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'IEGYZÓKoNYv

{!!!d!i sado Kózség öíkoúán'zat Polgjmesten Hivatal hácstemében 2o]ó'
náJcils 2'1_én l6 00 ó!a!ol nee1anot KéPviseló tBtijleti úlésől.

J.lcn Yannak| orszi sándol polgjmBler, Pellá]r rl?ád alpo]cámeíÍ, vrabóly Ba1á7s
alpolgámestq' PinLér Lajos, Törijk László' oroszi sáldor. vüébnó Nyftgcs
Kovács Rozália, képviselók

Vé.ssy Lászl ó oazáÁgyú lési képvise]ó
Balog Mihá]}né pónzüg/i vÚetó
cnglo Evajkv.l*cló

Níeghíyottkétrt iclm vannak: o@szi Pétd külsós b'oltsági tag' Farkó Imr€ l.eaeds'
lllés szabolcs szada Nrva N*ft' ü&wezetője' Pálnrai zoltá!, (osik
Veídelné. Drozdik Béla nüsz!ki noda Yezetóje' szóke Zohán ralezledes'
Kovács Ásoston r'ftön!' KMB' MolnáJ János szadB].lt Kh űByvqetójc,
FointÓs Bcatrix

N'Dirend €lótti !ontI

_ Kózség intéaényveuetóinék bszáno1ója

Beszámoló a leján id€Jú halározatokól'

Nroi.ondi pontok:

cödöllói R€ndórkapitányság begáno]ója a tclcPülés }ózbiáonsági hel}zetéról
llóteriesíó: orcs,i sándol!Ólg]'mester

Tájékoz1aLis szada Na8yközség je$zójének kinevqéséró1'
Elóle i!sz!c[ oÚszi sándor po]Eánnester

szadai szociális Álapgolgáltat6i Közjont s,jknai plo8lmjána| jóvánagyása'
valamintszeryezeliésMijkődési sabál}%tánakelfoBadása'
Elótúisztö: Kcókeyánó Tmás SZAK vqetőjc

HatáJozali javaslal tolepülésfejl6zÍés éftlekében löIténó lelckvásárláyól (szada, 580

Elóténesztó: oroszj sándorpol8áincíer
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csilvölgyi wós Albeí vadászláJsság lcrülct igónyónct c1óldcszlése'
Elótcr]csáó] oroszi sándoIpolgnmester

Ajánlatjosi képvisel el él lálásán
E1ólajesáő: oroszi sándo! polgámcíd

tolgármoÍcri iájókoztatók
_ Javaslalot kérése szadáéÍ' kiLüntcló dijal ]opsán

_ 'l'avaszi hadjáEl láfoog'tása.

szrdá}úl Kfi' és Forintos BalriakéE].re.
_ J ók ai út as2fa11o2ás teNezése '

_ Berek útépités kómrűvdsíés elókszitésáe tmulmánÍe '
H!úr út útépítés nűszali cl]cnófése'

BjfullsliEi e ]őlelje s'lé se k

oros2i Sándoi polgjmcstü köszönli a megielent képviselókcl' lalmint ncghivolLa]Gt
Megá]lapitj4 üÓgy a Képvheló'testijlet 5 fó jelenlétével hatáÍozatkéls, u ésr neg.yitja
Tó.ók !4'ó lguolta.lésit' velébné Kovács Rozália clut@tt. ézéílinNjelen c üléseD'

Az intézmények beszámolójánál a szAK veZeLEe szinrol be, a lőbbi inlézna}rydeló

A Képüselö testijlet 5 ló igen s7lvDaíxl ' elleíszav'rt és lartózkodás nélkiil a mpircndi
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]'{!nirc.d előÍti nÓnt:

Közs ór i ntóznrón yvczcló inek bes,:!nr ol oj a

furéks'ártó l'an'ásI Az elmúlL idöszdbÚ sÓt mi dcn lóíónl' Várcius l6 ]E tö7öll618 L3
ólclnhze't fudfulrl szétos7tbj L]díót, konzen'eket, nma nargadlÍ
IanalmÚoll a .sonaE
oroszi sándll (szódá9 scgihó!óvcl a Jol'üDiláttól lóbb *tlap
hasaált ruhát tutltunk elho2ni' !Íjts2eÉtnék e7iLLon m egk d s2ij. ni
Ma kaPtanr nreg az él9lnriszer b!n}'tal való egyúl.Drúkódési
megállaPodíí, 20l3' Drircius ]]_ig újból p.nnerck Yig-Wnl |z
ni8yon nagy s€gi(\ég azo szad.i F.lgár.knak' xklk dszo Llnak a

