
Málélelkc Község Önko.nlán,rzila tGpviseló icslülc(e

JE!lzőkó"ll

KÓ§zült: Máléielk. (öZsés Önkonnányzar Kép,kclö restülctc 20]6, április 5 _én (kedd) lt
ój!}or nrcglaíoü lendki!ü]i üléséról,

Jelen vann,k: Nagy Noénripolgárneíer \lds,]ircs cablicl]a alje!!zó. Wálnenlé Piukorics
Erik a !lp.l gároúsler. dr, Bcdnáí Káíol!András, Pfukolics N,lihálpé és Pozseainé llek lrika

Ni5 Noéni DohirmestcrN,le!tr)iüx az ülósi.
Köszönü Més7áros cablicLla aljegyól. tószöoli a nregjelent kéPvise]ókct,

Nlegállapiija. ho!,5 képviseló tcstüleii tag vanjelen az ülésen, azülés hJtiro4tképes
.lcc,Yzólrőn)V ]rnelesitónek j avaso ü a } fu k o, i.s N,tihrlynó képvi se löt.
\í",,,.l É, le d.1,_l, e,/le\el(] l. j,,1r e,,.,.d
i.!\?o|ön\\ h ,eIen|ú|e.c I.It l\JnjJt
A KéPlheló t.$úlet 5 igc; szavazaüal, tirlóZkodós és c]leNzavazat nó]kíll ellbgadja
je_q]zókőn}'! hitelcsitójének s,emól),é.

2ll20l6. ílv.05,) Mátótelke k,iih.
Jcs Zőkönrl_hil€lesiró küeli'lése

Hitárn7,r
Vátételke Kózsée Önkonrányzal
KéPriseló _ leslü]co úgr dőnl, hogy
tesliil.ii üléye |n]koY].s Mibálrné
bilelcsnóleL

\.5 Noénli Dolgárnester: Más napiÉndE ]alaslal
neehnóban kildo nalnendi poDIokrardl.i.vaslíót
A Kópviseló ieíület J ige! szaraZ(l.l. iaíó^odás
nJpneMi ponl.kal & a kölclkczó haláróZdt, hozza:

.i2l20lb,il1,05 l Nl-il!i.|k. L "h
Nápirctrdi Donlok 1árg\afi §l

Képviseló_ leíúlete (továbbiakban
a 2016. ápiiih j_én l Képliseló
kép\ise|ót r.löli ki je!]7ókón!a_

nfus, ezóít vJvúlrsm bocsájtla

és cl]enszal!z.t nélkúl elJ'oladia

lI ir:t roza t

Nláléle]k. KöZség Ónlo.nl]n) zitu

t.l Belz,tbólíí r F.kÁ,Ri.§LNi
l'áhüli\ 1'ársülísi'rahÁcldb!n

Eló!dó] NJr], Nolili polgánneslel

l:0tú.nr]\j íl|.\.n J |.\etke.ú nJn r.rdj pon ol1l

ll.gionílis szil:ird Hüllrdéklenkó Öbkórn:inrzlli
}rlrninl T laidonkózó§ógóbcn n 20l5. étbcn régzdt



2,) Mítéi.lkc Eelyi Esalc§/enlóségilmgnn íclülvizsgáhtÁnak ellogadása
Elóadó: ]!a§ Noémi poLsámeslcr

3.) E§/éb.k

l.n!DircndiDOnl

Bcszánoló. Fcls&Bácskai Regionális szilárd Hülladékl€rakó Ónkomínyzlti Tánulás
Tá4ulÁ§i Tanács]íban vlllmint Tulájdonkózöss€óben , 2015. étb.! végzelt

N.n Noéni Dolpúrmesr€r: Az ülés ve2etésél ftadja Wágneúé tiukovics Erika
alpo]eímestemek, nen ToP,os Pályázaiokial kapcsolalos tárcFlns vfu ni, a násik fél nosl

wáqncrnú Piükovics Erik' ilDolqiroesteí] Áveszi az úlés vezelésél, Áz elkésziilt myagor

Vü_ekérdés, ésaevétel. hozá9ólásáz€lótüjesztéscl kapcsolatban?

