
Jl!í.nköl,fI

}(aszüh: Mítételke Község óniomliirzat Kópliseló_ t.sliilete 2o]ó, május ],1,_ó. (kédd)
l4 órakor hcsianolt iiléséról,

.'elen r9nnlk Nag, Noéúi polgámreslcl. \íészáíos Gabrielb aljegyzij \\'áenemé
Ijuliorics lrika a]Po]Binrestel, ,lI Bed!& Kálly Andrís, Piu*ovics Níihál}né és
lozsgainé Elc\ f ka képrjsclók

Ni§'No!mi nolgármcsler Nlegn}ilja az ülé ,
Kös,önli Mészibs G3bneI]a aljeg)zó1, köszöftj a megielc képriselókel,

Megállapitl a. hoc, 
' 

képlhe]ó tcslii]ed tag ranjelen aZ iilésen. az ü]ó5 hBtdrozaúépes.
,l.ryókön!V hne1.5ilónek jav.soüa wághmé Piulolics EiL! al|rol!ámrcstcrl,
N'íás srcnélyre jaYanal, észre!élel n.]n ó.kczett, czóft a pol_9ínneíü sza!'ásn bocsájüa
..jegyzókönyv hileIesitó]ére ien ja!!slatii

^ 
Kép\jseLó ieíiilei j is.n szBlazallal, tíózlrodás és c]lcns7nva7ai néllüt eliblidia .

je$zijlón]} hnclesnójének 57emé ]tt,

29/20ló. l\'.21,) Nl:ttótclkc k,öh,
J.§,zókön) v_bnelcsitó kijglölése

lr,tilozat

NlJ|!1.1kf Küz\.s Ónknrn,In),!fu kdp\Fclorc{üktc

\,lítételke Közsóg o iomínrzBl Kép\iseló_ leíül.te (to!ábbiakban
Kópiseló teslii]el] ú!) dönt, holy a 2016. máils ]4-én a Kcp\heló
leíii].li iilésre Wágncnt Pilkovi.s Frika ilFlgánneslen jcöli ki
ie!\ zókinn v_hnel*niin€k,

Nrs \o.nl Dulsi.hlnlr ld .i, . \, J í óin,,;n ,l".n
Besámoló a HonrokhátsáBi Re_lionálh 1luL]adókga7ndlkodási ÖDkonán)zati T.6ulás
20]j, é\i Jniik|déséúL, ós j, napirenJi ponlkén( l köi.l.zó kómén]sepró_ipxrj
l,ő3zo]gálbti§rólszóló 8/20l], (VI.28.) öniom.lú)zad tndelet lral:ilyon knii h.lyezése.
ós ig! ó, lJpirend] pont len.€ ]z.e],cL]ck Más lapnendre j ll.s1.l lnrcs, ezén szlYaáya
b.csíjlia a jnelhi!óbxi kiadou nalnendi pontokri teí jaHs]aiál,
A KépVGelö teíület 5 jp$ sza\Matral. úíózlrodás és cLlcnszarazai nélkül el]nsxdia a
nlpiLeDdi ponlokat és a liö\elkezó halározalol hólz.

30/20]6, (v,2,1.) !lilélclke k, öll
)apirendi pontókúrgralísa

\,lltt.lke (öl5é_! ijiko n,l"l ] ]l]]ó .iU; ].] i ijiscn a (d.tk.Zó Dlllnudj



].) N.o kiiznűY.l ii§§zc§újtötl házrlúási szennjliz beg}űjtósóri kötiitl
kó,§u ol3ál t! úsi 5z.rzó dós lcl ü h iz§8áht!
Elóadó: Nag! Noéni p.lgámener

2.) Bnjai HiYatásOs Túzoltó Parancsnokság2015, óvi bes2ámolójinik clloendási
llóad ó: Na_{} Noémi po lgánn eser

],)A$.nncl,jólótiós$.rú.kvódclnil'.lnd.lok.:nijsáróI:Zólóníogóórtóko|ós
!lóadó: Na_!y Noémi pol!ámeíel

