
RSbasebes Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete
R'[basebes

Rs/50-5/2018.

Jesvz6kiinW

KdSadl: RSbasebes Kdzs6g Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek 2018. m6jus 31-6n

(csiitortok) 14,00 6rakor a l(ozos Onkorm6nyzati klivatal R6basebesi Kirendelts6g6n

megtartott nyilv6nos iil6sdr6l.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmoster
3z61 6di S 6ndor alpolg6rmester
Pet6 G6bor Jk6pvisel6 a csatolt jeleni6ti iv szerint
Pet6 Attila iegyzl

Mizser Edit polg6rmester kciszrintrjtte a k6pvisel6-testiile;ti tagokat. Megdllrryitotta, hogy

azillshattrozatk6pes, mivel a 3 f6s k6pvisel6-testtiletb6l mindenki jelen van.

Mizser Edit polg6rmester ert kdvet6en szavazdsra tetto fel a jegyzlk<irnyv me116k1et<it

kdpezl meghiv6ban szerepld napirend elfogad6s6t.

A ddnt6sh ozatalban rdsztvev6.k szSma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattarl tart6zkodlLs

n6lkiil megltozta az alflbbi hatfr ozatot:

8/291!1. ff. 3L.) sz. H a t r[ r 9-z a!
R6base.bes K6zs6g K6pvisel6-tesrtiilete a iegyzlkonyv me1l6lettit

kepezl meghiv6ban foglaltak szr:rint a testiileti iil(ls napirendjrSt

elfogadja.
Felel6$-: Mizser Edit polgSrmester

IlaLadrl6: ur.onnal

Napirend:

| .l 2017 . 6vi kolts6gvet6si rendelet m6dosit6sa.

El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

2.1 2017 . 6vi zilrszitmadSs j6vahagyhsa.
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

3.lBeszhmoIl a20ll. 6vi bels6 ellen6rzdsr6l.
El6ad6: Mizser Edit polg5tmester

4.1 Gyumekj6ldti 6s gyermekv6delmi feladatok 6tfog6 6rt;6ke16se.

El6ad6: Mizser Edit polg6rmester - Pet6 Attila jegyza

5 .l SzlIi Korzeti Ovodai T6rsuLl6s tirsul6si megdllapo ddsfuiakm6dosit6sa.
El6ad6: Pet6 Attila jegyz5
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6.lEgyeb ddntdst ig6nyl6 iigyek
E16ad6: Mizser Edit polgSrmester

7./ K6rd6sek, interpell5ci6k, tfj6koztat6k.

2,6rIil6s:

8./ Szoci6lis k6relmek elbirtililsa.
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

llapirenA tareYal6sil

1./ Napirend
20Il . 6vi kolts6gvetdsi rendelet m6dosit6sa.
(Eldterj eszt6s anyaga ir 6sban mell6kelve 1 . sz. mell6klet)
El6ad6: Mizser Edit polgfumester

MlZgq Jd{ polg6rmester hozzdszollsitban elmondta, hctgy az el6z6 6vi krSltsdgvetdst a

zinszhmad6s elfogadSs6ig m6dosithatj6k. A m6dosithst a 2017. 6vi t6nyleges sz6mok

ismeret6ben keszitelt6k el, ermek ellendre a rendeletben tov6bbra is csak el6itilnyzatok
szerepelnek, mivel az egy pdnzd;gyi terv. A kdltsdgvet6s rn6dositott f66sszege 32.179 EItt
lenne. R6szletesen ismertette a m6dosult el6iranyzatok.at, majd szavazilsra tette fel a
mell6kelt rendelet tew ezetet.
A ddnt6sh ozatalban r6sztvev6k szSma 3 f6.

Rfbasebes Kiizs6g K6pvisel6-testtilete 3 iigen, 0 nern
szavazattal, tart6zkodds n6lkiiil megalkotta 2/20I8.N.31.)
iinkormdnyzati rendelet6l:. &z, tinkormfnyzrat 2017. 6r''i

kiilts6gvet6s6r6l sz6t6 1,12017.(I:L20.) tinkormSnyzati rendelet
m6dositds16r6l.