lánogatásm' Nali muntábú fun{lbc. /aJlil üindcn' klub lagjljnl' élik
a n|rdcm.pokil, kü]önhó7ij r€'xl37lé|'veken ve\7|ek rés71

oro5ZisóndornolgÍrncí.r: Frő| f.liil !Á]lahInk r s/AK n]űkódlcló!. kxn.(ii ]]
.rjlll) Fl os á kÜllsÚE\clés. ]ó milliól vállal az önkonnánlzal. Lcncl.
hogt el é! fulyüli]l költsógcsöktcntis kcll bcvczchi, vag} Ólyan
plusz leladíÍ' amirc ad .z allam Fen71 sok J rús/!fu]a embel' r
hivatalban is láljuk a 5egaly kótlmc} k]t$r.

\ o,.r',t oJ 1,t. , I 1.0.. tJL rJ .lt,.j,At(..
\_.n2.! Koordnráló lloldnrg fo! fe]épiilli' ctnck .rcgfclclócn
elke/dlúlr mlrciLsban .z adahzolE.ltalások]l l.lyckslünk nn.de.{ a

l.gpl€oizebbcn e]r.gc/ni' A li'l!b!n illcks,ünk !kij/munkisokhl as a
saiát dolgozónrkkal a kij7területekel lÉz1ín t!l1xnj. gondo7ni Na|]
s/inlc..gycltctii.* I01galncícr Uf al'

oroszisándor oolgár'ncsi.r: Illés s/ah.]c\ és o(}/j síndor (S,ódás) 
'no 

cnnck
Lap.sárr lé5zt vctt cly konl'elencii!

APnlr\hln nre]+eld]ü* a lomlalJníl]Í' l ki'7eti .relL]izonil
.eycztettün|' Ko bbl óYdk.ek.]egJélelüen elleDóIizzüli a kontólcr.l

o.os2i sándo. Dolqárneíer: Koordináclós me3beszéléí fognil tanali a lomt'lúills
kaP.só oda kcll iayclni Ta h. hoay csal szadal Ptlg& I Jl le a
hU]hdék.l Ncn tud]Ik válLaL''i. 1Úgy nás t.l.tülésÍij] jd9 hozzík, és
jn]]l]ós plusz kiadásJ.k leg*n€k

Bcszánoló a lc]áÍ idc]il hatáÍozalohól

oroszi s áldo I pol rárnc stcr beszánol a lejád idejú haláDzl okJól

A Képvise]ó teÍület 5 fó igen szafuaital ellen\/avuat és t]rtózlodás nélkúL omszi
sijndor pol!ánncstcr lcján idcjü haláozalokló] !?ó]ó beszímolójál fudonrísul vcszi

teÍák Árr):nt ]ó ]o lnakolnreggkclclt
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Gódöl ló ] R end óIk at tánys ág b cs zámo 1ó] a a telepü lés közbi ztonsági hel yeléól
llótenes'ó: oroszi sándol'o]g'mcstcr

Tis21Ú1t Polgáflneslel Ür, Képvisclók, ked!.s vendégek! s7 '1ekintelében roslz tcnd.nciá|Jól. problcnilkró]. Úon.all i.LólkÚdós
i8ényló esetekÍij].].6 s7ó
oszágosan 270 ezeI büncselcknrény tól1ént az elnúh évlren' ez ló l7
1t kal kcv.scbb..rint M clózó idószikbM Ezt a tcndc..iál a Gódö]lói
ReldóÍka líny\Jg és az aszódi jírís is érZékelle vr/]gí|r* en.ek ],
okál' .ilyon nagy vllLo/ísol nor vollak a Elditség életében a
korábbilkhoz LéFí F|kéP/elheii'' hoav a m]8úciós hllás Iiit
.sökkcnlck a !olyol clleni biilrcselchnétyck'
Ná!!tl örÜliiú, hoEyez oteodencia Pcsllrc8yét h irifictt., hajdncm
10 % os a.sökkdií lcaiszüálial.z clózd óvhcz kópcí
A cijltijllól Rc dórkapilá|ysádroz e 

^szódi 
ós Gi]döllóljírís hí./ik'

Az jsneíté vnh bűn.sclckmónyot wánJ 2015 élben a kor:ibbi évhez
kip.st 16'l % os c\ökk.nóslnuLal
Lzmayszínrahho,kéI)€í'hog!Íjl elVonóiényezi'voLl'Nap] sz]nl.n
lótszáDlriámyal küZdúnk' oyakoÍlalilag .z clDú11 évbcn ]7ó7

