtjsi serzodé$ &
.l óterj esíés ne ll ék lcle s2crinl Lana loónal clfosadj a,

2 A KépYiselólc§ulel fe]kéri a hi\ítall, hogy. nefi kóhúv.lóssz.g!"újú(
házuíiisi yem)viz be_q!.újiésí. lómlko,ó lózs7.1cállatási leYél.n_vé_!
!ee4§ÉE mjanl.h*d lrrlm be a2 Jhtbl \allallozü,,rtol,

l, vilzmeg zsn (ó.149 Mélylúi, D.rlót l], U. 7ó,)
2, Bakos Kn, (ó500 fuja. Tánr! lli, koúlel20,)
3, Rácka és Társa K[. (645l TatáhÁZa, Zalka I!í, u,8,)

3, A KéPvislórcíülel iz ajánl. ilcli dokun ílációl & €l61crjt5ztas s^nnt

llalálidó: lzolDal
fel.Iós] \agy Neni polP,inn.slcr

_ kivomíal] ] Naey Noémi polgáme§er
2 Pítocskai lbol}u ic8_vzó

ó,í,Dir.ndtDonl

:{t§ }loóni.olliím.rt r! van.c d eeFbet kedében lalakinek b€j.l€ eni Mlója!

Piukori§ Mih'trnó kóDYiscld: sajnos sk !a7os telck vfuale]cpülésen. vála il kczdeni



sájnos Nagy Ján6sal jl sok gond van, .daeE€ n€sy z cÁn, mindeihol
úes üve8etd, Mikbó] kiism ú álkoholl,

uÉggr§-G4bdr!!_3li!§E!: A ges telkeket ösze t ll lrni, és fclszólitásí fogna!

Nln \oéni bolqjm$t r: V&b.jel.dhi vgloJaoincs, M.8\é-del á,épvi*lókfl an_
e valakrneA ldld§..6ft\étl<, beielmhi !alói;, e§ebeik eLeii bel0i?

H! foá9 dse\del. javaslal bejelen'és nii(! me8l(d9öni mindenrine} a jelen]é!fl, á
tesrolai üléí l 4 óú 40 percktr Ü*áIja,

,.lop r,U*\^ '

} u..,", U'Y;>-'
Piu*oücs Mih']]iiÉ
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a


