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Ncplrsd:
Fejlesáése Tfusulás 2013. évi
1. A Hatvan ésKömyéke Telepiilési Szilrárdhulladék-gazdálkod.ás
zátszáú1adáséEó]'
2. A szocilá-lis, Gyermekjóléti és Egészségügyí Társulas és a TlÍsulás által fenntartott
Szociáis, Gyermekjóléti ésEgészségügyi Szolgétü 2013. éi zéÍszá:nadásátó|
3. A Csányi Sportegyesiilet táaogatási káelme
4. lngatlan\fuárlás
5. Egyebek
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Készült:csány községÓntormrínyzalaKépviselő-testiiletének
2014.április l6-án. 15.00órai
kezdettelmeglaltottIendkívülitestületi üléséIől.
HelyszÍn:A Csányi PolgármestedHivatal Szent László terme(Csány' Kossuth Lajos út
2.)
Jelen vannak: Mgdve István polgfumestel' Józsa zsolt József alpolgfumester,Medve
Éva'
Gál Tibomé,dr Ködmön Levente Gelgely képviselők'(5 fő)
Tanácskozásijoggal megielent:dr. szabó Tamáshelyettesjegyző
Jegyzőkön)n-vezető:Dávid Gá,oor
J

Szabó Margit ésJutxisz Dávid képviselőkigazoltanvannaktávol.
MedYe István polgármesterl
A képviselő{es|riletülésétmegnltotta' köszöntötte a megje]entekel'
Megálapította'hogy a testiileti iiléshatározatképes.
mivel 5 képviselőjelen van.
Javaso1ta.hogy a megjelentképviseiőkjegyzőkönyv hitelesítőknekválasszrík
meg Gá
Tiboméésdr Ködmön Levente Gergely képviselőket.
A képvise1ő-testületa javaslattal egyhangulag egyetátett' és meghoáa a köYetkező
ha láIo7a tiil I

Csány községÖnkormányzataKépviselő-testüt€ t ének
)

41 2011 (Iv.76.) szám,Í!hatáÍozata
CsrínyKözség tnkonnányzaíánakKépviselő-testülete
a 2014. o4.16-ánmegtartottülésérő]
készült jegyzőkön}.v hitelesítőjénekmegválasáotta Grí Tibomé és dI. Kádmön
Levente
Gerg€ 1 y képviselőket.
Javasoljq hogy a meghívóbankiküldött napilendi pontok megtáIgyalását1.ogadja
el a
képviselő-testiilet.
A képviselő.testiilet a javaslattal egyha"rgúlagegyetéÍtett'és meghoáa a következő
hatfuazatáÍ|

.i]Zsé
g onkormányzata Képviseló-testületén€ k
-- : i] 1T\.16')számÍrh^tározat^
:. j iözség onkormányzatánakKépviselő-test|llete
2014. ápriiis l6-i testiiletiülésének
-::..:1Jiéra következők szelintállapította
meg:
1. A Hatvan és Környéke TelepülésiSzilárdhulladék.gazdálkodásFejlesztése
Társulás 2013.évizárszámadásáról
2. A szociális, Gyermekjóléti és EgészségiiryiTársulás és a Társulás által
fenntartott szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyiszolgálat 2013. évi
zárszámadásáró|
3. A Csányi spoÉegyesülettámogatásikérelme
4. Ingatlanvásárlás
5. Egyebek

.

1. napirendipont
}ÍedyeIstván polgármester|
Fe]kéridr.SzabóTamáshelyettesjegyzőt
a napilendipoít ismertetésére.
dr. Szabó Tamás helyettesjegyző:
Ismertetia Hatvan ésKömyéke TelepülésiSzilárdhulladék-gazd.ílkodás
Fej]esáéseTáxsulás
20|3. éyizátszénadásrárólésa Trirsulás20 13' évigazdákodásáról ésaÍnakpénzügyi
teljesítéséről
szóló előtedesáéslész1eteit,
me1yjelenjegyzőkön}"v
mellékletét
képezi.
Medve István polgármester:
Kéd a képviselő-tes|ri1etet,
hos/ az előtedesáésben
foglaltelső hatfuozatijavaslatotfogadja
el.
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangrilag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatarozatát:

I'