A lakos\'g bi/tjnságólzclc kap.sli. s/eÍchém el.l]ndani' hogv }eí
negtélren ]o'0o0lakosa216btinc\c]ckDénrjulol1. l'csln.!y.sokkal
lcnrdlcbb bij|csclckm ény s,e'n ponlj ábó 1, nrfu az oIszigóbhl ftll. A
Giidi'llrjl Rondörkapilá|ysá! csclób.. ]0000 lak.Ya ]55 db
bűncscl.knóny]u( 20l5. óvbcd. E7j.lcnrij\ja!u]ás aZ clóZó éYi l85.7
hez kéFsl van.lyan telelrü]és' nhol 1000 flne a-5 binrcs.lcknóly' ós

' o] ''!'i ' (o'l'bi 'Ú''!'' l'F'

vere\egyh'o. és slad'. Ú\ek ólJ kjeg]eosú]yo7oí számok van.ak'
lrdijkenes kicsjl 

'e.hclrcbb 
s,ada lhzonylalábfur t.lán ál á

legDaayobb sikeÍ' bogy J kó7terüleien elkóletclt búl.sclcknlóny.k
szána ]clcnlóscn vhszaesett. az elDúlt iv sorh nndösszc 7 cselbeo

^Z 
cósz.tos büNsclckjrónyck ósszclólc]c kJtcsín láthaljuk' hoa} .

vaey.n .llcni büncsclck'nóny tcs7l ki ! lelepülése! .lkövctclt
büncse]eknény ]elét Je]lcm'jek az ]p.óbb lopások LakásbcIórés'
nrúlrely belóIés, n]el]éképúlel belöús' olya. cószxkos jellegij
büncseleknény. amj orás telepúLéseken lóíóÓik szadín nem töl1ént
Egrób biil.sclchnónyck!él okml h n\ii,is' kózlekedési
biin.solÖkmóny. Balesclc* ncg.ló,ését púbiljuk nrcsoldel'
Kózlekedés szeorpontjábó] túl nJ8y foryalonüól beszólhctii k 

^ 
agy

lorealom, kapkodás ós rohalis miatt lörtcmck köz]ckodósi bJlesetek
van egy láblá7'tunk ' bcszájnolóban' Úol j le]€Pülés közLekedési
baleseteit n]ulalJk bc 9 bálcscl ogy ilYe. l'o.gallrJs úínr nen] súlyos
!7ín de B0 9; .s ca]3lkedé$ mutat



F.rkas lmre r.gzred€s: TúlnrutaL uo! ' óíókcn. hol]Y n.m *ell vÚle l'oglaltozni. végre
sikcól a sebeségnéÍij beÉnde7ések€t szadán is nrűködlel ' Á ]ó
é'ésü lakosok Út szeEtnék, Iroay sebesség 

'nérés 
lc8ycd. trlkczdtijk

ezt a levékm}sógctj dc sok tá!]adáí s kPtunl Ebból clég $k
vizsgálxt volt sok embemek nm tetszelt' szaknrlilag alá kellctt
lánaszlanunk, trogy nriéfi ott nérünk Azok a készülékek anlit
hasz.ílL.k Í'J n'nldcnt képcscknózli mobil tclcfo!, piros át]óÍás. íb.
l]árom helyet tJláhlnk szaddn' ah.l engedél!e71ék ! hJs/.ílatái
szcro csáe halálos balescl nom lÜíanl szid'n. súlyos balesel igen.
l-jts'k. hogy mie lcnr les7 szanlció. az illxnrpolrárok nclr lograk
vi]to'tatni a kö7].k.dasi morálo ' sokla] ]álványosabban te]l
Iellépnúú a szlbljlj.slcgóll.l vünbcn T|]án u illas !9zeléscl
.sökkeDIek. l lú5!é1 kiin]}ékéo is $k akc]ó lesz szJdín és Veresegvhiz
kóm!ékó. is' holy bi'lonságosJbban kazlekedjenek .z .lrbdck

' 
\.bL' lo'.lcdi'i ]-''é' . 1 ' ''l'p'Léc'' \ l' '' '

belylctÍöl Únyil, ho!} l'esl nrerrén bcliil clr lalálkoztuú a nl_i.j x
migríclós ár]datlal' volt anrikol mpolon lcrcsztijl k.llcLl
e]]eni'.7núnk oda tcllcll nonic az c.ól.knel ahola szükséges i]li
A kórzeli nregbi1oltJtaL n.n vss7iik cl a (..ül.töl
Ko!ács Agoíon I tii'm Íé\lóÍe lavaly tLdtJ.k ku{yít bl/tlsitmr' de
s.]llos lcnr minden te.ül.len l'clcll mc8 Mosl Aeoíon iÜ kulyát kap
Köszön]úk Dnrd a kutll. .]ind ! sebessé8nrérés idószakilrx! !}djtott
segi(égel Bi7.n bcn .. ho8y cbbcn al óvbü] is hagjnló lii'is

r\ híí'. Í]óris ponl hol va!szadá!?