,l,) B.szánoló a Ho l0kháisnsi RtgioDlljs Hull.ddkglzd:tlkodn§i Önkormán!..zlti
Társulás 2015, éli núködó§óról
Eló!dó: N.e,r NoémipoLgá nester

5,) 
^ 

körelezó kéménls9ró-ipl.i küz:2olg:iltitás.úl 9óló 310|3, (v1,28,)
űnkornínyzati rend ol.t h ltdllon kiyúlhcly,czís.
Elóadó: Nagy N.ónri polgrnnesler

!.!!Pil!di_Eg!!

Ngm közninel ikszes]újtötl llizhrtisiszcn!]yrbcgtújtósórc lrötött kóz§zolgillaljisi
szc.ZódÉ\ felülYjzsgÁld1,

Nlh- NoÉni Dol!írmeslEr: 
^z 

e lkésziill an] agot mindenNi egkaFla,

v an,e liád é s. é sae V élel, lrozzíszo l.is íz .ló lcrj 9s ztós.l kapcsol Rlbun']

Tovíbbi ho77ás7i]ás.ja\aslat nin§. czéíl szalaziM bosíjtia az cLóleLjeszl&l,

^ 
Kép\heló lesiilet lg}h!ngúli!. 5 igen sza\!Z!lLJl, ellensz!vzal Dalkül . kö\.tkczi'

]!4.q!.§2!)_!!!!ó!d!!_\JL
\.m ló/mú}!l öjszcgrüjIüí há,lartási
lzenn]Tjz b9gyúité§éE kÖliitt kiizlZolgillltási

Htrtil,oz,(

lvtilalcll! Kózsi_q ÖikónnÁi!7úl Ké|y §clöicsi]1.1. i,3\ hrlirol hog! l ncn
[öZnincL ns,.gyiilöí ljí7rrdá5i V.|tr)liZ b._qri,jléséíe \onllkozó
[ö^7o gikalis leré[enlsé!íó szóló l ijzszo Lli lalis i jzezödijt 17

clóllrj§rós,nel]éklete s,,í ianalonnal cl'n,!adja

1l3ú! di]: x7.nlal
Felelól N.!) l.ó ipo]girn§i.í

l\i!!Noónino_!xr|.í.
: Prlo§l,í lboL)ii.3)Zij



2. nlDircndi nonI

B!j!i HiY,lá§os TúzolIó pir.ncsnoksíg 201a. úYj bt§znnlolójínú elfogldás!

N!5, Noémi nolgánneste.: Az elkészii]t bcs7ímolót fiind.Dki nerkaptr

v an e ké ídé s. ésa! \ étc l. ho Zzászól ás a7 élólei eszlése l k!!c sotJtbJn?

To\íbbj hozászólás. ja]!slat ninN. eZé 9!vazdsm bosá.jlja az.lótc{eszlést,

A Képvi§.ló lesIijlel eg]h!n!úlag, 5 ieen s2v.zaíal, cu.Dszavazal né]kül a kölelkezn

]2/2016. iv,2,1,) Mátételk. k,öh.
Beszáholú a Bajni Hirllásos Túz0lló
Pnrrnc§nokág 20la- él,i lűzválelni

Hrnirnz.t

Míláelie Kö7sée Ö.tornánlzitának Kép\neló_ieíülcle ! Bajai
Hj\aúsos Tiizohó ParaDcsnoksíg 20]5 óvi besui]nolóiál az
elólcricsztés szeri]t.lfogadja,

Fclelós: Na!], |-oénj' Folgárncí..