Csányközségonkormán;zataKépvise|ó-t€ s tü|etéoek
49|2014 (ly.16') számű!hltározata
csány telepiilésKépviselő-testiiletemegllíÍgyallaéselfogadtaezenhatrírozatmellékletét
képező,a Hatvan ésKömyéke TelepiilésiSzilárdhulladék.gazdrílkodás
FejlesáéseTrírsulás
javaslatát,annakmellékleteit,melyek az alábbi tételeketrészletezik:
2013' éyizaÍszaÍnadási

a) filanszírozási múveletekbevételével
éspénzforgalomnéikúlibevéte1ekkel
(pénznaradvá lyal) csökkentett bevételifőösszesét 6.589 e Ft-ban

b) firranszírozási
kiadásoktalcsőkkentett
kiadásifőösszegét 5.939e Ft-banállapítjameg.
2

:::i. s: 650e Ft

::-*ridó:2014.április30.
...e1ős:a támu1ás
e]nök€

}ÍedYeIstván polgármesteri
Ééria képviselő.testiiletet,hogy az előterjesztésbenfoglait második hati1Íozatijavaslatot
ibgadjael.
A képvise]ő-testiileta javaslattal egyhangúlag egyetéItett.és meghoáa a következő
haÍiaozatát|
Csány községonkormányzata Képyiselő.testületének
50/2014(IV'16.)számí h^tározat
Csány település Képviselő.testiilete megtáígyalta és elfogadta a Hatvan és Kömyéke
Települési szilfudhulladék-gazdálkodás
FejlesztéseTáÍsulás 2013. éi zé!Ísz.Enadási.
javaslaLít,alnak mellékleteit,melyet az alábbi tételeketlészletezik|

Hatvan és Kömyéke Települési Szilárdhulladék.gazd.álkodrásFejlesáése Trírsulás
pénzmaradványa:
650 e Ft, mely az a1ábbiakbankerül felhaszrrrílásra:
o helyi adók, egyébvám, illeték'adójellegúkiadrások:100 e Ft
. \ ásfuo|tternéLek.ésszo|gájralások:
550 e I t'

I

HaüáÍidő:
2014.ápdlis 30
Felelős:a trírsulás
elnöke

Medve István polgármester:
Kéd a képviselő-testiiletet'hogy az előterjesztésbenfoglalt hanrradik hatfuoza1ijavaslatot
fogadjael.
A képviselő.test|llet a javaslattal €gyhalgulag
hatánozatáti

egyet&tett' és meghozta a következő

l!.-t

\i jzségonkormányzata Képviselő-t€ s tületének
határozat
: : ].{lT\'.16.)számúL
Képviselő.test|llete
:.. . :3lepü1és
a HatvanésKömyéke Telepti1ési
szilárdhu11adékTiársulásvagyonmérlegét
--'.odás Fejlesztése
6393e Ft főösszeggelelfogadja'

. -.:idó: 2014'április30
.:.. ós: a tfusuláse]nöke
l. napirendipont
\IedYeIstván polgármester:
:]\éri dr Szabó Tamás helyettesjegyzőta napircndi pont ismeltetésér€.
dr.s/abó Tamáshe|)ettesjes/zó:
smefieti a Szociális, Gyermekjóléti ésEgészségügyiTltsulás ésa TáÍsulás á1talfenntaÍtott
Szociális, Gyermekjólétiés EgészségügyiSzolgálat 2073. évi ztttszámadásárólszóló
lészleteit'
melyjelenjegyzőköÍW mellékletét
.!ótedesztés
képezi.

.

\Iedve István polgármester:
Kéri a képvise1ő.tes|r11etet'
hogy az előtedesáésbenfoglalt első hat.írozatijavaslatot fogadja
e1.
.{ képviselő-testület a javaslattal egyharrgúlagegyetértett,és meghozta a ktjvetkező
hatfuozatát:
Csány községÖnkormányzataKépYiselő-testületének
).

52/20|4íIV.l6.)s7ámúhatározat
^.

Csány Község onkormányzata Képviselő-testiiletemegtfugya1taéselfogadta ezen hatfuozat
2'a. és3.amellékletét
képező.a Szociális'GyemekjólétiésEgészségügyi
TÍírsülás
2013.évi
zrárszánadásijavasla1át,annakmel]ékleteit,melyek az alábbi téleleketrészletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételévelés pénzforyalomné1kÍilibevételekkel
(pénzÍnaÍadvánnyal
238.332e Ft-ban
) csökkentettbevételifőösszegét

b) finanszírozásikiadásokkal csötr.kentettkiadási főösszegét 238.320e Ft.ban
álapítjameg'

r,,i,,!ia::':'
tl

]. e\ ételekéskiadások megbontásaa tiársulásvonatkozrísékut
a 2.a' és3.a, mellékletben

..:.iatóak.