8llvfur]Ta kilrelyczYe lehel hlszníhri lclcpülós vcgón 
'an 

cgr po.l'
csalás t.a kdülyókén x másik, a hannadlk nlcísi Pon( ] szűos
1ig óJák]] njnd]íél fun]ba cng.dólye/ JnréIés Kapitánvsáli szintc!
.]4 .]7 pont Ya.. AmlnL vú |chcióségúak újabb pontot kÜclölni. .tlol
q}eztetü|k róla. hogy hol lcgyen valószi|ú]ea Molyolód fcló lcsz
Lljclöhc. sajnos va., ahol lilos alkalnazui. Ezck c_gyik rószc a
scbcsséakollá1ozó láblík h]tály2 volfunk kinl lrejáláso .

o.os7i sándorís/ódál): MÓ( s718ontollák a lcllótclekcl? Róg.n lóbb h.lyen Yo]l nréÍés'

1óók László l7 05 ó.xkol nre8éIkezetl'

!j!Ér!!j!!l
!.szrldcs] A sebeségnréó ké:^lékekel rendin aLt] mellen hiloDr lábú

Rége| neD vo]iak ilyco modem készú]ékei , ott állfulk nrcr,
á]lo1 alanü* Most kózlekedési és pdkolási rcndct bÚtarlva ]chcl
n]eg'llni Bc]só kolüoll. lnli nlkább j.bbM s7'bály.'7a H] vao
nregíaleló \la}maj indok, .l'tol clóbb uLiób e.gedél],ezik ltLjbb
nree.]ijz. j 57€Íehrénk a balese(ekel



oroszi sándor Dotgárncster: Kihzönjiik szópcn a bcszánrolót Non fudom clÓnri 2t, ho8y
kelló hotékonysággal és gyosaságga] javilsák - ulal LétÍe ke]le.e
hozni ery koolninácjós bizotlsáeol' ahol ! rcndó$ég. Ielepijlés vezeiói
vann'rr jclcn ós funi ott tonkjél pnblénra .lhangzik, azl nrcr kcll
oldani' Ara kéÍh 

^gÚsont 
is' hogy el]enó.iz.l *ell' hogy lln e

valakinek joeosiIványa' nril kcEs ! Le ]elen

ollvl$do! 1s!!!!!ü !'ek ól! van ' a bLi özói Lözóssi!. akik idósckrról csald$al
kölctick cl búlcselekmény€ket '1 5 éy.e vl\s7a.1énij]eg hllImr ]ehet'
bogylel I'elblkk.Drak' eblren sikenilt ralami leld eitésl 1emi']

!4dqh4 !.9!4!k!: ]leves é5 GyóI bcgyibm sikcriill ka( biins2cN.l.1.1 Í'eIjLalílni
cődöllóó]2 e'nbed v tek el Hoss/Js n}..l]7is volI elem/éselkel']ó
.sapalolsilen]lt nreEloe.j vá. már beisnrerés al ú8yben 2 ]00.000'
Fl Ót, dc alá 5 milL]ó Fl oi ls vittek el idijs enrbereklij] F7ek oLFn
jeueeii bii.csclÚknóryek' nrint cgy óbcn a 3épl'ocsi lopások rollak
Külön nylnrolás Í'ár rcnr nregy. Mobilhak, fonlos oszáeos.! kövclli
az eseméoyekel 

^2 
Úlfúlt ilbct o6zá3.s koordinacló alaklll AZ

idós, kiszolcá]laiolL szd'ólyck bjztonságdnal ncgó!ísít a Gödól]ój
Rcndórkap jtántsóg :1ivügyének {eklnLj

o.oszi siüdorDolgánn.stcr: Á kij'e! megbj^llelhelye/ésévcl katcRnaüJn ]i]litotLDk k]

anvag!kal. hogv áll eZl

s7ókc Zoltón r''lc7r.dcs: Iol}"oraLban vL' r.óg lün ó .,.tnr! ! Lellcs anya!'

ol9!zi-s!J.&_-p9!fu!5!!! A7 cg}'ijttniilődés
Rendőrka 1ínysijg köZöll'

