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lJA szociális tűziía juítatds slabáIyairót
Előíeúeszlő: Arik Istvlin polgármester
Áíik Istvón

Doleátmester: Ismerteti a szocűlis célúűziíához jutá§ szabályait a rendelet
teflezet szerint. Ja,rasoua a rcndelet me4alkotásót.

A testíilet ré§zéről hozzaszólds hem tóflékt.
Á_ik llluálr_Dotgáme§ter: Kéri, hogl akijal,aslató,yal eg)eíért,kézíehkíartóssaljelezze.
Kísszőlős Ónkormányzat Képl,i§elő-testülete 3 i4en szőazattal , ŐIlenszavazat és taftózkodli§
nélkUl - megalkotta az alábbi rendeletet:
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Kí,;s:iÍIiis Onktlrntutl)zdl Kóp\.iselő1(|slulete 3 i!:eü \za\v:utlLtl elleü.r.ul-uztll ós tu].ló.kodli\
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Kis-\.őlijs Kó2slg ()nklrntin|,:utának Klplil(lő- íerlíjlcte
út)'dihl, hog), únogtlljd a 20]:. é,|,i ,ltllrl],}l1o1kd Progfa
kerelén belül d ,,Balíe].iildi Kó:úl " |laftmunka P.í)grun1
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kére le nt bcnytii t úsút.

1 kére lem po:ilíl, el híl.álúsu eseté n u Kipfii?laj- tesülcí
lánlogtllid a2 e§etlege, kó:brs.eÉé|ieljárások
nlcgindi/á5át, t,alanlint ./blhutalnla:za a polgcirnaslcrí a
hu r1s ági szerziídés alt| ít úlá ra.
Felelős: Árik lstyún polgúrmastel
IIaláridő: 201 ó, decenlber l J.
t

s P p ó l! ó zfl í nre gw l ó sítá sá /ó l
Előterjesztő: Árik István polgitmesteI
3./A

Átik Isttátt oolgármcster: ,4 Sontlól,ústirhelyi Ki;zós Ónkomúnfzdíi Hiydíot ólíal bcddoít
ASl' páb,ázat láüto!:alósbun ].és:esüll ) \lLlg),lr jllankin.\ljrru] u: ,,nk,lt núny,ztttoknak
szarződést kell kölniíik, üel)r.e /bl kell hatalnalti a l)olgárnles!erí. Ehhe: kéfi a testült
lú1110gtltásál-

A les!ület ré.rzúről hozzúszólá5 üefi löríéní,

Árik Isí|.ih polgárhesíer: Kéri, ho'J:,ki ju|,dlldí.iful e!./eli , ké:[e ül.rllústu! jc!e:ze.
Kisszőliis ()ltkornúry,zar Képl,isela;-te.5rúlele 3 igen szuv!:ullal cllens:Llvtl:ttí és tarlózktldús
n;lkul - ntr-lhl,:lo,1: l]ljhh] hdúú,zdtal.
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6. ( XI. 29- ) hotározal

Kísszíílij.rÖnkormix\),zl\l képliselőlesttiler! ú!!, diint,
hog! uz ónkomlányzdli ,1SP rends.erhe. törlóna;
2

c§gtlal(Ozáshoz kapcsolódó g Mag,Er Á amklustárrat
kótendő szolgóItqtá§i szerződes alóbáalra felhatalmana g
polgármestert.
FeIeIős: Áük Istyón polgáfuester
Hatóridő: íolwmato§

Árik Isnán polgármestel q Mp|i\előlestület hyilyáhos ülését I 7 óra
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