2./ Napirend
2017 . evi zSrsz6mad6s j6v6hagy6sa.

(El6terjesz6s anyaga ir6sban melldkelve 2. sz" malIdkJtet)

E16ad6: Mizser Edit polg6runester

Mizser Edit polg6rmester sz6beli kieg6szit6s6ben elmondlta, hogy a rendel.et tervezetet, (!s

annak mell6kleteit a kdpvisel6knek kiktildtdk. Kiemelte, hogy az onkonnimyzat szabard

maradv(nya 13.031 E Ft valt az 6v vdgi zfrfskor" E:z az osszeg nem tartalmazza a

Szabads6g utca fehijftilshrapflyhzaton elnyert ll.2t04 E Ft-ot, mivel a22018-ban kenilt
kiutal6sra. R6szletesen ismeftette az egyes kiadSsi 6s bev6teli t6teleket. Javasolta a

zhrszfimad6si rendelet elfogad6sht. Szavazhsra tette fel a rnell6kelt rendelet tervezetet.

A ddnt6sh ozatalban r6sztvev6k szhma 3 fo.

Rdbasebes Kiizs6g K6pvisell6i-testiilete 3 flgen, 0 nem
szavazatta\., tart6zkodr{s n6llkiil megalkotta 3i2018.(V.31..)

iinkorm6nyzati rendelet6tl a2. dnkorminyzat 2017. 6'vi

gazdr{ltkodisf nak zdr szdmadfsd 16l.
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Mizser Edit polgSrmester tf$lkortatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy az <inkrcnmhnyzalnilI ;a

Magyar A[amkincstfur szabhLyszerus6gi pdnztgyi ellen6rz6st folytatott le az elmrilt koze,l

haromnegyed dvben. Az elllen6rz6s meg5llapit6sait taftalmazl ellencirz:6si jelentdst

ismertette. Az 6llamh6ztarthst:61 s2616 2011,. 6vi CXCV'. torv6ny 91. $ (1) bekezd6se

6rtelm6ben a jelent6st a zhrszitmad6si rendelet tervezetr5vel egyi.itt a kdpvisel6-testiilet

rdszdre tdjekoztatilsul be kell nyrijtani. Az ellen6rzr5s sorSn feltirt thianyoss6golk

megsziintetds6re int6zked6si tervet kell k6sziteni, amelyet meg kell majrd ktildeni az

5llamkincstfumak. Javasolta az ellen6rz6si jelentdsbe,n foglaltak tu,Com6sulv6te16t.

szavazhstatettefelazalfiltbih'atfrozatriavaslatot:

Rdbasebes Kdzs6g K6pvisel6-testiilete a Magyw Ailamkinost6r
6ltal lefo 114 alrltt szab 61y szeriis 6 g i p lnzngy i e 1l en6rzr5 s el I en6rz6 si
j elentds6ben foglalt meg6llapit6sokat tudom6sul veszi.

Kdpvisel6-testiilet utasitja a iegyzbt, hogy - az ellen6rzds

megilllapit6sainak megfelel6en - a hiSnyoss6gok megsziintet6se

6rdekdben a sziiks6ges int6zkeddsrlkef tegye meg.

Fe&lqg: Mizser Edit polg6rmester
Hatdridl: azonnal

A ddntdsh ozatalban r6sztvev6k sz|rna 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a. kdpvisel6-testiilet 3 igere, 0 nem szavazattal tart6zkod6.s

n6lkiil megltozta az aI6bbi. hatir ozatot:

94jlE. (V. 31.) sz.H a t 6 r q z L!
R6basebes Kdzs{g K6pvisel6-testiilete a Magyar AllamkincstlLr
5ltal lefolyt atotl szab6lyszeriisdg i pdnzngyi ellen6.rzds ellen6rzdr;i
j e1ent6s6b en fo glalt meg6l.tapf t6sokat tudom6sul v eszi -

KdpviselS-testtilet utasitja a jegyz6t, hogy - az ellen6rzd:s

megdllapit6sainak megfelel6efl - a hi6nyoss6gok nnegsziintet6se

6rdek6lben a sziiksdges intdzked6seket tegye meg.