ó nj igcn szalazattal ellens,aluat és tifózkodás trélkül a Lölctlczó

21/20]ó (0]] 24 )slúnúKép\ise]ő testű]eli holározal:

sáda Na!-lközség önkonnán}zal Kópvhc]ó tesrij]e(. a

Giidijl]ój RÚdórkapitjnysá.e 20]5' évbcn vég/el( mJntr']á.ól
szóló beszimo]al tL.l.nj&ul \e!,j'

Fclclós: oloszisindolpoleánncícr
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Tájékozlalás Szado Naeyközs* jeeyzójének kinevezéséól'
ElóteneszLó: oroszi sándorpolBárnrestel

9!9g!!!cq4!cé!!4!s!9!! Tisztelettel lájékozlaLoÍ a KépYiseló lestületei' vmdéeeinlet'
nocy a kiií ]cg}zói áuásn ]1 pályázal é*ezelt 'l'e3!ap délulán
folyamón bmltattoztak a pályázók'
Bmutatkozásoklt kövctöcn a KópvNlő_tcíülct íláspoílj n
Íieyclcnbe véve dr. lál s7ilviát nev'fr ki jégy7ón€k Á téstületbő]
tóbbm dolgoztu.l nrár szilüával' aki aÜee}zóként dolgozoí a
hivatalbm.
Ma a hivatol dolgo,óit is tájéko'altam a dö.téyól.

A Képviselö lé*ülét ó ld igeí szavazanal ellenszavazB1és tanózlodás nélkúl a követk€zó

22l20]ó (0]'2'1') szá]nú Képviscl ó'lcstül eti lal]hozal:

szada Naaykózség Ónkomán}zal KépvGelő t€stülete szad!
Nagykó^ég jegrzójé.ek kinévÚéséól szó]ó tájékoz.atót.
val mint dl' PÁl s zil li a j ee)zó kinevezését fudonr ásul veszi '

Felelós] oÍÓszi sáídor l)o]gám€stel

szadal szÓciális Alapszol8állalási Közponl szalnai prcgmjána! jóvánagyása.
yalamiDt szerve7eLi és Mrjtödési szabál}zalám! elfÓgad'sa.
Elólíieszró: KBéksyá.'ó Tlmás szAK vezetEt

E!Í!E!!!!f14é!! 20]6' jmuáI lról név, vahnnrt koináqzali fu.lció változása
mi att szilks é96 a szeNezeti és Múköd és i szab ályzatot módosi tbi.

A Képvheló_testiilel 6 6 igen szuvÚat1al ellenszavzat és hrózkodás nélkiil a következó

2]/20l ó. (03 '24') szlnÚ Kclvhcló1éslüleli lrllirozal:

szada Nagyközség öniomán}zat Képliselőresdilete a Szadai
szociáljs Alapszol8állatási KózFo.t szatmaj poglamját
o'J J4J''/4pl|' e'VúÓoe' c'h'rJlJ'. 'Jo]

lelelós: o'os7] sándol po]gámestel
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HatáJ.zali javlslal lclcpülósfc]lcszlés érdekébcn tőíénó tclckvísiJlásól (sZlda, 58o.

Elótel]esÍó: oIoszi sáDdor polgrmesL.I

9.r9!ai-$d!L_p]r!gÁ!gr!9!: 
^z 

c oyes és cllogadotr helli é tésj szabál'2al és
szabályozás' ten' s^n.l & Ády Endre ulca és Ketalja utca közöt
lcÍczctt únryiláya no* Í]r k€ú]hetoe. nilel lz útba csó iircs tc]clr
''.0 \''' ']ado 

o ' ol' /' Á ,'' ''d D. J '
n''éar'l óó lo. q ''" n' úo) ó'' \'!'| (ttldl'l
l.ni]eléfr 17 ela l] 10 500 000 Ft vételírat kénre

Ál óíókcsitis lcbo!}olilásához éfiókbccslcí kiszilclLünk' n.ly szernx
lant jngxllan lorg.l iíéke l0 600'000 Fl
Á tcn'.l.ll úÚ'j'itís. közscEbclsó köZlck.dú\i l.helijsé3ének és lözmü
öss7ekikelé\ bÚvilÚsól lcnni lehelóvé Á7 Ady End.e uIco zsáhtca

Az clha4zottak alap]'án javaslonr az ilrgada. vásárlásil Kémr a
Kcpvi scló _tcstii lct d ijn ré 5ét

A Képvisc]ó l.íú]cl6 llj i_!cn szavÚxttal cllcnszavazat ós IÚÚ*odís.éIkú] a kinelkczó