:5 enleg:i2eFt

.\ kepüselő.testiilet fd]1atabnazzacsány község polgármesteÍéía1polgármes1erét,
mint a
SzocitíLis,Gyermekjóléti ésEgészségügyiTársulás tfusu1|ásitanács tagját, hogy a tfusulási
tan,ácsiiléséna Szociáis, Gyermekjóléti ésEgészségügyiTrírsulás2013' évi zárszámadásj
'ia\aslatáte1fogadja.

Hmíridó:2014'április28.
Felelős:Csrány
községpolgifumestere
VedYe István polgárm€ s ter:
Kéri a képvíselő-tesíiletet,hogy az előtedesáésben foglalt &ísodik ha1ározatijavaslatot
foeadiael.
A képüselő-testiilet a javaslattal egyhangúiag egyetéItett,és meghoáa a következő
hatiJozaÍáti
Csány község Önkormányzata Képvisető-testületének
532014 (tV.16.) számúhatá|ozat
cslány Község tnkoÍmáByzataKepviselő-testiiletemegtfugyaltaése|fogadtaezeÍhaíéúozú.
2.b és3'b. mellékletétképező,a Szociális, Gyennekjóléti ésEgészségügyiTársulás álal
feÍnlaÍtottszociális, Gyermekjóléti és Egészségiigyiszolglílat 2013. éi zéttszámadási
javaslat]í1,
annakmellékleteit,melyek az alábbi tételeketlészletezik:

a) finanszírozási múveletek bevételévelés pénzfoígalomnélkiili bevételekkel
(pénzmaradvánnyal
278.586 e Ft-baa
) csöktentett bevételifőösszegét

b) fimnszírozási kiadásokkal asökkeített kiadási főösszegét278.369e Ft-ban
állapítjameg'

I

i

I

..

{ bevételekéskiadlások megbottása a Szociáis, Gyermekjóléti ésEgészségügyiszolgálat
.'onatkoziásábana 4'a és4.b. mellékletbentalálhatóak.

.{ szociális' Gyermekjóléti ésEgészségügyiszolglálat ténylegeslétszáJnátaz 5. melléldet
alapjráaeJfogadja.

miít a
'1. képviselő{estiilet felhatdmazza csány község polgármesteÍéíalpolBíÍmesterét,
Szociális, Gyermekjóléti ésEgészségügyiTfusulás tásu1ási tanács tagját, hogy a táÍsulási
taoács iiléséna Szociális, GyermekjólétiésEgészségügl Tlfusulásáltal feffÍartott szociflis,
javaslatát elfogadja.
GyermekjólétiésEgészségtiglszolgálat 2013. éviz|fuszlámadási

Hatindő: 2014. ápnIis 28.
Felelős: Csány község polgármestele
Medve István polgármesÍer:
Kéri a képviselő-testliletet,hogy az előterjesztésbenfoglalt harmadik hatáozati javaslatot
fogadjael.

I

A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangulag egyetéItett,és meghozta a következő
hatiúozatát|
Csáoy községlnkormányzata Képvise|ó-testü|etének
54/2014űV.16.) száműlhaláÍozat
csány Község tlkormrányzata Képviselő.tesíriletemegt.írgyaltaés elfogadta a Szociáis,
Gyennekjóléti ésEgészségügyiT|fusulasésaz áltaia fenfiaÍott Szocíáis, Gyemekjóléti és
javas1atát,arnak mellékletei! melyek az
Egészségligyiszolglílat 2013. e\I zaÍszá!írÁdás|
alábbi tételeketrészletezik:

12 e Ft, mely az
A Szociális, Gyemekjóléti és Egészségiigl Trírsuláspénzmaradvfulya:,
alábbiakbankeiiil felhasználásra:
dologikiadás:12 e Ft

!:,

Szo1gálatpénzmaradvtmya:556 e Ft, mely az
óléti ésEgészségügyi
:...iális' GyeÍmekj
.'' ::akbankerül felhasználásra:
94 e Ft
szenrélyijellegú:
terhelő: 21i eFt
mud<aadót
dologi kiadás:

