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20l6' náius 26_án l6.00 ólakol neg1aÍolt Képvneló tesűleti üléyöl

Jg!g-:g!!gL oms,l sándol lo]gám.ser' Pelrák Á!ád d]plgímé$er' vnbély Ba]is
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védónó' l]eeedüs András élelnrezésvezcló' Kcrókgyáíó Tamás szAK
Vezeli'je. oroszj Pélel kü\ii\ bizollsáa] ta!' Illés szxbolcs _ szda Nova Nki'

NáDirend.lótli oo'l

Kijzsig lnléZmén]vé/-e1iiinek beszánlo]óJl

Beszámoló 3 ]cján ideir] ha!'rÓ2alokról

Nrpirendi oqDtok

Rcldclcl lc^'czcl a2 igx2Balín sziinclrijl
E]ótcnes2ló: dr Pá] s/i]via ie!y7ij

Bcs7ánoló l ]1 éve\ |én7ülyj helyz€trijl. !alamnÍ a hel!'i adók bcszcJésének
jdólljnyos leljesiléséról
I]lótcr eszló oroszj sáldol p.lráflncÍLJ

\'eÍesegyhl7 és K(jmtéke s7en.yYi7ki'mij Ttnsulás 20lj' é\i lrcszám.]i']
l]óErlelz]ó oroszi sándor pol!ánnester



Res,ándó ale]ePülés eeészsógügyi hellzeléró]
- hlzioNosok' loBonos, védónók bes4fuolója
Elólcncszló: oroszi sándol pol!áneíel

B.szánroló a Po]aám]esterjHjlatal dÓlg.lóindk 20l5 éYb en rég?eí n]u' káJ ájó ]

Elól.r]csztó: dÍ lrá1 szillia jesyzó

szociáli s Al ap szol gíl laló KöZpon l b eszáno lój 3 Ú cln ú x db.n vógzct m unkáj áról
l]őleriés21ó: or.\7i Sánd.rlÓlgámesle

székely Benala! I\'lülelódési HiZ é5 Kin)ll'] beszánrolója ]0l5' évben !éezeÍ

Elóleieszló: oÚszl síndorpolgánneíer

F.liilerjcs7ló: oroszi sándol pÓ]gámcícI

Polgárntíori iájóko71r1ók

Pénfu s7kij7 átadis 3étjírnrú !ilinlelóye
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D!ltsolók n Lntáj'n c]isnclise
FlijlcÍiel/1ij: o].s7 j sánd.Í tolg:jmresIeÍ
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oroszisxDdolpo]_lánneí.lkijszőnliameeje]en]Kél!i5eLóle1és!e dégekct'vcgíllili|'
h.!) i KÚpr fu]i] 1cíűl.l6 lój.lcnlil.rc1határozilkcpcs' az Ülií ncgnli!|

A kiküldö! apiletrdi po.1okon kivül kel üg],e1 kell a TestüIetnek 1árgr'alni:
A lc.d!bindból b.l'ol-vlósszcg átldxsa az Llctli]. c\crll.N.laí Állli1\í.\

Dö1.sód. pál}xzalhoz sZJL\ élemé.! m.grtIdelése

lgen s2avÚan.] elL.nszalazalés laÍózkodás nóllÚ] a lijv.llczij

58l20l6. (05 ]6 )s7ímú Két!j1elii teÍüleijhalá]o73l:

szidx \.gtközsé_! onkolmályz.l Kópvis.ló l.íú]c(c a
nJpncnd] po lokal a j.\asol( nódtsil'!)klrJl 01bgx{!a

l:c]elií oroszlsi.dorPl!'me{er

N4d!!!!-s!!!i.[lr!

Kiil\é3 ].lé/rné.) \ c/etó j.cl b!s2ín lóia
croffnó Kíll.i l'ünde: Az e |]Ú]l ]dószakba. jeifuk ] lonkö|\TreDd.]asckcl' MlirÜs 7 1ól

Slóke]Y Bcía]ai lh ektel lanltü.L Tcriilch s^kcly Be]1Jjxn
ÍqZkiíl1i1ás.yi!1 . hétcD Mind.n taDólíba bcjkbtiuk ] S/ékeL}
Ber1llmnrl ka]r!s)]J!x isme.ctck í1Jdísí1
A hc(ct c!aLí1]j ipnal zíí!l' ]0l'üli'nbti/ij p(!.Jrnban !.henck ÍósZl
J g!cftleL sliivi'l1 sZii.rcg.l kiíLlnjsí1 tet]nlllellék n].! Róvt
vc(iünk a ko/\a!i S/Úkcly B.d]lD oapon \lcllöíéntL.k . llbló
fé|],kéte7ések J nyoIcldiko!lkt]jl l ezxj o1lak. kon]p.1.icianiÍasL*.
A Haiár.lilu] úl}á7at kerctcbcn szlovxkilba mcnnelr l 7 .s/t!]-V.s
lanu]ónlk Lrkö c$.D továbbképzós.d v.slúok ís/l 0a ]5 2] i!
Bútodcndc]óÍól nl._!órkcz.11 a la lcrÜ].tiil r/ adnts/ol3:jhalás j ]ap ]0
db .lh'slnílód.( s^k.i k oó1]lsát kamónk ' ónko nínyzanó1'

^ 
n'vitrj LJ.blnlxíás sor:i. r/ rsllllos. kinnüves. \i].lyszelcLés] as

k]Ílra|iJnáli munk'k di! á]is 1íhlá( álszoc|és.' !!1.|nlnl s/kck
póllásanlenezen ] nrjll]ó Fl kó lsé!bebclc logdak lndli

s7.I.1.Íc] kösijnlinn a fucgrc]cnlekcl A7 o\Éokkil i nra].ilis( a
1']hJ/hnn lJíoÍUl. Bo/!k n4rot \.l1ul cödij]LoD. 

^n]ik 
xl)jk oJ|'jx

e,aJ].n irjnden c\o|o]1h!D. szék.l} rptn J Nalr.cskJ cÍ]|hn
suelepet \l!dxlak_líl n!]r]! rclóLkcdd \0l1 Lj.índLlí\ vel1ek r!szli
!-rüfuLlk l vtldahudlld Lí b '15o r]i]o Ftéf elészü]lek l
IlPri!'l:jk' NJl)nd]' BÍÍcch l]SA. FLarne sDra-v és ljNkárltn aiínld1
]'Él ]i pé|zt Kél íés/ekhi]nJ óo0 000 l:l \oh' ióri hc1.D ingiik !u !
llglízni' NliloLi |í.r iír{ m]Lnk dijalláÍ lrdrni Kl/didnll a/
ó!áÍ]k Kös7ijnriik ZsokiJ].k' ]$qY b]7bsiira s'nrLnk] 3 J fuluhá7

oro\7i sÁndor uol!árnlcícr: S7erele el ki':7iinlij.r S7]dJ .]G7|Úl!.l.t. \r'.itz MaldollLil
I\öszönjijk i nLDkátolat A !]elekek csollá]itT pí.g fukll
clntln& t pcdi!.ar:ron iol sr.ncr .k



oroszi sindo.ÜolpárÚcítr: Kór.fu l.g]/ó A$zon}l' ho!\ nmcí.J. l rendr]rl

Az ó|konnánylxt a gj'cÍckckrc va]ó teki ettel mnrdent Jneglcsz 
^z 

l
ey.rek' alj szo.iiljsan jászonlt. (az ii!]ilÍczó' iskola !.lclÚs. s7AK
és a konyha cgyiiltesen a21 fiondil] ennl í]g a 3verek' De iz . család'
aüol aZ oyagi kü lnónyc]r Jók. otl eszkózöljük a behallá$ Ezl ncn
lchcl f!l-\,lalni Köszönö|r a kon],ha nnnlijlj(