2.l]2oló lo] 24 )s/ánúl(épviseló tcstiileli halározal]

sl J NaglköZsó.c ónkomllnvat (épyiseló{cíúlctc
s7ada,Ady E.dfu uLü ós Ke'1alj. utca kóZijlt út.)rú\
'F i I,a.t O.o tr\ ' 7,t '0.
Gyöley úi 5]'sz alani latostóL J.ln{ lLlxjd.no\!il nresrásíloija
u 58o llsz Ú kivcti b.ópitcll.n tgú]el ne$cvczósij 1626 n]

U éíékbecsléssel is alátÍnas/lnl
]o'50o'000' Ft (a-zaz líznrillió öszázczcr lonnl) VéieliIéí'
A vétclórlt az onkoflná yzat 20]6 óvl köllsé$'clésa ck
1üliir.liztosilja.

^ 
kéPvistló_tcíijlcl lclhalálm'z r PolgánneÍen iz adásvóloli

sZe.lódés elkósziLt.lósét ó\ z ol]ronrályzat lcvL1bcn lijrté.i'
al lli nisára' val a.]ini l t€]ekkö | }wi átvczcttctév. '

Fclclós oloszi sándol polgiim.{e'
Hatándó lo]yMratos

csikvólgyi wáss Albcrl vadásáársaságtcrülct i!óryónck clóLel]es1és€.
Elótc.ies2tó] or.s7j sind.r lolgánncícr

A kiilteriilelj óDkom'oy7atj te.ületek i!in'ó!yót szcrcl.c megkJp
T.nnészetes szelrél)'nek kel] testiildi fclhakl'n'í d]a án a
poleánlcícnrck ítadni a mcrnalalNazáí. c\:ü a kúltedleti szinrok
kellenek,ez.. a.]o.Íxt!ányoDrkc]l. h.gt.dlxdruk !7 ígéoén!1iúcl'



A Kétvseló_IÚstiilct ó iö ilgr szivazatlal ellenvdvualés taftózkodás nélkúl a kóleIkezó

2;20l6 (0J 24 ) iánü Ka|\i\Lln k lületihJJrozJL]

] szadaNaByknzségöúomán}zd KePvisolórstiilde
\,.. - , L\ Ec \\DR \ / f .7T ..00o !:A r i
neve: }j.t& E'lébel. s2: Gijdinlö' l95.1 07 10 lJk:2l]1
s2.da. Jókai u' 23) !Z örionrálryati Iula]'donú külteriileti
1Üldck' a ft ldfu 1a]donjo3 clválasztlrat.tla! részckdÍ mcei1]ctó
Yodís?atj jÓg glakorlás! ós hasznosíása leklnlelébe. kflítj7í]
lclkül. te!es halállyal l'all!is.]]e
Vi.dcn oLyan úg'vben' rnrelt a v]dís,ati jog $nkonisiv.l és
hxsz osi1ásával kapcsolalos teljes hatáll}"l.yilatkozilo1 togyc ,

lÓgokat ós kőtcl ezenséeeket szeEzz.!, illctlc víllal]on
Továbbá korlá(ozás lélkiil nilrdcn .lya c!árási csc]clmó.}l
keiemanyczzcn, folyamalba tclycr. illclvc n.Ai.dilso.,
.Ji i \' .'l ..r I adi"L ; \ 'iéri elt \aey ügyld rós/( vcs/en' mclyck a PlsjmresteÍt
nreail]elő jogok éBényesiiéséhe/ s,ükségesek' a vlljs7rti jogot

2 sádá Nagyközsi.! önk.m'ny/JtánJk répYis€]ij
tesfulctc Íglh]lxlna/7a a p!]8im]eíen . nrcllékell
ncgáL1ipodás ki1oltésére és l]inására

l_€]e jin: oÚs7i sándor Plg'me$cr

^]ánlat 

joei képl iselel el1á1ási'l
ElótllleszLq oioszi sándor pol!áflneíeÍ

o.oszi sándor !olf,íInes]!!i A s7ada 0l2l/.1 hr7 i]rÍ ixl:ilh ó ?]r 1l3 5.1]R m]
klvctl sFoÍlclcp, illelve i szada,0l2ll3' hs7 alatt talílljató loi] hr
?31o m] kivL1l sFoílclcp volltk.Zásában a tu]qJonos sz]do P.
KeEskedélmi és szolgáltató KollálÓli Felelijségú lá6aság (l0ó5
Budlpes! Ba]csy 7\i]ins/k)' úI 5:] 4 em') ]elenlós tkkldó t.n!záí
h5inrozott fcl szada Na3yközsée onlomá!-vza1á!á1'

