szóm: 76-

12 /2016.

Jegvzőkönvv
I{észülr Kisszálös onkontún.|zut Kepviselő-testületének 20]6. december
R.zJcltel nlcetoItott !l)lilvattot ttlÁeról nn l1 ko:neBhullgruci,.

8-á ]7

óraí

Ülés heh,e: Képl,iselő-lestúleíHívaI(ll 8183 Kisszőlős, Rákóczi u, 3

Jelcn

vannlk: jrík Istl.thl

pol8á/fuester
alpolgármester

KOi.qel.Zolt(i}1
Bl0.\k(^.iL,l

Z:dl

s]}1idiliurz Zall.jt1

litrga Kálntinni
R c

ntlc,r -Som l a i

képvíselők

Es:l er

1 renlíi,kapitánystig rélzét(jl.Zahó

aljegyző

TLtlllús detec.seri rcntllű.ől.s lőtörzsa;rnasíe1.

lí

Lukasstig rt.lzériil ntegjelcüt:

5

l.stiilcli tLlghól

Kös2anli t! tltegjelent killtiselőkcl. Mqcillapítjd, hog], a: 5
d: lilés hutúro.c!tktl)(s, a.t negry il j0. |'fut isltltot tcs: a: t:ilas

5/t'i nagielent,

Kisszőltis Ónkornányzut KélltiselŐ-testulete 5 igen szatu:aual elle s:al,dzot és lLt].tó.kallírl
nélktil az ultibbi nt4lirendet .fo gatlja el:
,\,] PlRl,\ /):

l.

l A,,::.|g lu:ht:tonigi h, b:a1,:ú)t
El,;L 1 tf\:t,, 1rik ] vl Ljn rtl|*jrunter
2.i Tújéko:tulá,\ az ()nklrni\.ut 2()l6_ éI,i 117utlkúiár(i]
Et (ítelj e sza'i :,,i rík Is tl,án
l gármcst er
l,,i:k,,:t,]I.j,,

j.

1ltl

B, \:,!]1]ol,, J 1,1ki!ltlv 1,", nr..,t,ilt,pota ól
f l ;;rc t i L \: ;i Á ]-i k l u l.tll t |lal y,i ]. nc \ L:.
t

NAPIREND TÁRGYALÁSA
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itlbb kéz lzuháb, yan, dt, ide kellcne egl, el.sőhhségut}it.s túbl(t o balcs;lek etkerúlty titi,tu
I{oigeí Zolíón kéDviselő: Igen. (ú mar törlint bLtlcsreí.

Blaskorics ZsoIí képfiselő. },íellette is e:

u

helyet, bár ()zon láíszik, hog!, kul.iClos

úí,

líik,Jsívtit| p,lg|ilhesíef- t-igy gontlolia, három n!g,hel,-tc kcllane líile }li lrihlót. útnó:i é\
kü,akdO'tt őkrr u iöl,i; é\, elei!n. A köznunka
1l,.t,g-antian iál.őre ct lenlplon előtt szeretne cg,t.
píhen(ihellet kíulakítulli,A kú1lolntihoz magtepiían sok biciklis kitll tl;t. h/ir-171úci(is íabfukat
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összegért .,serélnék le őkel. Első köfben kéí
darab cseréjélkélte neg. Ez jöyőre
l e g,, ék fe l kéldése i ke !.

yalósut meg. Kéli a

ne gj e le nle kel,

Kéldés, hozzászólt^ nen lijrlént,

Jnasolja ,.l lájékozíatójtl
Kérí,hog) aki jayuslaláyat
1!*!:.+qr,notí,_yestet
k zJe n n hr lL! \sa l i e l L.: z e
"líogadósát
Kilszőlő' onkor úry)2ut Klpyisllő-trstüfute 5 igen
szavlzatlal , ellensza*zal
(.]

eg/eíért,

_

és tartózkodá9

nL,ghozru a,z alúbhi hutórozánt

1

0/20 1 6. IXII. 8.I

nélkjl

hal!ílozal

Ó kornjny2.I Képw|eló- l!\tükte
az
^^\Zőlár
Unkolmányzat
20lö_ évi munkaj.irúl ,zóh !űjikozulá\t

elJogadju.

I'elelős: Árík Istvb polgórnester

Haláridő: 2016- decembef 3t,

Berümoló a la^óhelyi *ölrrlae, állí]poláról
Elő|erjesaő: A l l§l,ón polgármtstet
3,

-

Árih l|tvó4 nokfumester Ismerteli az előrcrjeszlésl. Jawsolja a megátlapllri§ok
elíogaclilsáí. Kéli ()
negjelent* v,:leninyet K;rJp,i. un e nil iérJá" o un*ay,ar;";t , Ő,tii"t
i"i'i.
kérdés,hozzászólás nem

Árir
e g)e

ö

F|i! laearrestlr:

ánt.

_Jtmasolja

léft, kézíennla ás § al j e l eze.

a ha!ározallefvezel alíoga(lósáL Kéli, hog) ílki a jdyaslatóyal

kisszőlős Ön*ornanpat képyiselő-íestüleíe 5 igen szuy&atlal ellenszovazat é§ lartózkottás
nélk)l
neghozlu az alábbi halófozaíoí:
4 1 /20

1

ó, (XI-

E) h atórozlrl

Kisszőlős Közséq Ónkormányzat Képyiselő,lesrülete a lukóhelyi
körnvez!t jllaPo!úf,il \2óló 2lIO. ,ii h"izánDt,il ettogllja.
( Belzómoló a jepzőköny,
nelléklete)
I'elelős: Árik István pclgúrmester

Haláridő

lstN,n

: 20

1

ó_

december

3

1.

rotgúrne\ler nindcnkinek neghöszóni
|:ik
hépviylőa?..lü1,1 n|ilvjnut uléit óra

l-

a résnételtós a kepiselők egész éves üunkijál.

55 perc.kL)r

h?rekelzt?lle.

X.rr"f

iril

Isnin

leades - so',.lai Esder
oUepző

Polgőftes!el

h
lI
Szrndné |'Li
-l-

no,1

Á