.. !, . ' 
i\lr , - .L(.le e,. e/e ,( 

'fud h€s7án].lD] vírjLk ] hirekei' lloay ho!], Lesz a hu1ladékszá1Iilás
MellöÍé!1i loDlalanjlás.jelenlós öszeslel nón a kóltsilc csl.ílruk
az id. lonalkozó .lóiúsok szcrid . mu álalolal Ht!) J janijben
h.g! 'l'l!l egrclórc v{lxszl nen ludu.k nj TEne7ü|k Drijszakj

KöszönöDr szércn a7 ]n1éZrnénlaezelol b.szdmÚlójá1

^ 
Kópvisc]ó lcíiil.l ó lö jlcD szlv.zalaL .llcnszlrx/al és taíl'7kodás |élkijl az

inléznó ]a.z.1ól bcs7ím.lójá1 t o lásrl vcszi

Tijijl lís/ü k.:p]]5ela ]ó]8 órakoÍ n]cgt czcll. J Képviseló leíűlet 7ló]el.nlétav.l

P- jn 
' 

] J ]<jjn deji,l tjr ? Í' l'l ]

dI l]Jl sz]nin i.9rzó bcszán]o]a ].iín jdelü h!Ialozxtokló]

^ 
KépY scló t.íÚl.l 7 ió igc. szi\.2x!al .l].nsz!a/a{ ós hj1ózkodás ólkiil

szilvii .!]zólclíí jJqiihr1íí]ábL lsló]ibcs/nntlilíIlUdonjisulr.s7j

Nrpirrndiponrol

tendel.1 lcnczc1 iz i!azealási sziil].1ló]
l]rrE]i.szió: dl PáL szjh'i. ]c!'2ó

,\ ka7s7oLgÍlalj 1nzÍÉ.]ijkij] s/l]Lli ]1lll. .!i c\cIx ttr!ún] ]]] {
(]) b.lcldas. xLxtjln ! Kq\jse ii_leíij.1 . K.nnún\ aJbLásánik
fi!leldmbcvét.Lérel l ]c|dcs szabfulsúg kiJJísirJ ]gJu gJiásj sziinclcl
re|delhet e] Az ily k].d.lr Í.íd.s slJbJdsá! ne. haladhalj. í]e.c M
Ú.n1ÜÍek s/Ü.. nrcgíl]lPi{.t l]]|sz3bidsi! ]/5 ót

t Ko.nln\ i]lnlllslll r lia7s7olgílxlj lis^jl.llik nnnk.. ós
pLlr.dóidciaról' a2 i_lazgalín Vii.úÍn]. J löls,o]!i]xti l s7Ín.Ló1 .s
Dtú[ílutn k.h.]ij eg]e\ lijle]e7el1sé9.[ról. va]]n'n ] ú\n Lnkl
\é!7énijl \/ala j020]] (lll i ) Konn. l. d.L.l ]]] ]j \i 3j

A hn!LljnunlJ/x\!ía]n. es4 ii!]elelileId t'o! |trik.d i



A Kópvhc]ó tgÍiilel7 lö igc. szxlaza1ixl
jellgallsi sdncl elrendelósóijl Vó]ó 7/20l

E2a foide]ct J kihiÍde1ésé1 liíeló nraon ]éPh'l'l}ba
Ezarcndclcl]0l6'aÚg!szt!s l] napjanhatálrá1reszti

STJdJ 2nla mij!.lr

szádt N2gyközség onkormányzat Képvis€ló_testüleréíék
7/2016. (v. 27.) önkornányzati rendclete

a 20l6. évi igazqátási s2iinet e!ÍendeIéséról

r58

ellenszavazal6laíózkodás né]kül a 2016 évj
6. (v. 17.) ijnromtny?ali re.delcre' meralkolti

It, .

szadá Nagyközsóg ÓnkÓmányzal Kép\iseló_leíülere a krzszolgálati tiszNnelökj.gíl]ásáÍó]
szóló201l.óvjcxclx lv'2]2's(])bclczdisÓbcnkapo'l l'clha(almuásJ+ján.
fig!élémmclá ki'7!/ol!álat lis7l!jsélók munka is Pihenójd€jéó]' al jga4atásj szúlenó]' a
közszolcá]ali 1isávnelól é5 a nrunká]1a1ó1 lefielij egves k01eleZeltségeLÍól, vahnnx a
támrunka végzésÉ]szó1ó 30/2o]:' (lll 7')Konn;iny.endelel]].l5's-aib.nfoglaltakJa'e

^lxplön'én! 
j2 cikk (2) 6ekezdésében jneE]útárczon leladalkörében e!án'a akólelkczókcl

1,S

]eletr Ende]el llalályakneljed szada N alykö zség Ö nko rm án }zatána! Po lEáftcí.Ii
l l j\alalában lo!lállozlal.t'alancnnr j kózlÉz1vuelörc is mmkavíllrlón

2.S

A sz.dajPolráflneícri l]i!atal2oló évi nrunlarend]ób.n' a ]"áIj jJós2xkban a/ igJz8]lási
szijncl20l6 iülnu25 lölauP sztus l] igt!í

3.S

(1)

,,, ,).1
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Bes7ánoló a |,] éves pé|7ng]'i he]y7enijl' \al!Drill . hc1]'i adók bcs2!dasó.ck
idó iD)os le1jcsi1éséló]
E]ijlcn.s/n o(\li síndo.P]aímLí.I

oroszi sándor DÚlpármeÍer: Kéren Dalo! \lilri]]nó pónzüg\i \e7elin. bogY J.]pn.rd
*atcsín úiókoltxssJ a Kóp\ndij t.\1ü]c(31

&&!_!!!!ju!{ A Képvn.ló 1estülel a/ adalszol3állataí melkapta' A l.ljcsitúsckkcl
k.pcsolalban van'e (érdésűk] Áz clso ncg].dór lótJszáhoka( tükij/
,\7.n váhozlahj cD] ÍLdunk' 

^z 
elsd neg}ed é1hd7 kéte{ ki'el kél

hónJp 1el(.] Elncn s/clcPc] y adJlszolgá]tatásban
A lellEsiiés |bnk} JJala]1y elijlelievtés kfalmxzn'

N1.!1önéfu aze sóné!'\' hón!P l]onaliv clszá lolísa A c\al'd\e!jLiin!
. hlzi _!o!dozoÍ.k szán]a.!] fóv.l óvekgdet

^ 
lee!agy]blr aJólank J N{()ndl Kn Ben'víj1oll! i belilLási1' c]nú11

éfhe7 kq]eí 2Í mil]ió Ft a] nijll JZ ipaúZési adója A :0 Íl]hó Fl
hilijnhséget át k UthJ
Az adó kinllérósúgnú] bcn.e ran J szad. Pall 723 Úljlljó Fl .\
[]n1]évijsége
Az idó iroda ao1yimatosan kiiLdi Li. lclsZÚ]itj l.\U]eket Ké1 tllszóli1ás
u1ín D]cly vé3'chajliyi

Törijk László: 
^ 

ísllclc\ bcs/ínulóban oJl kcll fieteLl i llonlhárl' b.v.I/sni] ús
cnclg]rhfd!lóknJl 

^l 
(í!d]jnJLi!h3so| ó ] hel!2cl i\4lÓd l Yillnm.s

cn.L!j! mnjJ ' .!í71ng]'J\7tj!1á] ].lc!li)s a (úlió.!]ásll's Á
mLnkxbótl nj.denÜt ldiiarJ.)!5ak. 5ói i in.1atnal ! t.ljlsíósck A
be!/iNlal elfosadrisa ají|lom

oro57i sándor Do'cárDester: ÁZ cncrlla Lixdásoka( nrcg kell !j7s!ál!] Ai]jkol x k|nlh1
c]ól. jc]c21.. ho_!] t]bb]ctkjxdísl lcl/. !k(o] i lcíül.1 all m.ndta.
h!g} u1ólxgos]n xdunk il PÚnlcs/kai/t

PeÚ:ikÁrc:id: 
^ 

kt|]hJn'l ]kiJdjs eg'Ye|ese'] ]'ijtryosxI oörck.d.d J |Ú1s/j]nrn]]']