A bldapestl 5ooo. Üg|idi lr.da tós,ilcll egy Úgyvédi veglrizísi
s zczód és 'fen'ezetet' úe]y al aPj jn 

' o|k o mr ánr7at Iés zére a tcl clradó
Táslsig álta]i meg nem ljzetése lályábon jogi szolgáhalást ós

}óPvisd.lct níÚt. nelyrek keElérrcu a iv1cebizotl lcbd.ki á
s2e'ónésb.n íog1allakló] álln.k



Ii'EL!!!d!! KéL ]íídós ncrült lcl' minél lcntcbb szontmi 3 vógic]'a]lís ö$ZÚgcl'
emek feJébe viss7aszerczíi a.agykijzség önkomJnvú:lnak !
ldiilele1.
Ha alijlött nló_g tud péEt kihozri az ónlron!ánlzat iszéLc a iiallódi

,r.,(o ,L"d j..eg.

oroszi sándor DolpÁrdeíer: vélcnó.-\ren szeÍint ' új énékbecslés i*í]rb e3) nagasablr
óss,egdt fog mcgfut.lozni Elképzelhcló. no8y ]00 nillióra s
felemelik.
Az értóklrccslés eay &laL nekünk alegt'ont!s$h' bogyrhiÍ]ság állB]]s
j(níhaglll ütókbecslés alapjin a te.ületot Yissza Iudjuk kepni' ós a

nregi]latjtol( óíókbccsjós. vaLanrint a jclcllcg knlu1iLotl adólljtalak
kö7ói1i i's:/egel J siküd'as mccbi7ús álxtJán ne$(]bí|ul
ó]aérve\itcnj

P.Í.ákÁroid: lLj iclen !]ik Jl Ú!tU, .lerJl] rJ \\!|JlLnzk

LcE\-b]!Z:i M] is nondhalná]lk cgy óssz.get Az1 moldjuk, 1ú mcgszcrzi a
teruleleL 25 Íjllió Fl'
Nekünk ml ]hn. a lca]obb? lk lÚÚapná k a tcrii]clcl. vae! tén,l
kilnrilkl

a!r,:/ s!!4!Li!!!c!! Kap]uk neg I terulelel énékbccslós alapjá . baü.c. }i is

'.nrcílLcrü]c'bóltöbbétókcln)dmklihlz 
j'

vé.sq LÁszló orszáco'úlasi kínviselii: Vé$ehaJlói hndcünoyár l0 ,'; e 1]x, lla a .iglól
tUd lrcvasal j nlóg. xkár 50 %-ot is lel lchcl n]ílla i Ákl.r ó ckllllé
Iess/úk óL€l. h.g! nlcmr'l. l?2 !ll]i Ft jele.]egi éfrékbecslés
összele ÁZl mo.dúj. h.g]' 200 mi]lióig 20 nrilliól adu nxc..
Kiüenete], boay laey meBl7ez] az ötkoanán-\zal, lagy lcgv.l/i
va]akl Jnís. var! 200 nillióig 20 lri1lió.200 nil]nj lijliilL 50 %
A !ólgohaJlás{ M ú!yl&i iloda vlgy. vógllj' a/ dnkonri!}zat
mlnden]élekétPe. li.ilált! Liviin a ]i'Ule ]ete' meí nreg !kar]i
szereTni.
sz]Ddikátusj sze./ijJéÍ kijlnj ' ügyvédl úodával Lalnás kőzölli
szcrzódésbc kúlön röazileni ! külön nrc8állapodásokal' sznldlkíluli
szcrzódósbc belekel]tenoi, hog-v a 20 ni1lió Ft sjkcrdij kifi7eLise .rne
\rnrrk.zil
s7emé]y€s egle7letés kcÍctóbcn hegbel,é]jük en.ek Fjegvé|r,ób.n azt
ls' hogy mr van amegbiljs] sle7i'désben

vrnbélYBnhzs: vélonónycm sz.lift ne mondjunk 50 %_o(, kórdcz7ük n1eg, h.!yh'.y
sZ'znlékoL ajínlJn* l'cl.