Á haláro2aaó] értcsiil kiloni al:
- tr.'aly Noéni po]lnncíer

KocsjsLíszlóti ó nr!q} tiizo lIó ]ramlcs n ok

l, náDircndi Dont

Á §ermckjóléti é5 §.nnel\éd.lúi fclldltok €llátásáról szóló álíogó érlókclés

Nl5 Noöni oolqlirnl.ste.: Azan)agornrindenkim.gk.pu ,olt idő átra|Uhnán}lzni
van_e ké ós.ésaerctcL. h.z/i\,ó ís !z eló(erieszl;ss.lk,FsolaLlrm?

To\ább] hozzá§zó]ás.ja\aslri nii§, e2éí s7ilá zisra bosáj lj a .z c dtijcszléí

A Képrise|ó leslüleI e§n,D:túlxg. j ilen sza!.z.tril, eIlens-vJZ]i nó]kül . tó\cikc7ó

33/20lú. lv.2,1,) Nt 1ltót.Ikc k.öb,
Gyerit.ltiólíti s7olgiilit 20l5, óYi bcszinlOlói,



Mílélclkg kózséa Önkómányzú Kép!iselö iesülgt9 úgy dóDr, hog)
l g}€nn.kiól]jtj s gysmekvédllmi léhdalót 2015, évi el]Íiáliról
sáló áilo3ó énéleléí e e]óiei.gtlis szeriú ellogldi!.

,l. nn!ir.ndi odnt

B.sámoló a EoDok}átsási Rggionális HullndókgedÁlkodá§i Öíkormányzlli
Túrsutí§ 20l5, óri nűkiidó§óról

Na5, Noóni .oleárncsrcr: Áz dryagol ninden]d negkáplá. loh idó áttMllnrányo?ni.
vm_e kérdés. ésrevéiel, iozzlszólis @ elóierje9aéssel kapcsolalban?

További hozziisálás. ja\€slat DiD6. ezéít szs€zá§a boc§ijtja ú elólerj*ztésl,

^ 
Képyisló tcstiilei cgyh.nglíl,g.5 i8en sz.vMtd e]lóns7avaru1 nólkűl a kölctkezó

34rl)t6, (v.2,1.I Mátélclko k.dh,
B.uáDoló, tloDokhnrs:igi Rcgionáli§

TársutÁ§ 20la, óvi hűkiidó§órő|

ltniáro2lt

Mátételke Kőzséc Önkomántzalá Képvhc]ó,lcslülctc ! l]omokhátsági
Relionális Hultadékgazdálkodási Önionnán}zati Tásul,is 2015, é\i
miikijJéséról szóló besámolótludonrásul lelle,

llaráridó] fol}3malos
Fclclös] Nagy Noémi !o1gá6]ester

E l jeg}zókönlli tivonaion éftcsitéí lápj

Huuadékjazdálkodási Öukományzali
1, N._qy Noéni polgárne§er
2. llomoliháisági Rcgionálh

] Palocskai lbolya jcgy7n

5, nrnircndi.onl

^ 
kötclczó kémén)§$ú_i!nri ki'^zolgálbtn§rólszóló8/2013. (vL28.) ónk0rnjnrz,ti

rgndelct hiúlyon kírül he\,uósé

N.w Noóúi ,olg:írme§t..: 
^z 

oNággyiilés új lönn!}t a]kololt . kánólsepló,ipali
tevók.n!!égriJl. nre]}el a ]015, éVi ccxl lóIénykéú hndmck ki ! Nlalyai Kó7lönyb.n
és 20l5 d.ccmber27_é! ]épcl1 hatál]L]!.
A lónénli s7abílyo7ás kövctkeziébeD fta]ak l a kőzszolgnhalás laíalDa, flllnijí a7 an
c]látó szervezel.kB is úi szlbinok \onilkd2nxi,
\,lilét.lkc Kózség KéPliseló{esii].iének ]12016 (I l] ) haláíozatimk ], PonliibJn ús}
halárczot. hóg! a ktfrón]§ólnj ipái tl\ékciysgról5Zóló 2015, é\i ccx], liirvén) l0,§
(])bele/,dés !) po|tl! aLa|itn] ! liénré|}sen]ó Dal] közszolqíltlisl Mílilclke Kö7siP