B!l0! N'ihólYné: l!.i'

^Kóp\n.ló1.Íü]eL7l'a]senl/J1JlítJ] 
ellenszaliz.tis1ilk!^.djjnéLkiiI a kör.1kczij

59 ]í)]6 (05 26.) s7á 1ú KéPfi\c]ó.1c$ü]di1l!lárÓZ11

szadi Nir]koz5é_! önIonál)Zxl KlDn.lli restülele i L'l e\es
]!cDz!g]i hc]]z.!ii]' \x]xoli]n J hel)i .dól Lr.szcdltll .l
Ldi]xrío\o\1.]i.\na\aÍ'ls/a]óbel.jn]oló]luionlxn] \.s7j

re]e]ós oÍ]sz] s'trdol p!]lín.ícr



oroszi Pól.r bjzollsági lag ll is szabok\ szadl Nt \J N'ln \rlellje lo 57 órilol

veleseglház és (önlyéle szeNryvízköznrü TáEulás 20l5' ó!j b.szán.lója
E1ölcricszló: ofu s2i Sí.dor polEámeíel

Az íIásos beszájnolót Dregtettijk A hároln tclcpüIóscn lúLrl.bozoÍ
látsulis vélzi a feladalait. eleget 1cs2 ÚÓknak y e]láiisoknak, om
únk hírul. Eg} p.obl(hánk vD' a vágyonke,elési feladaloknak nen
tudunk úgy meglelclni. ahog} s7eletnénk Nen fudom, ho8y mikol
o]dódik neg BcvólL.]cjnk.l mcgkapJuk a DMRvlól' Nagton sok
müs7akilag nem indokol1 lejlesztéí rjssza fudunk Ulásilúl a DMRV
neL, elforad]a iz indokoláí A KEoP Projckl le,írJk' fen.1aí:isi

oroszj sándor DolpÁ.mcster: KősZónöfr a nunkádJl. seaíesz bennünket. Köszönón a
lúhulás nnndú .gres lagjánal' Naayon szép€n sikelnll a lásuhs
Pénzan mcgcsjn']tahunk a KisflludyUlal' Ebben az évben js 20 hllüós
nagvsáFendben tn íbb] éPilés tiidé|ik A Jókaj út fog clkóslúlnl' Mcg
akal.n Yállozlatni ' úh'endeletúnket, nen nen jó. ú]ldndó tnnadási
fe]ü]elel adunk. Nen taíható a lresorolás' ] 4 ulxt t.Ne7tünk egy évre.
de a péEüeyi szükősegDiat n.m ludunklnnyt.regcsiDáL|i, ölnlütrk.
ha egyltcan lc dbe fudunk tcnnl' A rcndcletben l].iolitás kcll.sinálni
Ncn év szcrinl, úcí .ap.nla kövelc]il rJÍJnr
Kórcn a Kópliscló tcíúlcl.t' h.g} a beszáDrolót foEad]a cl.

Mi 20 fui]liól klPtLnk E ijkenes ]0 nli1lió fl ol' vi lla :in lóÍténjk

Nen] mj hozzuk x dönléí, amíyosM ]€t e]os7l!a. a Poleánneícrck

7 lii isen s7a\azillal cllcnsza\azll ós laíó^oJás nélkül a kő\etkczö

PctríkÁmád:

60]2016 (05.26 ) s/' ú Képlhcló 1cJii]cli hltárczJt:

szada Nae]közsé_! Ö .rnánY4l KénYise]ó{estii]erc ilnl
,lJf r '- v " I e. \or. l .-' .,, "TársJ]:!5 ]0]ó é!i beszánroló]it clbgania

l'e].lós orosz sáDdor tolgíme{er
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B.száfu oló a l.l.niiLós.!iszs.eii!! j h.l!z!1óról
h í7nnr'os.k. loa.]a os védiinnl bes/írn.]i]jJ

l]óler]esu1!1] oÍoszi sándol poháneÍel

oroszi sándor !oleírmes(erI I!öszi ön l nreljelenl házio^.sokal. in!o oJ. y!dijnijld
szcn]elL.d! kn'án d jslp.l*ífu nkal

slad! Nrgykó'sóg l'ogáslJt

l93?' ÚkÚbL. L7 . ola d!l_!!l. s2da 1erüLc1] cl]tiljssa] r.nd.lk.zil
jngontsi linlÚb.n  2l]!ít)l1linldie]enleg J9Ba fó'.bból l3 $!n
J]J]i 1]01 lij A rc.d.ló\ ' on('lkel kölő( ]'elida(\áLla].! sz.ziidés
\7eÍiI lu|lci0r:jli\F]\JL]/jciljjE ]egü.oLPlinaNzirozx$a]
A rendelo épüLelél (szadl Dózsa cJ ít 76.) s/!dJ \a_q)lij/\é!
odkomxnyz.t. biziosit]i' mc]ylck leil1dís'ho/ \/' Jnk.J na!y
!.!i1sógcl..L. tij bozzáiáruLáí n ti'j1
A rcnd.l.n,dii hc! l0 !r...1+1 cs rcods/.rbcr. arni a heli I napos
g\tm]cL a: j\l.]x la_!ásZalfuc]I.! .t nl]r lilninl]tnJe i{]e.l
Nag-v hugsúl],( lakt.liink l s7adi] lyemeklo!ászx! .l]úú\
li)l)an]xlínJk mó]inéginel jennurtJ\í! ]nnil ]' ó'c' ó1Út. Ló1

JLkllon]ml] !/injük a/ jsIoll l.Dlloil szüksa! as iga.):7e.n1.
i7oInal] !i!-v Y]s7arendeLés xlka]nó\il kc/t]in n Lrjzciluú
s2á Úka' AZ o\oda g!.I Ck.Í a!enlÜ 1]7sgjlruk ér i7 e].t.y.
szon] o]rló li]ékozrl!Uk az nÍóZ 1óny( Fc]lóllÚn !7Uks.!c$r.l lríonr
b(száIloló slnil' í'cg].!!ezni. htg] Nnd J7 óod] nl |d ]z iskola
vcz.lósóldtó]' D!d.!ó!!saíó|. d.]!o/ajll]L. nnDkíIrlihoz a larn.1hs
scgní.!l1 as .g]iilt ükiiJúsl L!]r]ül' anit czútoD n bÍL':n

A l!idc]ós. al.l]ilas lcchDikai lcbonyoljlísl !trán l-q\rl'\7iir]l .z .lól.
e!\ezlelex ]dó!o|1 ! lpján L]ol_!o7li ( élu.lJ(. l v..akozisi idd
li6éklasa( cIaíijL Tcfinóst(es.n !l J.ut. Ji]d]h.'s esetck .]líúsíl

l.Dr kal iik n].gb.s7ó]1 idijnolllÚ/
,\ l1\rl\r a!b.n ]-i]2 ln jelenl ne! rt|d.]ósilDkol ]íj0] ]'chrinl 

']l!]!l nlk ellílis 11! s7ni hn]k
]:5 _!!ökéfó ]éí' l]0l cs71itku: lnnin. ]]i tbg.I1,i!Olil'sl j6]
lllJllili nLgÚ lisljLÚ! ]66 \7íjb !]é|. |.x\ilko/íí l!6
trrli!r.n,a{ -19 rcrJng cl(tvoliridri!.zliidL. L!gr $ rle-q$rIorlib
é: letsn'tosJhb beJrltko7á!n[]l eDlitsc 1

\ Jijs.bal7újs7 tÜlJlLis sjillx c\Jl llldi]rcnc. c]ó'hctij' x/ u1!/ú\
nrell€t bon).]i|] ]!é|vbe 1é1e á. ll._q! iz cL]áú lo1é'nén) s7]nle
DxpoIl. \.]1ol]k' .Zén i!)ekViilll bíI s/Fclrcs/el] hcJ\ÍL!ziíi
oIP lí.o!i1iÍ ien] k.t!ik cs.1c]nk.1 he]]'b.n D].eoL..tr] AZ
Ülolúll ü\be! l |rlbbkiilLL]]! ríci.ns.k s/jrnx nei] éÍe e x l0 .1'