251e Ft

'{ iépviselő{estiilet felhatdmazza cslíny község polgáínesteÉt/alpolgámesteÉt'mint a
Szocirílis, Gyermekjó1étiésEgészségügyiTfusulás táÍsulási tan|ícstagját, hogy a társulási
.'.nács iiléséna szociáis, Gyerme!óléti ésEgészségügyiTársuliís 2013' évi zlírszámadási
..'r aslatíta pénzmaradviíny
felhasznrálásáravonatkozóan elfogadja.

i{atíridő:2014.ápÍilis28.
:ele1ős:Csrányközség polgifumestele
\Iedve István polgármester|
Kéri a képviselő.testiiletet,hogy az előterjesáésbenfoglalt negyedik hatírozati javaslatot
el.
Íbgadja
'{ képviselő-tesfiilet a javaslattal egyhangulag egyetéített,és meghoáa a következő
|]úinozatát|
Csány község Önkormán}zata Képviselő-testületének
552014 (Tv.l6.)számúhatározat
Cs!íny Község tbkormányzata Képviselő.testiilete a szociális,
820 e Ft főösszeggel elfogadja'
EgészségüglTársulrásvagyonmérlegét

Gyermekjóléti és

lagyonmérlegét
rarta\aazzu
a ó' mel|ékler
A TáLrsulás

mint a
A képviseló-testiiletfelha1a7mazzaCsríny község polgáÍmesteÍéValpolgáÍmestelét,
Szociáis, Gyermekjóléti ésEgészségügyiTrirsulás trársulásitanács tagját, hogy a tírsulási
TáÍ$íás vagyonmálegételfogadja.
taorícsüléséna SzociríLis,GyermekjólétiésEgészségügyi

.:..idó:2014'április28.
; :' e]ósl Csrínyközségpolgármestere
-1.napirendi pont
}IedveIstván po|gármester:
'\ Csányi spoltegyesÍiletkéIeimettedesáett be t.ámogatásigénylésének
céljából' ApátytiAt
-_gítségével
válalkozlások tlírsaságiadójrínakegy részétmeg tudja szerezni, ha öneót is Í.el
iud mutatni. Tárgyi eszközöke ésutánpótllás-nevelésifeladatok ellátásfua pltyruhaÍ.
Tátgl.L
eszközök es€ t én a payazott összeg 3o%-át ke11hozzátenni önrészként,t.859'039
Ft
üimogatási összeget kaphat, ha hozzátesz 796.731 Ft.oÍ.Az utánpótlás.nevelésifeladatok
ellátásáhozmár nagyobbösszegetadnak,itt közel lo%-os öneÍőtkell felmutahl' 5.776.165
Ft-ot kap támogatáskéÍ\t'
hahozzátesz 647..196Ft önerőt' Az önrészekösszege |'438.52,7Ft.
Mit takamak a üíIgl eszközök?
dr. Ködmiin Levente Gergely képviselő:
IáIgyi eszköznek sz|íÍnítanak
a mezek, Iocsolórendszer,labdafogó háló.
líedve István polgármester:
Hány meá kapunt?
dr. Ködmön Levent€ Gergely képviselő:
20 dasab mez a felnőtteknél, az Iúánpótlás esetébenszéldzseki, utazas. edzői
bá.
pál)ahasznáatikö|rségekszerepebek'
Yedve István po|gármester:
Tulajdonképpen
mekkola összegle van sziikségea sportklubnak az önelő biáosításához?
dr. Ködmön Levente Gerge|yképviselő:
Mivel az önJ<ormrínyzattói
éventekb. 491.ooo Ft lámogatást kapunt, miDlegy 10o.00oFt.Ia
r.olna sztlkségiink,hogy minden költséget ki tudjunJ<frzetrri.,t csapatok jo
eredményeit
figyelembevévekérema testllletet'bogy trímogasson
minket'
Medve IstYánpo|gármest€ r :
Javaslom, tiímogassuk a sportegyesületet azzal a fellétel\el, hogy é^ az összeget
a
locsolórendszer
kiépítésére
költik majd.
A képviseló.testiileta javaslattal 4 igen, 1 tartózkod.ásmellett egyet&tett' ésmeghozta
a
következő húáÍoza'at