További hozászólás, jalaslí nin§. ezéí szvrásn bo6ájtja az dólújeytésl,

A Képviselő _ tslülct cs.b!trgúlag, 4 icen galazaitaI, ellenszava,nt nélkü a köverkczó

232016. írv.5,) Mútél.lke köh,
Bcszánolo ! Fslsó_Dácskni Rclionllh s,ilJrJ
ttullndrklenkó ö,r.."-l.*i.i r"^nr.
TáBul|isi Tm:í§úb,n v.lánint
Tuhjdotrközöségób.n ! 2015. éybcn vúgzclt

Mátéiclke Kóz€g Önkományztn Képliselóresiú]dc a polgámesiel a
rehó-Bácskli Regio ilis szilárd HulladékleúIó Önkomán}zali Tásulás
Tfusulási Tonácsíbm válamiDt Tulajdonközössgében a 2015, évben
réezettlevékeny$eéólsóló bcszámolótelfoBldj!.

]J5lóridö: azoMal
Il9]9]ó:: pol8án$rel

2.ndoir€ndiDont

M átét clke H elyi Esélyc§en lós€i ?róg ram fclü lYjz§gá l a tá nak ello gld:i sn

wíqn.rnó Piukovic§ Erikn .lDol{ámestcr| 
^z 

clkészüll eyag kiadísra kelüll
mindenlinek volt ideje álianü]nrányomi,

ván,e k ónés. észreYétc]. hozzá szó lá s ,z c lóieij eszlés e L kapcso lalbln?



Di Bcdnár l(ÁreN Ándnis kánrir.!ó: Nag}on jónak blálj! a póelmó{. jól ó$zcálliio(

wá2nerné PilkoYi§§ Erjkú !l.nllárncsl€r: Egrób és^Yétl. kérdé§ van_e.

To|ábbi hozás7óliis.ja\6lal íifu§. erí s7,ía]ís6 ba§iiú. ü elóEúesztéí.

A Kép\kcló - teslii]cl cgrhlnBúlag, 4 igeí s4vúattll. cllÉls7ivazt núllu] ! blelkczó

2112016. (rv.5,) Nlniérelkc k-öh,
H.l!i €sélt.Fa.lóségi proxfun í.lúlviAgílrl., új pmcHm .lfo8idása

liatározat

l, Málólclke Község Ör}omrnr2.tí!!k KéDvi§előrcsílIele (3 torábbialib3í:
Kap\i*ló,l6tú1.0 a 7220l3.(v1,27,) váiéielte k, öh, yánú haláóalá{al
€llógadon hc\i esÉltegycnlóségi pto8mnot 2016, 0,1,0],-é\?l h4nl1,on kirúl

2, 
^ 

Kópvheló restíi|.1 az elótei*íés Dellékletét kdpezó Málalclke Közsó!
esélyeP}g ósé4i nógúnjáí ]0l6. ol, 05,_i h állyil .lioeádja,

]. A Képri§l&rslnlel tilhablnlcza N,gy Noómi potElmcslerl a szúksgcs
inlózkedé\ek n.glél.Iéte.

Fclelós] Nag), \@ni pol_eím.sler

^ 
haláózltról órlesül:

,kivonatl.l: 1, N.g! Noénri N]8ánes.e!
2, Palocs\ri lbo|}a.]cglzó

wáqnemó Piükovics Erik .líóldmcsr.r: Más b€jele e falój! nin§, Nlcgkérd€zi a
képvGelóket vlne valakinet kéídésc, ésd.!élcle, bejelcntgni \dója az e8).bek kqetein

tl, úrs észrc\ncl, ja\dat bej.l.nós nincs. me8lö9öni nrnd.nkinelüjclúlél.L a d§üleí
ülés' l] óm l0 l.tkoi bcznrja,

Kml]

'!
\r'álncrtlé Piütorics Ent! ;n Pabcskai lboltJ

alpolsámeslel i": jeg!7ó úroIlélabcn

]' Ma§záros oabiello
Jl|.rvo

liu*orics \lihdltné
je!}ZókóD]! hnc].sitó