Dt*ttr tn !.r]i1etc a/ é|ület e|elgctikai lllxP.1í1 Folyan]itLlaI' \xn
33] tiil]]j41. aDrjnck l.szc i l'ogon!si reidelo enerlel kaildú]nÍs!

taz

' Óe'e'+ 'l 
' 

'1' _|l o '_\ Lo'.o\ d L
!gJid.júl.g lijbb hcl]r. linl[nik ADrbuIJns nopjót v.zctijnk, o^nkn'ül
a7 oEP In']t]los fo!ás7alj szofucrL]i TETFoG.n 

^ 
mifuleDl

Íölzitünk Ennek sernségélel kü]d]ü* ] hNi leljesihréDljelcntéí aZ
(]E| li]a cllcdórjzziil a liÍvén\i Íend.lkezése[ne[ n]cglc]e]ijen !
beteg jogvis,onyál' TÁJ !?á ánik éíón!c\sc!ól' Folyamrb5 i ellel
k.pcsolil mellert dolgozunk

^ 
ícri]iziciól bizlositó aülolláu[ ó hJ\o|1a |e jL eljenóIzéJe n]e]]_cl

J s)n]ah Kti békóscsab!] l$o.j] Yé3e7, láilés eL]eDéb.! A ]cszóLy.s
hu]lad!L .liiir!s l/erin1j LáÍnási1 ille1\e eLszáL]Íás'1 SaPc\ Kh vel
kölöt sz.rzódés ilipján vé!ezziil

^ 
]0l5 ós ó!b.n otszxlos .l].iör7a ]kcja \Ttin oEP c]l.nóLzóí

l'pttrü 1ll]' cl sorá a Hll1xl]ni'rdenlrendbcl l.rönct la]áh
lVÍLLnkJn* sikere\ és bj7!trlsíg()! el\élzésénck cg}il r.ndkn'ül l'onIos
lal(élc]c ] h'n)n'oí]kkal fennlatotl iillandó. natrakésl kJF\olat
J'rn'ml.nl hc\7.7ése. koIzuLli.io. cí1]c.!cs bcaYátkozti5 eló!j
pLaemedicaIióról löÍéDó döntés lncghoralll! les/i s/ü[ségÉssé ] ]á1ásll
köszönöm Nckjl koll.ga]É ós ba lj ho/ZjrilLásUkal' segitségük.1'
FolyxmrM laglclhnikai híÍ€Íú.k bj7losíioí. nem calszcl r.$ZüL
jlanybc x t.chniktr\ sZcmclyÚs Dreglelenéséi e!!

^o}J_! 
cs.slki'/bcsrl1a\ünk fo yamalos. !z arck Í n kialJkiion

ü/leh PJíneler.k \egiNége ré!é|
R.ndeli']]k .s/kij/p!Íkja' Dniszcr.s l'clvcÍc!1sÚge. gjnei (LltaDratx
!7ej7inlé\ rillll b]nosilr]t szen'izc1ós.l 2]tj KKT ('ell.d) biZtOsitjxk
ls L.hc1óra 1.szit i tor kin.1eL'nór).jnel D]e_!t'c]c]ó c]Lí1íl
licj]es?leD]. !si|]osit.trj ]7ií 1Udnínk' neir iz clképZclés h]inyá ]nlJtl

^ 
rc|dcló ópiiLú. iz.nba nl)dmrizá.ióla szo'tr] 

^ 
n-rjlí/:lrói]1l

Ülrvtr]lxk. ülijÍeg.Jlck cse]éJük n]doko]l ]cÓlc' 
^l 

alülel szjlelclésc
d. .!laj.!ij. .n{gialak!]tkossáerol n!nr b.slilhetünl' l b.ixlali

{l']ho, ve/elii léplsó 1iircdc7.Í r]víá!i szon]l' lrsJn

KöszónöD az edd]li .'!.!l s.ginégukel é. Lrizon a tnl]bb] jó

]]ázioNo5i lcndc]ó kialaljlásá.r orcslaD1uL i \édónö ][]]n.lcl ]rni]
czúdl n kinli]nijk s/ólr€o s.kkal kc|]clnes.bb mLc\/ü|l x lél
r.nJelis laiZiillj irü].l vln1al Incbh l'.dnal'xdí\)l. d. e!csz.! jLj]

ilrjdi ruk i ]rrob]é!rák.( Al 11xllkjljs idcrc Jlltl i .5aláds._!j1oh.n
n]dfuk J'.!xdlL . betcack.l' Ki\/ijnjÜk 57éNn a SZAK s.'gjLsac;r.
n]úklnLhOl \ d0 Pliln ho//:]'l:jsji
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T.vxly éi lol],imán Köze] l5 ezel }.ll x belegblgak]m csak J7 én

Fa\\ombM Mu ka .po kó t kb' 60 c]lii:i! tijnént Ebben va|
rgce|rlirí j: jly.lás íb De !/ mi]rd jdij. A l.ljövid.bb is !ólrdn)
per. NehezeD Lehá tolelálni' Ez nrnld.nkÚPtcn sok Lelgy]k.Íiblr
bclcgsúack i \ln ós óÍcndszcri b.l.g\ó!' nragas \é]n!om's. íb. Ezl
[ö!elik a7 an'vJlcsere bct€aségek r.UD]iloló! i bel.esce!.k LlhulJ'l.L
kb hlszan az én Dmxno.rban Kb 40 .]5 d.gxnalos bcl.! \xn.
slct csórc soka! ! rn.k. ikik lneg!}'óg}ll1* cs 1ül 1annak y iii;vcs
trnódlso. F.nlos l.n c x háziorvon n LnkíbÚ l lél/otl s7ürt\ek
sueNezése Emc]lltl a ]aBalonr mc]lctl eZ nenr lelrelséles ]]izon}'os
szLirésekel tá.rolalLnl ]500 küiil] lreulaláíDk vol1' man!.o!láia.
.sontitlu]ís. p]oszlal! úksziilés' íb' Lz l. .c a \'ég.él Non r\
nckiink. hxncn i sZ.kcl]átís ..ndsz.rÚn!* kcllcne ái]lakulDi. ]ro!)

'll.bJn 
x \/űfo!.krc ]chc$cn l!n.cnÚil.j. ner1ü/.lló Nnlil.'

oloszi sándor Dokírn!!!4! D.l1.] 1k bes;rn.ló j:ih.7 vxn észre\ étcl']

Kjcsit n]c!]cDódiinl n]i ]s ezekeD a szxnroko '
n]ÚelÍ]bíLuk i lovxbblalba N billxil]ni ljg! é'en. h.g'r 3

lch.likó!.jnkh.2 kópcí ig]cksziiDk 1(/lcldlc] h!/7í:j]lni l háljonoi

Dr' slcnrcródr lÍlin: 
^ 

nl1j\/|Lli ldx(2olgíl1'1]]í cllü!dtem J Ké|\]s.]ó 1.Íülctnck' 
^2| .r .'.,1 , c.

i' |j' j J'| l''l ' Jé 
'llOly l.hcltr.irbbí 1.!nj a szad .g.s^agiig}cL] Péld:]u] h] |l$obh

i']D Nztroz.í k.|)|x .7 e_!eszscgiig] K.l!n]lbh s7úród lkkor lchel..
\.!cZ i.l'i lclslá!lol 1úLiánL lö\Ülnl E/konní|)7Jt] fe]]d]t eine
Iuxík' funj sziJtil koÍní -rnh hdáskin holy okli$ll ál
e.qas^cgiig\.t áZ iskolíba Egi\/\é3lUJJt)l rtnde k.zö polgífuk!l
kc]]coÚ kqrcnj. un( a/ íltJljnos úko]iba! ].h.{I. Ni!}tn Íx\/ ]/
eDrberek b.7z:iall:i\a J kiÍelessé8 és a]og lis2o -váhtl
\'is.ony]a! lossz b.uulitú .|lbcr.kke] 1|]']kolo]. sl{ereg|ek 37

e_!]rnás iri'x] 9ijlö]enij. Lclép.zódik az. a ! x \Jj!]bln. n]ánro]
n'.glcl. iL N..r jó .z . lbeÍ.L c!}Í]js kij/| rr\7o|-lr A iélleLetr
._.oiznnR és 1ór.k1.s.i.]lcn]2ó 

^ 
\iÍ]bJn s!n rn._!lclc]o i han!tr]]t

E{kkcln/iinkonnín)/1lncnti]g1udn] semn 1.s]tríLnL.