f sány községönkormányzata KépYiselő-testiiletónek
56/201.tQV.l6') szární határozata
Csány Község ontomrinyzatrának Képviselő-testiiiete
úgy dönt' hogy locsolórcÍdszel
kiépítése
céljából 10o.0o0Ft összeggel trímogatja
u c*i"yi spo,t"gy"Jíletetaz áttalános
tartaléktelhéIe.
Határidő:20t4' május5.
felelős: dr.Szabó Tamáshelyettesjegyzö
4. napireEdipont
}ÍedveIstván po|gármest€ r :
A liszágói határbanlévő 0144/18 bIsz.-úosztatlal közös
tulajdonúÍt'ldtediletTt szefetnéaz
önkorÍrányzat megvásárohi. A több mint 20 tulajdonos
to"ií -"gt**tix
tedlet csányi
trrlajdonosokat,hogy megvegyiik tőliik a résziiket.Kovács
ZoltránfáajáÍÍotta"a saját Észét,a
többieL1ől axanykoronrínként
10'000 Ft.éÍtvásárcljuk meg a tedileteket-tsszesen
4 he]íiír
juthafud<
ft]ldhiiz
648.1o0 Ft-ért,ami a mai viszonyok kozott nagyonjó
rí Ha meg.,essztik
ezeketa teriileteket,ésaz állan nem talt rá igén}'t,tedilet
alapútaíoguta,t toe.,ok ige.'y"toi'
Ebből kb' 2 év alatt megtértil ez a kiadrás. Javaslom,
hogy
a kéÍdéses
Ít'ldtedileteketésaz etúezsz{ikséges
"";,n'k;."*
'péÍzösszegetkiilönítsilk el az ráltaiáos
taríalékterhére'
A képviselő-testiilet a javaslattal egyhangulag egyetéfiett,
és meghoáa a következő
hatáÍozaÍáti
Csány községönkormányzata Képviselő-testületének
5712014QY'76,) számű h^táÍozat^
Csány Község túormányzatának Képviselő-testiilete
úgy di'nt' hogy a 0144/18btsz-í
osáat]an közös tulajdonban lévő ingatlan tedileteit az
alábbi tu1ajdonosaitól vrásrároljameg
köz,nurÍ<aprogramkeretébentör|énő hasaúlata:
Lakcím

Ha

AK

vételá
(F0

CsemusTibor

JUr) usany,Ma.lomu. 4.

1;18'.79'18

28,66

286.600

Csáti Felencné

JUrJ Lsany, Kossuth L. út8.

0,2'77617

.{ovácsZoltín

JUl) L sányJl ancsicsu' 5.

0.33626

44.500
5?O

F€ l ajánlás

.{ovácsJózsefiré JUr) Usany!Honvédu' 2.

0,33626

53.900

\Íák Istv.ánné

rvr ) L sany.Nagy ut 55.

0,33626

53.900

3ugyi Lászlóné

JUr) Usány,Bartók B. u. 28'

0,17093',7

9

)14

2',7.400

.,:riTibo.

j015 Csál1.Malom
u. l5Á

0.1247'12

3015Csány,Ady E. u7

53.900

i.\ ács Felenc

3015Csriny,Csillag Lr)

0,16813

{!]\ acs János

9o2scyc;r,DarkóE-

0,084065

]árid Béla

3015Csány.letöfi S' u' 4+

'\o\ ács szabolcs

3ol s Csány,Bartotl. uJí

Ö'szesen:

- répviselő-testiilet
az ingatlanokvásá

'zá'talrinostartalékte.'á.*il#:;Tn1".Ttlil,T:*."l..'JrT..,'J":T

.z3rzódések
aláíIására.

5. uapirendipont: Egyebek:
}IedveIstván polgármester:

:iL.i.f;ÍliJ::ff.lffig]u.'

kérelnet
nyújtott
bea 2014'
évitaekwon-do
Európa.

::r,]elteti
PenczíAndrea Felíciakérel'llét'Kéd
a képvise]ő-testÍilet
véieményét.
Gál Tibornéképviselő:

Andreasot jó eredménÍ
éÍt
.:,T"":1:?T'H*atom a kércLnet'
m{fu
el ésreméijük,
ez a
\IedveIstván polgármester:
'.1asolja' hogy Pe{czi Andrea Felíc
iát 30.000 Ft összeggel tárnogassá,k
az Eltópa::jnokságonva]ó részvételben'
.

képviseló-testulet
a javas]attalegyhangú]ag
egyetéfiett,és megioáa a következő

risány községonkormályzata

Képviselő-t€ s tületének

ii 2014(V16.) számúhaÚározata
.:rr'vKőzség olkományzatának Kénviselő.testiilete
úgydötlt, hogy Penczi Andrea Felícia
].jCsán},Monostoriút68'szrlmalattilakoskérelmezőt30'000Ft-ta]támogatjaa2014'évi