Önkományzala ús a Túzker lM P 'túZeléstcclú ikai s zo lgál.akl és Kercskedenn]Rt közőlt
20lj l'ebruár t nnpjín kölóll s7clzodés.l.tjáí annak lliándis €0]8. j.Dtrái ]l-is)
bi/rúsnoni kilinja .Zl a feltékllel. hoe] o hkG9is szintán BiGsmenl.scn igén)-b.
vcheú szolgr]latis fcdez&t kiz-áol!! ú állmi kóll$erclés bi7losng,
E7cn haláro7í 3. ponljibai . Kép\isclórcs!ülei fclkát d jegyzól a kij1.1c7ó

Léhéíysep.ó_ipírikiizszoleáltdlá§!ól szóló 8/20l] (v1,28.) llnkonnán)zlti l.ndelel20l6,
július l_jei háályón \niil helyczd$nek elókészilisre.
A Tónln! anelnéb.n 2016, július l- Mpid\ll a kénén]scpiiiipei tir9ol8áhaúsól
fóló 20l2, évi xc, töntn] lMlál}ár !t9ti és m.8szjnit u iinkomán)zal Lllutalí.á§a
a kénrényscpó-ipari kö^lnBÁhltás És7lcics szabá].vanmt rcndc]cli sznxú

Van.e kérdés. és7rc\tlel. hoz7áyól6 e clótcíjc9lésl kapcsoldbon?

Tovóbbi hozásól{§. javaslal niD§, czéí szs azásla bosáj üí u elóticszLésl,

^ 
Képliseló - tslül€t cE!hd_!úlag. 5 szavd ía], ellensaln7ai és tülózkodós nélkúl a

mellakld 9úin( ne!álkotja MAlét€tkc Közsó8 Ölkományrat. Kóprisel&t.stüleléí.k
r k61.1czó kóDénlT.pró_ip.ri kbazolgíllalfuról §zótó82013. (v|.26.) önkormáqzali
rcndcleI hatállon kít úl h€tFrés ó.ót §zóló5/1016, (vt. r,)0nkománJznli rodclclól.

ó. nrlircndi Dont

\{5- toóni Dolgárnc§rcr: Az elózó lc§lültli iilés u,á. éike/.ll Bácglmás
Önkomóú!?lli Tú,onó Para.csioklig kéÉlmr. nEllbei úiius ], mpjától s7..ehénel 7
lö Észére bcÉmelé$ adni Mátatclke \onatkoágban ü é\es ho7ziiáúulds mérlétét €z
27,0]s, Il la]cntl é nreg,

vú_c kérdés. ów!ólcl, hozzászóld§ & elóf{esztéssl \apc$nátban']

]'orlÁbbi hoziszóIns. ja\?slat úin$, c/í 9a\Táy! bo6ájtia e e|ótíi§aést.

^ 
Képliselő _1.51ület e§húg,jl,g.5 ilen §7lYlzaltal. c]lenszl\az!1 nilk0l a kóvcikezó

352016. (v.2{.) M{lét.lkc t.üt.
&ic§!l0ás Önkoínúnizaai Tú!oltó P!ranc!noL*iq kérclne

H.lin,tl

Mólútclke KözséE ÓnkoújÁülrdl Kep\islórcíúlek l Bácsalmds
Ónlomán}zali Tüzolú |árslc$oksáB bóreíelú§j k&elmél llimogaiá. l
20ló, évi kőlLségv.lés terhéíc !2 ehnez s^kséles 27,0l9,. ft ihs7-egel

j\,lós bejelenleni valója ninca, Megkérdezi d Lapviselótét un-e !alaIiick kérdJsc.
ós7rev&ele. beieknlcui Yalója ú 9syebek kcÉtein belül?



Ha más ész.útel. jav6la! bejeldés
lg§iüleli úlést 14 óÉ 55 p€rckor buírjá-

mrndenkinek a jel.n]éte! a
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