Az önkonní]!zx!].k n ]cdic dolg.' h.s} j.bh leclen az ceószsiliig!
A 1áI!}l liL{a{flÜL Íe|dbÜn \'nnJk. 1!dLn[ |oL!ozni Jljád}.sslqok
ji! |xnd ' 

^ 
s7iiróvi7sgílxbL lqrcs..: x l'.lubÜ rol1ak 1e]jelen

édel'nelleD 1r^gjl]bk Az ónLonniJl}2il xJ(l r ht/7ijj]!lását A
_!ondozo! b.lc!.inli c]ncnlck i szÚÚ\ilscl]laaá. !kiknEl ltii! Le]l.l1
\ol.]x. cll ol. .k E/.knck senrDrj énclü. dn]cJ' A
\ldnj/\g:jlJblll c ]íLjuL lll}an]alosan jo_!.sn\'iD!' bú!!j!g
kiDcs.tr. lla iz önk.!ni]q'z.lot szi'ó pjo_!'l.lbx !lxÍ íl hnIr. lérern.
llo!ykér].kkj.szakn]ijYéLenéDliidkl(
sliiksa.lcJ'ck klál á ] glerL'kki]./Ú1 krJlJkj1jsjl Nen] ra!!u]k
g)tr!ltlt\jk N1lninégi elijrel+!: !7 \o nJ' ho_!\ 9\cl.kkólz.1.1
kellen.llaliti.ifl



szoci!]is ügyelriil: A .é!i családmodc]l sziNerddé\é.eL
kő}.lkcztébc! lj.]ah]L' ho8y Dcnr fud]uk e öfull*.t scgilcni Jó lenne
a he]'vi 17o.iá]is .nho.n.l kia!akjtan] .lyJn kJtcsolalol, hog-\, lcnn.
elykél á$' aDr] a l]j]u reodelkezéséE ál]m' lla szüksóg rxn Í'
Higgr'étek.l' holy ]esz ilyen' Nli lalLLnkb!. vb. Ú!úlr nrjr el. hoay
legJci fujnjfiun cgy á!}unl H' nacyÓ. mess,.rLlLnk. az idós ícl
nalp]li i!]ügyclele nlnc\ nrceoldvx' akkor lrasználli lehe$.
l]Lór é]rés Lenne. hJ ! I]!ikrjnk pdt][a ].nn.' I]z iclcnlcg nók piljka
.zxz lyólysz.ránEjló helr' csak Dxp] 6 o bx. ]L'h.l n!i|'á ol]]n
talikr L.llL.n., d!1 lxb.rat&iunhrl tunJclkcz,k Ugl ludom. hog.v a
jelen]e3j paljLíl ii7.foeh.ló !lljkus hlilandó ].n|. e!-\ i1]cn
beN]rJZííd Akir { meslevó |ralik lulajdotrába .dn1, ! Íó\züilrdl
solkaLn.gyobL] szol!álat Lentrc a ]akosá! ú'n]'úbJ' lcladnÚ J lakossj!
Úl]átisílN
Nlóg.Z önkoÍlílyz.t 1'clc sz.i.!'iú nUnJJni lro!), Jmikor elkezdtük
i kíilón..nd.lóí..!ij] k.zdvo x7 ii!s/e\ iel\]t n]i fi?eljük laklli1Li
ninijl kÚ7dvc \l.nn]rjl Jiilós. íb. seDrnri kit'o_!ásonr ni cs .l]c c
v]\7.|1 YJn e-qt nrlga\Jbb .e.ds7erü jogszi]rá \ nclt alapií. al
o^'osol.ik neDr (eLlene ip. z.si xdól lizct]j' KJrem J/
ödkománPolol' hogy hl3l é]]ü!k .zzaL a iollnkkal' holJ lpin'isi
rdóúc.tcségel .lvezzúrl N.n] LizijnN iF.í Lö2le]'dJtn l'tunl el HJ
n]il a jlzsi1 fizeÚijk, Leei]ább.z adóll] naNÚkcljÜk a kiadjsUIk!l' A
jóÍ]uokih.Zninrix|!a!j1'áltL1isk.l]
Nx_!yoÓ ]ó iz c_g]iitllDiikódósiinl a YaJi'nijkk!l' kij5lönőn]
lnltbb n jit\ii lcladarail. gonllolr!)kal akarlam rnotrdxnl. hogr- h..!_vin
l.hclo...bbt rcnni rcn mi, i! csak a r-a!i dflllklrl lnslrlk./ni
Kd7.|in. \/éPen

oros7i s:indor !olgár'.c*cr: Ka\?nnan ]beyáD]o ó]il. n.gJ'OD Í]k cíikc\ d.]g.lJdollál
l alu sznÍen 3oldolkodil' sll lodenbco tuJok '.nisu]tr] lden G
ikxnil szi]|] ' tlc izt nondr.Dr' bo_!] .Ün |trl rn.!b.szahiik' ho.!]
\alóbán xZ.l ]..n.N l] J \/ijÍéYe. Jl]l e!]éb(énl ]s llÜ!tl J
rcod.lÚ\r 

^kiknck 
c]k.llcn.n]cnnj,ncnr\cszlkl!ón!b.

^/ 
ad(') rend€]elu n Jes\/ij !\l/onl m._! i'ogia vils!ílni IJtiljrJl

k]tcín]iosJn: Lé1s7e] l'Í!yaLlinr nrar ! pttiktrs c\xlídJal. :/ere|]é!r
D]e!.iao]ii J7t i sze élelel. .!]j |lt .g]\/.. kiJlJkull. ho!! triDcs
sZijLJÚ! pnili.a'

^kí 
xnys/.] b. l.$.k x lllikáb2. clysz.l lol1 olvu. bogY |c.]

kelle í'n]:]llia]m ]e]e.{o\'or-!ll0n' |Ilikai i_.ód\ \!n
r:t !]]i]cIin!k .$ s7llnii]._! nr._!1.L.k' atüle1d. ln] lahojli is
D]trdetrDe letrdel]reztre Mxr].n id| ]\ kij]1aj7n. 'lchát b..sőngclcÍ.
!kí' siir_!óssógi :)ó_!)szcÍ ljtd:tí r\ \' llln| 

^ 
|._!Ilozsi_!.Llá{ásáho/

nJgYobb é\ nnndcnncl c]lj(tl til]Li]i lün'. sZijLsc! G..d.]k./lUIk
e rnjta. hogy knlilIk eoL]J.sz.lzódaí h.g) .7l i leriiLet1 hj,lüíÜul'
Üpi1\cn od.' is bóÍbc ad](k ]! a\rc'] vJg} ehdjuk o]],a] meskö1óss.]
bogY.\1k g]i]g!\/ldí] lchel E,t maJd nc! 

'oAiul 
bcvalln' Nxlvon

loljln éll.\attIcLc/!k.rrnudeIn:!p élelbö]r.nn!l D].I rc

Ln\z o ] nréÍ Ln'.no Le\zJ r. !.



oroszi sándor noIeárnleí.r: ,\7 oFosj fnde]ó ipilcsólc móg Jl.Ú'..l..l me! ! pti]]iZ.l
Nx!], ilanJ' val !}crctorYolfu' l]x l úl\á7Jt k]iródik' D]e!ép]i]ijk .