]#io,L;;:"""o"zett

taekwon-do
Európa-bajnokságon
;;;.;.;#,í

10

az általános

.1o:2014.nájus 5'
. ls dr' SzabóTamáshelyettesjegyző
.'1.dYeIstván polgármester:
):ionyi Anett 3015 Csány, AraIry Jrínosút 5' szím atatti lakos kére]ÍIlet
tedesáett be a
j . Jház béIléséIe
osáálÍalálkozó megrendezése
céljából'
.:.rteti simonyi Anett kére]rnét.
Javasoljá' hogy a Falúrízat5.000 Ft béIletidíj és10.o0oFt
. :.lció ellenében
május 10.éíe
adjákbéIbea kérelmezőnek.
.. képvise]ő.testiilet a javaslattal egyhangúlag egyetéItett,
és meghoáa a következő
-r;!ozatát|
Csány községÖnkományzata KépYiselő-testületének
592014QV16.) szárrúhatározata
. níny Község tnkormányzatínak Képviselő-testtileteúgy döít' hogy Simonyi Anett 3015
-sány, Alany János út 5. szám alatti lakos kérelnrezőrészérea Faluház épilletét5.000 Ft
:érletidij és10.000Ft kaució ellenében
2014'május10-áe osáál}.találkozómegrendezése
..ljából kiadja\Íedle Istvád po|gármester:
3orosiné Teiringer Brigitta kéIelmet adott be a Múvelődési Ház nagÍemének béIlése
:éljábó1.
.smertetiBolosinéTeidngel BÍigittakére]rnét.
Javasolj4 hogy a MíiveiődésiHaz nag},temét
5'000Ft bérletidíjés10.000Ft kaució ellenébenjúnius
14.ére
adjákbérbea kére]nezőnek.
\ képviselő-testiilet a javaslattal egyhangjlag egyetéItett,és meghoáa a következő
aatáíozatát|
Csány községonkormányzata Képviselő.testületé[ek
60/2014(IV.l6.)számúhatározata
Csány Község onkormrínyzatrának
Képviselő.testllleteúgy dönt, hogy Borosiné Teiringer
Brigitta3015Csrány'Ady Endreu' 3. kéIelmezőlészéIe
a MűvelődésiHáz nag1,termét
5.000
Ft béI]etidíj és 10.000 Ft kaució ellenében2014junius 14-éreballagási ijnnepség
rregrendezése
céljábólkiadja.
}IedveIstván polgármester:
Többen is szeretnékalbérletbeverrrria posta melletti önkoríányzati lakást. sós Marietta
mlíI
kolábbaí jelezte ezen igényét,csak akkol nem dönlöttiiDk ebben az ü$lben. Diós Éva
és
FüzesériLászlónénemlégibenadtak be kéIeJrnet
az ingatlarrbérlése
céljábó1.
tsmeneri
Diós ÉraésFüleseriLásdónekérelmét.
l.éria képviseId-testület
vé|eménr
ét'

... :..:::="iÉé*ll...
"
:.
' ' Z.oIt József alpo|gárooesÍer:
.

1\as]omkiadni az iogatiarlt,
Íüg

. - ':n \ izórájamdga p";.;;;á".i
\ItdI'e Isfuán polgármesÚer:
- . ' -olja, hogy a napilendi pont

dérdeset
nemtesszük
rendbe.
mi\e|az
:1i;i"Jlsegek

tííIgyalását
halassziíkeI a soron következő
testületi iilés.e.

- jépl.iselő testiiletajavaslatot
fudomásulyeszi éselfogadja.
}ÍedYeIstván polgármester:
...i mégvalakinek ker dése'
hozzáfiízrltl,alója?
].1]\€l több kéIdés,
ho zzászólas ,'emhangzoÍIel'
az ,,léstl6:32.koÍ\ezéLrÍa.

krDA.

( ,
)ln"{*1"

Medve István
polgármester

{"ó
.Í

Líq]L \ l '
GáI Tiborné

.tt

Ys

u"-:"\

ffi3

*:"::*./

;v!t- l* ir,r

dr. Ködmön Levente G6rgely

jegyzőkön}v hitelesítő

jegyzőkön}"v hitelesitő

1,2