Eelgl6q: Mizser Edit polgSrmester:

Hat6rid6: azonnal

3./ Napirend
Besz5mo16 a 2017. 6vi bels6 eltren6rz6sr6l.
(El6terjesztds anyaga ir6sban mell6kelve 3. sz. mell6klet)
E16ad6: Mizser Edit polg6tmester

Mizser Edit polg6rmester thjlkoztatta a k6pvisel6-testllletet, hogy a z6rsz6madls
keret6ben kell besz6molni az elmrilt 6vi bels6 ellen6rzdsr6l. Emldkertetette> a k6pvisel6-

testiiletet, hogy 2017. 6vb,en a2016.6vi koltsdgvet6si besz6mo16 feliilvizsgillatak5pezte a
bels6 ellen6rz6s tfurgySt a kor6bban elfogadott ellen6rz6si tervnek megfelel6en. Ismertette

a vizsgillat meg6llapit6sait. X.iemelte, hogy a hi6nyoss6gok megsziintetd:ser 6rdek6ben a

sziiks6ges int6zked6seket megteszik. Szavazhsratette fel az al6bbi hathrozatijavaslatot:

R6basebes Kozsdg K6pvisel6-testiilete a 20',t7. 6vi belsr6

ell en6rz6 sre vonatl<oz o el\enor zesi j e I entd st i 6v iltagy i a.

Felel6E: Mizser Edit polgdrmester
Hatarid6: azonnal
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A d6nt6sh ozatalban r6sztvev6k szhma 3 f6.
A napirenddel kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal, tart6zkod6:s

n6lkiil megltozta az alfhbi hat6r ozatot:

1012018. (V" 31.) sz.II a t btW.:tt
R6basebes K0zs6g Kdpvisel6-testiilete a 2017. 6vi belsi5

e 11 en6rzd sre v onatkoz 6 ellen6r zes i j el ent6 st i 5v ihagy i a.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatfuridg;azonnal

4./ Napirend
Gyermekj 616ti 6s gyermetr<v6delmi feladatok 6tfog6 6rtt(kel6se"

(El6terjesa6s anyaga ir6sban mell6kelve 4. sz. melldkllet)
E16ad6: Mizser Edit polg6nnester - Pet6 Attilaiegyz6

Mizser Edit polg6rmester sz6beli kieg6szit6s6ben elmondt,a, hogy avotatkoz6 jogszab6lf i
el6ir6sok szerint az Onkorm6nyzattak 6vente 6rt6kelnie kell a gyermekj6l6ti 6s

gyermekv6delmi feladatokat. Javasolta a meghiv6val kikilldott ir6sors besz6mol6

elfo gad6s 6t, szav azdsra tette fel az alilbbi hatbr o zati j avas I atot :

R6basebes K6zs6g K6pvisel6-testiilete a 2017. 6vi gyermekj6l6tri

6s gyermekv6delmi feladatok 6tfog6 6rt6keldis6r6l sz6l'6

besz6mol6t elfogadja.
Kdpvisel6-testiilet utasitja a polgiirmestert, hogy a Gy6r-Mosonr-

Sopron Megyei Korm6nyhivatal Gy6miigyi 6s Igazs6giigfi
F o osztilIy a r €sz6r e a b e szdmol6t l<iildj e rne g.

Felel6s: Mizser Edit polgSrmester
Hatarid6: azonrnl

A dont6sh ozatalban r6sztvev6l< sz6ma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-teshilet 3 igen, 0 nem szavazulta.l tart6zkoddLs

n6lkiil megltozta az alilbbt hathr ozatot:

1U2018, (V=3abz. H a t 6 r e4a t
Rabasebes K6zs6g Kdpvisel6-testtilete a 2017. 6vi gyermekj6l6ti

6s gyermekvedelmi feladatok 6tfog6 6rt6k'e16s6r61 sz6l6

besz6mol6t elfogadja.
K6pvisel6-testiilet utasitja a polgdrmestert, hogy a Gy6r-Mosort-
Sopron Megyei Korm6nyhivatal Gy6miigyi (is lgazsh$jglri
F6oszt6lya rdsz6re a besz6mol6t lktildje meg.