Al f. ]il.. ta.h;nl!r!(tc c Í]

ló5

c)ijn!iJrú s7ét igénlésln L]3l3ki1ot ianá.sadóIk 1a!' 
^ 

sziilijl
nrál lregvokták. hogy kicsit tá\olaljb vxn x Llu kö2p.nÍó] E*Te tijbb
] lr.kóltózó .s!lád A !cszc1]czt.t.Í qonl].l.ful \/in]a ]5 nö\elszik

. ., I la o .i b.Lr." o
szülelelL x llval'i évLren. lki jelenlós belcgscgckk.] kii7d \eg)cd
óY.nlc rógZiink u ó\odábal, nkol.ibJ hs/tls:jgj ]j/s!álaroI oltasi
]e]e.léí ko]l kú]dcniink. ]00 !' os J/ oll.tság Aziskoi]oti9lil.!!
DrellJladónt 1ol1' ' ANTsz nél chaljtoíuk az el]íáí' a]nt nlí l. is
zanlk .Ldi1 lsjrr'ljx j)nutií(i i nrcnn]akríl szLirií hlol'l
.gószsé!ülyj apon zöld sa]ith kóno]1aÍUnk !llgas\ág sül'Y és
vamyomís úó í vi!2ü k.
\íess7ületéíij] rsL.lábxlc.iil&jp9kl]bdn!élziiDk $in[z\izs_.áLalo1.
Kölelezij i n]cgleLenis rnnnbn !]'eün.l sza!ráÍ]' 

^z 
j.lazfu ó.]'j hát!r

ahola a k]sziji !}erekEkele lL'dn.Dk küldc.l ncÚ' a ]c'! 1.g]'Úl.liibb.
.s.k . s(]!s esetekel lelrel kúk]cfu. 

^ 
kijzét\úllo\ eseteket nen

NlJsrk trÓb]in]a. htg! nin.s gyennek.n'.suDk ]:dd g i rel.s.g],hí2j
ú\ gijdi'llijj gycm.lonokJl líl]J]lík al ellalasuli1' dc v.resc!]bázá
máÍnen fog]d|lk ióhlr s7]dai lyerekel'
Mü]1 hé1 fo]-vamin ]ncgkatlul a 1iblijl. 'lar lslvá. !!dóÓói s20]!á]n(
El'xtotkés7iten.ka!7oIiúks7éDen' llelajál]ísb. klptrLk

A g]Tck3k 2l) 9,o ]' lkj]ck hkola úCllsÚgl_q.]líijsbJn keleiÉ

't!7esü]nje 
N]a!|é 7sU7s]cs!ni]]x. dc L.kl \ ! asc\ l k]PJcnisa. l_]']

r\elel.1 ludunk odx küldcni ]l. íxtsl !i/\g'lJtnj rnegeletrDck' ós

|n]bló lát iszL.Lijnk' krtcl.7ó r llPn nreÚele.ni. A pLixgnglar
slxk\Zo]gi]Jbitl lslk alk.Í lngJdJtjk. hx Iiglotr komo]]' x prublómJ

^utíi 
íb. N]!} \ljÍixno gyó!Y!]milsz vallal]a i lclclcn. hJ lalj!a J

htilltr!os 
^ 

n]ís/ln rdi's/al llaÍ h! nem ul bc' .7 lbb]iDr! {7
tJittukiff.k nr!t I lctcnliisa!c

\'críhnó Knvi.. Rn7ilir1 121.!O.dol1a|r.bo.!] o\.,lí:lon)nriszon\]l!c!rsz.liibb

l\]cddj! l*7 €lé! e!]_ !]e'ekoIos]

\Yilr\ Kíd,s.lldii: l]l]1] i\rY.k va ' ,\ sz.dli _!].r.l.l c!]iil1Dirköda5. i \.din]i'lL!l

oros/ sáldor íszódás]; vi]'.]Ll1!1t.k x trá] i gy.nnL.kné]. !krDek

|ven leheletl \é!rehJjun]' nénlLriiDre1éí laplak
lakonrk. Y.r.s.srhirl !]!rncl



ljn1ó l-ajoskéD!iselóni.lsjele. JziiLésen'

A Kc|vise]ó le$üh ó ln i3en sza\lzll'al cllenszJ\azal és laíózkodís ni]knl a ki\elle/ij

al :0 a ln5 ]í ) \ .]ni Ki| i'e ]] eíÚ]ei' ín!l1L:

szada Na_lykőzseg Ö lormán!7il Két\iselij reshiL.te a
lc!.lÜl.s.gaszségug]i hcl-r^ldrii]./a]a bgsZámolól ludomJsuL

lcL.lós oloszj sándorpol_!dn..í!I

8eszanro]ó a P.lgínn.Ícri llnalal dollozóinak ]0li' ó\b.n vae^Í n]unkíJíól
!]ó1qrj!!?!! dl PáL sz jLl ja jc9'zó

d!._!!!!4U4! ]0liJreD rné! ne]n r.lla]n it' de]oeszabxLyl kt]l.lcl.trsag J bcs?jrnoló
x pol!anneíoi 1riv.lx] l.\ekcnrsó!óful ]!JjnJen \/€^e/eli .!vsé!
c]laszitcn. a ]tsz]etes b.szxm.1.iá1' n.]!cl ! Ké|r\ise]ó teíiilcl.cL
k]küld1ünk

oroszi sindor Doluirntícr: 
^ 

lcíiil.l llgalnJk njncs úilisi. hlvalal mtrnLlrá.J
E]sin.rbb !.lc.!]/ó .L \in l:il's.' dc Mpo ta nrjloÍ s(mmc]ji]nnn
!/ntdtikJI.ner1 jltniúJnn.ho!ykinlivcllir!LxLkollk.

csökkeD1e lé1szánrnal do]!ozudk

^ 
lcíül!li a|]!!ol c]ó kc]l ló\li1enj MÉ! ke]l nézD bánnc]!jt

t..ülcld' n.l]órlal]lal' íb'
Hx clckel nóZliik. lÜLes.n rnt]s két a]akuL k] au e lbcÍbcn as má\ *ót
L.Ll' hog\ llaLaku]id] bennü.k. aL k ril.szlÚlt kcp\nl]nl \!g!u|l
An kére|r' b.!r higgvéiek e], ro!v ez. kó1.frbcI. aki1r íl!s/lo1t.tok'
tiszlesélrc] r.!zi a lcladalál ós x hnainl is liszle$élesetr \'ig7i l
lclxlLilí1' Ez l hjvxtxl l.ÍÚkiül d.]g!zik' Dr.!é'.cÚ'li x kijsiir]eleI
\en cslt l bcs/nnolo hJoern J rn] 1élenódliidk llJt]ln } lolidj.tok
o] vü LiÍdés a Kúl\j1!Lii leíijlc1 |ésZ.ró]']

\'eróbnó Xorács Rozália: A2l lo Jololl. holy nÜnr !oll eLlen]ieZij vélen]énriiDk i h]\al]l
!s' i1(do]!]7i]* mu.kú]'1]l Ix!cso i1b.n'

oros7i sándor Dol!ármcí.r: A tl.száDN]ól c|li]grJísi ilraíon] KinzóDiir! i b\.1.
do]go7L1]í.k. ülkíjí1' jó 1.l.1.k dolgo,D]



Á Kétvjsélö testü]el7ló igen szava7'Ía] el]enszav'al és taíózkodás nélkiil a kővctkczó

A KéPvhe]ó_teíúlet 7ló icenszalazattal elle|szav&a' ós {anó^odís !élkűL a kÓvetkczó

62/2016. (05'26') szánú Képliselő testij1eti haIározal:

sada Nagytözség a]nkomán),7ar KépvGe]óaesnilefe a
Polgám]eícn Hivatal dolgozóinak 2015' évbel végzett
mukájáró] 5,ó]i b€s,á'nolót elío8adja'

FclcIós: oroszi sándor polgámeíel

S zo ciáli s Al apszol gállaló Közponl b eszimolój a az e] fi úx élbá végzet n unkáj áról
ElóleÍiosz{ó: oÍÓszi sándÓr PÓlgámcíü

oroszi sándor DolgárntíÓ.: szeEtném negkódezni Kerék$dfió Tanásl, hogy vÚ e
szóbeli kiegés7í(jje a beszáfo olóhoZ?