Felel6s_: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azowral

5./ Napirend
Szili Korzeti Ovodai T6rsult6s t5rsul6si megSllapodSs6rLak m6dosit6sa.

(Eldterjesztds anyaga ir6sban mell6kelve, 5. sz" mell6k1Let)

El6ad6: Pet6 Attila jegyzo
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BSO ,AlUtA jegyzb tiljekofratta a kdpvisel6-testiiletet, hogy az 6voda fehijitdLs6t kdvet6en

az ingatlan helyrajzi szirta megvilltozott a telekalakit6s eredmdnyekdnt, amelyet 5t kell

vezetni mind a tarsul6si meg6llapod6son, mind majd w; int6zm6ny alapitr5 okiratSbanL.

M6sr6szt pontosit6sra keriilt Szil kozs6g befizet6si kdtelezetts6ge a t6rsul6sbi1 mivel ezt a

Magyar A[amkincst6r hianyolta atavalyi szili RI}KI pSlyfuat elbir5l6sa sorfn. A t6rsul6sii

*rgfllapod6s alapstruktlrfija nem v6ltozott, mint ahogy az egyes tagok hozzhjfiruIils

fi zet6si szab 6ly ai sem. R6szletes en ismertette a m6do su16 .rendelkez6seket.

\[iZger Ed{ polg6rmester szavazfusra tette fel az alilbbihatitrozatijavaslatot:

R6basebes Kdzsdg Onkonn5ny zatinak K6pvisel6-testiilete a Szilli

Kdrzeti Ovodai Tarsul6s Tarsul6si MegSllapodSsanak el6terj esztds

szerinti m6dosit5s6t 6s az egys6ges szerke:2efi| T6rsul6sri

Meg6llapodSst elfogadj a.

Utasitja a polgSrrnLestert, hogy ezon dont6sr61 a TSrsul6si Tan6cs

elnok6t 6rtesitse.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester

atdrid6: azonnal

A dont6sh ozatalban r6sztvev6k sz6ma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testtilet 3 igen, 0 nem szavazatta.l tartlzkodhs

n61kii1 meghozta az alilbbt hathrozatot:

t2l20l8. N. 3l.l sz.,!I a ! 6 r E z a t
R6basebes Kozs6g Onkorm6ny zat,6nak K6pvisel6-testi.ilete a S zili
Kdrzeti Ovodai TSrsul5s T5rsul6si MegSXlapod5sanLak ei6terjesztdls

szerinti m6dosit6s6t 6s az egysdges szetkezeti TSrsulSsi

Meg6llapod6st elfogadj a.

utasitja a polg5rmestert, hogy ezen d6nt6sr6l a Tarsui6si Tan6cs

elnon<6t 6rtesitse.
Felel6s-: Mizser Edit polg6rmester
Hatdrid6: azonnal

6./ Napirend
Egy6b dcintdst ig6ny16 ilgyek.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

MrzSelldil polg6rmester ti4ekoztatta a k6pvisel6-test[i1etet, hogy Szany kozsdrg

6nkorm6nyzata201,8. szeptember 1-t61 Csal6di E61cs6det szeretng nyitni a telepiil6sen. ,A

miikodtet6st a Beledi Szoci5lis 6s Gyermekj6l6ti T5rsul6s keret6ben szeretr,6k biztositarri

a kedvez6bb finanszirozhs miatt. Az erre vonatkoz6 erngeddlyek beszerzds6het tdbbek

koz<itt sziiksdges a Beledi Szoci6lis 6s Gyermekj6l6ti T5rrsul6s t6rsul6si meg61lapod5s5nak

fentiek szerinti m6dosit6sa, amelyet minden t6rsuit terg 6nkorm6nyzat6nak j6v6 kell
hagynia. Javasolta az ismertetett t6rsul6si meg6l1atrrod5s m6dosit6s j6vfhagyds6l.

szavazhsratettefelazalilbbihatirozatiiavaslatot:

R6b aseb es K6zsdg Onkornn6ny zatinak Kdpvise 16-testiilete a B elerli

Szoci6lis 6s Gyermekj6l6ti lt6rsul6s T6rsul6si Megrfllapod6sanak
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m6dosit6s6t - Szany nagykdzsdgb,en csalSdi Bdlos(tde alapitilsir

miatt - 'az ellterlesztds szerint elfogadja.

Utasitja a polg6rmestert, hogy ezen d6ntdsr6l a Tlirsul6si TanScs

elnokdt 6rtesftse.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester

Hx6rid6 20 1 8. jrinius 3 0.

A dont6sh ozatalban r6sztvev6k szdma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tatt6zkad6s

n61kii1 megfi ozta az alilbbi hatir ozat ot;

athr o

R6basebes Kdzs6g ',zatinak K6pviseli5-testiilete a

Beledi Szoci6lis 6s GyermLekj6l6ti T6rsul6s T6rsul6sii

Meg6llapod6sdnak m6dosit6s6t -- Szany nagykozsdgben Csal6dli

B d 1 c s 6 de alapitilsa miatt - az elltetrle szt6 s szer int el fo gadj a.

utasitja a polg6rm.estert, hogy ezen d6nt6sr61 a Tarsul5si Tan6cs

elnok6t 6rtesitse.
Felel6s: Mizser Edit polgSrmester
Hat6rid6: 20 1 8. jrinius 3 0.

Mizser Edit polgdrmester thjlkoztatta a k6pvise16-testiiletet, hogy a llzabadshg utca

feftijit6sa iigydben a rraiiszaki ellen6r segitsdgdvel kerestek meg kiviitelez6ket. r\
phlyinatban szerepl6 42I meter r1t fehijft6sfsra a Swietelsky Magyarorszdg Kft. u*u u

iegalacsonyabb ajdnlatot brutt6 13.I83.512,-Ft <isszegberL. A HUN-ROAD MOVA Epft6

Kft. trajlnlata brutt6 14.193"289,-Ft-r61, a Horny5k IJt'6pit6 Kft. aj6nlata pedig brutt6

14.278.345,-Ft-r61 sz6lt. Eml6keztetre a k6pvisel6-testrliletet, hogy a lSzabads6g utc,a

feli4itilsfna 11.204.281 ,-Ft phlyfzati tfumogat6sban r6szes0ltek . Az ttt fehilit:is6t szeretn6k

mdg az iddn megval6sitani, ez6rt sziiksdges a kivitelez6 kiv6laszt6sa, eis a v6llaIkoz6t

szeizldes rmiel6bbi megkotdse. Javasolta a legalacsonyabb dsszegii i46nIatot ad6

Swietelsky Kft-vel a szeruodds megkotdset. Szavaz6sra tette fel az all6bbi hatdrozati
javaslatot:

R6basebes Kdzsdg K6pvisel6-testiilete a R6basebes, Szabads6g

utca ftfelirjitSs kivitelez6si rrLunk6inak elv6gztis6vel - atz

ismertetett frajhnlatok alapjfu - a Swietelsky Magyarorsz6g Kft-t
bizza meg brutt6 13.183.572,-Ft osszegii aifunlata alapiftn.

K6pvisel6-testiilet felhatalmazzat a polg6rmestert, hogy a

vsllalkoz6iszerzldestazdnkormSnyzatnev6benmeg;kdsse.
Felel6q: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

A dcint6sh ozatalban r6sztvev6k szitma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkodZis

n6lkiil megltozta az alilbbi hatftr ozatot;

14/2018.fV. 31.) sz. H a t 6 r o z a t
R6base,bes Kozs6g K6pvisel6-tesrtiilete a R6basebes, Szabadsdrg

utca ritfelrujit6s kivitelez6si munk6inak elv6gz,5s6vel - az

ismertetett frajfunlatok alapjhn - ar Swietelsky Magyarorsz6g Kft-t
bizza rne g brutt6 | 3 . 1 83 . 5 7 2, -Ft o rs sz e g i aj ftnlata allatr>j an,
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Kdpvisel6-testiilet felhatabnazza a polg6rmestlett, hogy il

vf ilalkoz6iszerz6d6stazonkorm'nyzatnevdbenmegl<6sse.
Felcl6s: Mizser Edit polg6rmester

HatSridl6: azonnal

Mizser Edit polg6rmester ti$ekoztatta a k6pvisel6-testtiletet, hogy a Tizoltf Egyesiilet a

szem6lyi jovedelemad6 l%-os fe1aj6nl5s6b61 2016.dvbrtn 86.577,-Ft-bun,2017. 6vbein

70.5l5,-Ft-ban r6szesiilt, amelyet m6g nem haszn6lt fel. Ilzen osszegeket 2018. 6vben fel

kell haszn6lni. mert e1lenkez6 esetben visszafrzet6si k6te,lezettsdge lesz az regyesiiletnek.