Eg:LgJg4íIé!:!!': A beszánlolót rész]elesen öszeá]lnoltuk' Azl gondollh. hoav l 2015.
ér milyel Dehéz és kiszániüalalle v.lt. de mindig az az év a
lcEnehezcbb' anibcn vag$nk 20l6' élben.]}'an vállozások töné.lek'
anrnóljő!ó évbe! logo( bcsámolni.

oro'/i saÚdo' oÚleatm.Je''' tl.l'' c ol L':'h- ..''r._ i-e ]'Úe.|'lol \' l.

6]]2o] 6' (05.26.) száDrú KóFvGe]ó 1ésűleti hatá.ozal

s2ada Nag}'kijzség ÖnkománYzal Kcpviseló lcsIúleIe a
s7oci:1l]s AlJps7olgállaló Kózpon t bcszán.ló] át u eln]úLl é!bcn
vérzett jnunkájáról fudomású vcs2l

Fcjclik ofuszi sándor po]eám)ester



székely Be'tal Nlülelódési lláz és Kön)aÍár bcszánolója 20]5' é\ben vészell

Elólcn9sz1ó: oroszj sándorpo]gámÚíLÍ

oroszi sándr. Dolqárneíer: KÚ(m ZsókíL. mLTn],iben szóbeli kiegészilóje !an' leglc
rneg

Jül!ászné Bankó Eu sébet: szcrcttün voha ú!y clkcszilcni a bcs,ámo]ót. hosy látszódjon,
h.gr_ milygn sokszinúsóg van a N'Íúleliidési Házban' Ez csapatDunka.
nagyon sok! liiszijnhctck akol]égáimnak' ].kus Marcsinak, 

^nlkónal.Kocsjs Tom]nak Mjndig nq]rakészen, igénlcscn tudn* kapcsolalol
taíani a Di!kel lálogatók]{al.
NaE}on szélen kószónöm az cddlgi l]gyc]mel' hoey jöltök és
tap$ztxljálok' logy nilyr nunka lirlük a hiban.

oros2j sándor DÓlqármcíer: Köszőnöm széton Zsókának a kiegészilé$ Kórdós lclÍc l c
a beszámoló!a] katcsolalbm?

vrlbélvBdá7s: Nae'von szép orunkít Yéeezlek, láfványos. szánol alltjá. inömtel] a
kön ya tár él eíej ral ó fel tóliése' d icsérctcs

vcrébna (ovács Rozál'a: ivlindazl le]ía Zsókx. mióí élek óla itl dolrozik ! falLlban
r\ílkor péÍ2clÍól da lii.k.lsson es/ü.k]re. hos\ érdcm.s áLdo2ni eÍc
x tcvókcnvségle

Mmden beszínÚlólal igcn e]égeden valyok Mlndcn ie ]ele|' rkál
egés7ségügy' hnalal' ol'vJn munkatdrealí( \ánnak. akjkkel álenes
d.]g.,n j' jó dolgo?n] M]ndenki|cl(.sali kós/iineteI nroIdhofu nk'

oro5zj sándor nolEárDester: Megkószónön a bcszímolót. a véazet( munkíl' Hx továbbÍa is
igy végzÍ.k a nunkálokal. nem hk7e]n. hoEy akír szadx naeykii7ség
lakója' képvsclij lcíiilcL vl_q) bírk] eljsmeró szavakÓn kivú]bám]jt G
nÚndhaI Kijs7önijm s7éPeo

Á Képvise]óreÍület 7 $ igc szavÚattaL ellen\lav'alés tal1óz(odás nó]kül aLailelkezij

6.]r20ló (05'26')számúKéFvj!eli! lestületihalározal]

s7ada Nagykó7ség Ónkornanyza( Kóplis.]ij lÚslűtete székely
BeÍalan Níúvelódési lláz ds Ki].)\lár hc57á|ro]ójáI .20lj.
óvbcn v!sz.11 lc!ókc lsó!cijl ludomásu] reszj'

FeLelijs: orcs/jSindojpolgá.n.sler



lngatlúéfrélesíés
E]óleieszló: oloszi s áldol po lgámestel

oroszi sÁndor oolgármcíer: sad! Na8yka^ég onkomrilyzal Képliseló testiilctc szada
szólóheg'] részén rendkiln]i panoúDrávaj rcndclkczó. lóbb lak'\os Pl
Iásasházi lakás Íb' beépiléye is alkalnas kiePird utcaj le]jes
kóznr]vcl cllábtt' (lchcll la}óövczcLbe taíozó, elképzelés és szükség

''J.l'lJ - ''\e' ö e/el' /ol'1'Ócpl!'
'elle L' .| ;nel"''|e' éil'drrsd! óloJ ' \' ó0 ' ' L' 

'

Az ónlonnín}zal ligyorendelele ala'án a fenti ingatlan értékesitésj
szándékát pá1yá2ali felhivás útján kőZZé kcll ienni' valaminl a Magy!r
Ncnzcti vagyonkczcló Zr1 1 Ú e]adás] szándékról tájékoztahi kcll,
ficí a Magyar Ál]an cIó!ásárlísj Íl3gal EMelkezik
Kérem a Kénvise]ó testületet' hogy döntsón az cÍlílcÍ lngadan
énékesitésó€ vonatko7ó pályiali fellrivás kiirásíól

jnsrt]{l eselél'e l k!ll.dLl'bLÚ' L{ kev terir

IgLn. kószil(c'iink ódókb&slóst Mjl}en
tcíülel fi.!halífuZni? Fel kell aJá|lani
os.lén is ncgküldjiik J állam|ak

]lcE!-8484-i

hatáiddt li!án a KÚpvjseLó
a Magyar ál]amnak. és aJánlal

v.róbné KoYdts Rozália: A halárjdó szabil}a o1]an szcfr]r.n1b(jl ]ehet érdekes, ho!' .z

A szJb'ly.2ási tmél clkés7jíeftétek a terülctnck? szcnnbr jelen]er

t.,.,r.u. ,r .,.
Karcm 

' 
Kútl jsel(i t€stületet. ho!],döntsön ólr.llo!y a pá yázali kiirís

Li'7léléle]étiiL ennY] le!'en a bcadáí halándii



^ 
Kip'iscló-lcíülc17 ió igcn savuanal cllcnszavÚalós ranózkod'ls nélkúl a kövellrezó

ó5/20l6 (05'26 ) szánÚ Kóp!isol(j lestül eti határczal:

szada Közsée o omán'vzal Képliscló rcíülele 'Önlomrályzal fulajdonál kópczó szada 3460 hrs7 u]!ll
nyllvántaÍott, temészctbo a 2l LI s7'dd' za]agyöngye utcábsD
ulilhaló kivcrt bcópíellen le lel Dúlelési ágú. 6404 m:
lerületü j.gatlan é ékesitéséIe vonatkozóm pályázali fclhiváí

A Kópvisclólcslülcl mL.gbizza a PolgánnesteÍ, ho8y a
Nm1zcli vagy.nról szó]ó 20]] éVi cxcvl' tőryény 14 $ (2)
bckczddsébcí 1bElallál alapján elóvá sáIl ás i j ogának ey&onása
mirt kerésse még a n]agyar államot képvisclő Magyal
Nenze li vaeyonk ezel ó ZÍ'l '