Az egyesiilet banksz6ml6j6n jelenleg csak l02E Ft van a banki kolts6gek levon6sa miattl.

Annak 6rdek6ben, hogy azS4alo/o felaj6nlSst fel tudj6k haszn6lni sziiks6ges lenne 70 E Ft

onkorm6nyzati thmogat6st megflnapitani a szewezet rlszdre. Javasolta a thmogatfls

megtllapitilsht.Szavazdsratettefelazalilbbihatf tozatt jarraslatot:

R6basebes Kdzsdg onkonnanyzatfnak Kdpvisel6-testtilete a

Titzolto Egyestilert R6basebes ellnevezdsti t6rsadalmi szerveze>t"

r 6sz6r e 20 | B . 6vi k61ts6 gvetds6b 61 70. 0 00,-Ft mtik6 d(isi timto gat6s;t

biztosili.
Kdpvisel6-testiilet utasitja a polg6rmestert, hogy a titmogat'.s

6tutal6stLr 61 gondo sko dj on.

Fe1e16q: Mizser Edit polg6rmester
Hatitrid6: 20 1 8. jrinius 3 0.

A drint6sh ozatalban r6sztvev6lk szima 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan ar k6pvisel6-testtilet 3 igen, 0 nern szavazuttil, tart6zkod4us

n6lki.il meghozta az alihbt hatir ozatot:

15/2018. ryil.bz. H-a tt-.t!-{ ryLa t
R6basebes K6zs4g onkorm5nyzatfunak Kdpvisel6-teshilete a

TiizoItl Egyestlet RSbasebes elnevezdsii t5rsaclalmi szewezet

r 6szer e 20 I 8 . 6vi kdlts6 gvet6 sdb6l 7 0. 0 0 0, -Ft mtiktjdrlsi timro gat6:st

biztosit.
Kdpvisel6-testtilet utasitja a pollg6rmestert, hogy a thmogatits

6tutaI6s 61 61 gon do sko dj on.

Felel6s-: Mizsei Edit polg6rmester
}]:athridl: 20 1 8. jrinius 3 0.

7./ Napirend
K6rd6sek, interpell6ci6k, t5j 6ko ztat6k.

MrZger-Edit polg6rmes ter thjekoztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a Pet6fi utcai j6icta

fel:fjitfusfra biztositott 500 E Ft pillyhzati t6mogat6s fe1haszn6l6sa 6rdek6ben k6rtek

frajSnlatot azitlpitdst is v6gz6 Swietelsky Kft-161.

Pet6 G6bor k6pvisel6 javasolta, hogy a F6 u. Il. szfun el6tti ritstillyeddst is javittassdk

meg azrltepito c6gge1.

Mizser Edit polg6rmester vilIaszitban elmondta, hogy felveti a kivitelez6nek a javaslatot.

Tf$lkoztatta a k6pvisel6-testtiiletet a konyvt6ri programok keret6ben megrendezenil6

mrisorokr6l.
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Elmondta, hogy bbszerzdsre keriilt egy hangosit6 berendezfls. Ennek a hasznillatht

temet6sek alkalm6val is biztosftani tudj6k az egyhhzkozs6g rfiszwe, amennyiben igdnylik.

Mizser Edit polg6rmester a napirendek megtrtrgyalfut;a ut6n a szoci6llis k6relmel<

elbirillfusfuak idej6re ziffiiJIlstrendelt el, amelyr6l ktildn jegyz6konyv k6sziil'1.

K.m.f.

Jr*n
Mizser Edit

polg6rmester

i\n_l) n \ i{l
li fr \N--

Peio attita
jegyz6

flm3