Felelós oLoszi sándor polgímeíeI

tolgárm esteri táj ékozta tók

oÍo.zi snndor Dolp:irn$tc.: A KéPvúcló leslú]el döDlésc alapjín u Nko]a ttrem''1kfl á '' elele' d ' l' e eL o'fu JdJ'Jl J 'd
8yennekekéí ÁlapíNány Észére Ulohó döntésünk a 2015.
köllséclelési é!F loDalkozotl Kóicm a KéPiséló-lestú]elel, hoEy
dönsón az Alapib_án] lészérc 1óÍé.ö e, élj Pé.zátadáJó] h

^ 
Képviscló tíÚlct 7ló ig.. szával'tal €]lens7avazat és l.Íózkodás nélkül x kölelke7ó

6610l6' (05.26.) sláÍú Képviseló.1eíiiletj l'alárÓzxl

s,ada Na!]'közsé! Ónlonnán}.2al KéPneli'r6túlere s szadaj
székely Ber1alan Ahxlános Iskola he]yiségejNk bérbc xdásábó]
20l6' januÍ 0l lijl 20ló decenrbel 3l_ig bclolyó öss7eg€I 'F]clla l Éyemekékéla' Alapitván], rcszó ijnkonn vzalj

Fcjelös oroszj sándoI polgámeí.



l7l

I!öIcsóde n:1l\ izatboz szakrétenély negrondoló!e

oroszi sándor Dolgárnleí€r: ,\ szadán nesralóíl]ó iÚ ból.sódc ólncsóv.l klNnl]a(\
Dr]lt]]/!{jkiní\ sz.riniszalóíóilt]ada(ll llljl'\lD a Bacsa Bt l2l l2
Veleselyhá7. o67ágbúó J ,] ] áltxl úotl ajá]lat alapjín clkószíctl cs
foc]lól!h 

'n!_!í]Lapodás 
iláirásám kér.k lc]balalJna2í$ a Kénvisela

'eíülctin
] ln ige! sza\.ZaLl!] elleis/]vrzdl é5únózkodás nélkúl a lö\ellezb

67]20l6 (05 26') szimüKapvsclö l!íiil.t hJltjfu/al:

s7.d] Na3yLij/ség onl.mrl|)7i1 Képvhe]ó'tcstü]ctc x szadin
. \.lo ((pe e .'t. oLo p. . ',"szclnÍi szaké.ló] fe !d.1ok e]látxsáv.l x BÁcs^ Bl' 1 12l l2

vc.cscE}']'.z' oszálbiro u ,1')bizzx mcg
A Fíly'alj doklncnlí.ió clkaslíósóÚí bfunó ]50.000. |_1

(']7 \7ílijsÚnL7.r n]nnl). ulnmin1 J pn]jeI1 vé!]9 kí5élé5ééf
A Ké|\isl]ij lcíú]cl lLlh!Íahnazza J l'ol!ámeíeÍ a

ll.lelós olo\/jSínd.r ]].]!imeslel

Pó.l.s^i jl i]bdís.!ópjánnii ]izilllcLi!.

cétJ]j.nii lil rgclÚjc J hnr:]Í,/Jt j]r]d]t.n]: szada NxgyköZs._!
o|ko]m'D]7a1 KcPlrclii {cíül.i. a szada No\i No FIOÍil Kh

s7jrnú hJttji(]7Jtjba| jngzneftek i]ipjxtr . Kti s/ófu
ü]eszlés céLra ([ íehc'"uló bdlhizi9 ] njlljó Ft. uxZ hí()nnn]lljó
flrint ö$zelel b 

'osn. 
íiidolt |énzcs7kijlkinl a/ onkomí|].lJl ]ol6

KisP]lljst] lilldllxbkb 
'i 

6 5 nn]lió l:1

F/ csy hjl.L\/.7ód.\ l.nn. A kjncsfánó] l.l] c!!.dél]'l kú'i . vrly

Kt]LIr 1íEísá_!i i'onna ós hx a lag_!]ü]is ú!r dóo1' bo!'v autól }isáro].
\/n! l]gJ ncgtconi Nern kell kátri Áz őtrko íDy7il .hhd/
l:inrsJl;i\l e] l]lij linbor i 1i]!g]Lila$r.[ lcll c'jól hxlíÚ/nrl hos\
!éDko.s íszeletie visálolni ]ie ]cszlón.óLfu ldruk ]j( a7ó*7e!cl

orÚs7i sándor ís7ódás]: l.l\ó llég] hón'lbh L6l].7.r F] roLl il sz{da Nola Nk]i g.ploc!
bér]jse $iirr.le$ijl' J r]í)0 at.os ólad]jx 1x '

orosli s:illdÓr Dolq:ir.l.ícr: 
^nnkoI 

kixdonr l ].]rdJbkJl. nr]Ddig.]ranba útkozök. llo!]"
n]on ] Ioc! ncm iÍ rJ. íb Ha J/I D]o|dj:nok. ho!} tre le!!Ínk be]!
cD|'r] únz1. n.r1 tudJUk hé]eln]. dc aklor íLl oD r.nJ.1[c2ayc rkloI'
.|nikor t.]l ID !]-vJr kilo!áí nenr lÚ_!.dok .l.llog] .ÍÁ1 nc trLdlnr
.rq]l!nllni nr..1 nnl.s kÓ.sj



1',11

!!!d.4i!! Hl lén.é aüló. Úég.efo le.ne \.liÍ. Áz enbeÍ nrig nrindig ncn

Polgá.ne$€Í úmak teljds ]néíékbe| iraza van' hoEy lcjlód|i kcLlcnc
Napi szinlen nézzük. lro3y nilyen munkikxl k.1] cl\égeni j t'a]Uban

Több cnc{iál tcllcnc cac aordilalunl'
ALt] és Utánlüti is szükségcs l.nne' Á7t én se]n tudom vállaL|i napi
szinlen, ho$ e, al rulólYczesscm Ajelenlegi !állozáí, amit nxjd e]

fosok n]ooda.j, a CsjllívJ ]najdn.n a teljes idó.l.t lckóli' 
^ 

Szadx
Nova Ntn dolsozói között sÚy] van. akf. rd ]€het bi7nj
sllÍszjmÓkll .szköZók.l' dc ílgoídÓl an dó' h ogy €gy autolrábiz!á]ü

Leve$zük na'i.endi ponlÚl

verébné (orács Rozáüa: Nen ez a nródja.lrog)'le\'eszül aptrc.dról. Nefu tLd.n]' hog]
n1bc akadályozl! a tcvckcnysóEcl' hÓgynÚnr vlll autó. men|yit kellen
vámi Ha szülscg Van rá, íldozzunká

oroszi síndol(szódás]: sofin i.lelléne rá

o!5zlláldor Dolgárnst r: E| fudom. hogy naDj szintcn mil lcll.n. .sn:ilni

oroszi sátrdor polcínnoster: A szcNezcti és N'liikijdé\i s7ab'lj.7atról szoló 2/]!]]'
(02.1,1.)rc {lclcl l5 is(2)lFontjarlarl,nirfrpirenderelnapoloin

szcnl lslrá. n'nl r.ndc^únl:

Lóliicz' oN])a miire ódiszcllc2ö ollés7ilcte a szcnt lsxá| napl

Vclcorif \dn \1<inr 7!ltin Erjki feL]épiso 1úl nagy kólGé!

veróba Kovács Rozálin: EZ pÍobló'na ú
úg! tcnca.zL1L1ó1.
tónyl.t sZiiksógcs'

iskolíban is. mindenho]' Andras na!!o. sokszoÍ
ho_{y ulijnlntn'al jón' n]eí el ke]l D]eDni !isí.olni.

Ncn ludjuk a bérlóssÚl lei'e'l.] a7 öszcs nunkál Ez cgy P(l'ána
ÁbbJn Dern hjszek. holyezttr \lo]trárSanvnd n.!(Udiuk oldaD]

Jalaíon. holyZohiD l]r]lahdveÍ 
'sik 

leláró leg-lc!

:/r- tt K,n1

.'-.I /aL' . ' :)

icsy/n t .,, t

.!.