Polgárncstc.i nijékozt!íók

JJvls a ol kcrese sz.d]eí l lUnt<to J.,JI LJ|cnn

q45z!-sé!!!]:!_!qlg!q!9!!i A székely Beíalan napi rcldezvént keletében adjuk át a

dis4olgán. vahnnÍ a szodiát kihintcló dijakat A lclhi!áÍ .z
njsásbBn és a h.nlaPon nogjolenleliik. tércn a kéFviselókct ' hogy
3n.nnyibe| jaflslaluk ve. a kóvdkc^ Kl'liscló lcíiilct ü)Úyc
1Ú|cszók.ló

Klil\7tóf'!ód.]cnr ké.c]n]e

o!9!zi-s!!.d],!-_E!sé!r!!!!! A BM or7ágo5 Kalasztrófa!éde]n]i }iji3.z3.tóság a
2015,120L6 os tanclljÜ ismételle! nreurildetle a felnenó re dszcni
i{úsl$ v.Bc yól az ahó. és középfoh] oktatísi nÍéznényck diík]ai
s7ímára
A l'est MÚgyci Katasztrófa!ódclúi lgÚaaLósá.! oijdijl]ij
Katasztlóaarédel.1j Kfundellségc a Gijdi'llÚl kij./cli vcrs€n!t 20l6
á'.Pllis ó-á! rendezi meg a (iódinlói KálN1llóJirvóde]mi Kúendellség
L. lcIól
Mlvcl ' a yaEi leheli'ségeik szúkösek' ninden é!be! szpoDori
lelajánhsok scgilsó8éle]IeDdezik meal ye6cn)'l A kölzct kózoktatási
ifté7nrényéböl évól évrc dnclkcdjk a vcsc )Íc jclc.lkró diákok
száDa ldén 18 csatal ncv.7.ll, c1röZÚl E0 l0o djilo' Jc]cnl l lelniitl
kisirökkcl c$'ün' A ]8 csJtlt kij7óil a szado] székelt Lrcfxlxt
AltJlán.s hkola is ncvczcn' nrint mn'dcn óvbcn Jx!áslom. ho$ !
rcndezvén' mcgs7.Iv.7ós.t s7ad! Nagykö7.óg onkonnányziIi
50 l]00,J.t összelgel 1á].o$\:a

Á Képlhe]ij teíülei6 n' laen s7Jv|/JdJl c]l.nsláveat ó: Laí{]^.d'\ .élkül ]kölellezó

2ó120l6' (0] 24') szátnú Képliscló-tcíü1cli haláfuZal

s7Jd| N'gtküzsc! önlomúr]zat KóFvNe]ó lc\lú]ele l les

Katózbóllvédelmj Kfende]lség álI]] 20]6 ápri]É 6'án az akó_

' Lo.cpIoL' o\r i. i..r,i rc\ drJ 'Jnqrcndczésre ke'nlij cödőLló köucti vüscn}t 50.000' Fl (yy
Ülvmczcr forint) oszcgecl lánlogaljx

A]<é|!is€ló iedülela la.li ijsszesá az ólkomán}zai 20 l ó' óvi
kőltsóE'c(ése kerete leüérc biáosnra'

Ielelós: oo\liSíndoÍPolgáme51eI



9l

:r!!!sz!I4d ánl tá.]olatása

oros7i sándÓr nolqá.n€ster: Elrbel az eszlendóben N úLru lél a Tavaszi Emléknadjáratok
hasyoúónyózó scrcEe' hog) bejárja az ]849_es hldiösvénreket' s hogy
néltó módon enlékezzen meg a xtx' század nalyar
sz.ljadság]rdlcának Úsdndycirö1'
Á 23 Tavaszi lnnékhadjífur ]016 áPnl]\ 7 én éÍke7jk s7ldárn 

^NT(]ra lére. pi]lcnót t.fiilak és nreeebédehek, \'alanrilÍ lilidéZi(
Dair]lnich liblmok ctllókét. s azokél a magrar szxbadságlrxrcosokót'
a,kik 13.19' ítnlis 3 ín s7'dii. vonllták á1 a vícl cs'l'b' nenet' ahol
rórcs lralcok kózepetle [ t.I g}óZ.lmct l csíslán .\{alok ltlet

brduh Llón, ho8y nre8érkezésükkor kószönlsük a sereget, lllimi
kiadásrjkho/ a2 önkonn án}zat lálroratás á1 kéd '

Kólcnr o Kétvlseló leslúlclel. hogy aZ óvck ót nc$ndczósr. Lfiiló
Tavaszi lnnékndjárJtÍ j0.000, Fl öss7cggcl támoaassa'

A Kópvhclólcstülct 6 6 igen s7av,Jlal cllcnszavÚalós laíó^odís.óllú] lki'lelke/n

oro5zi5é!!!!r!]!g{!!!!!!!!!

oroszi sándor polgár!!c!4!

Fe]e]ó\: oroszisándoÍPolgjn!eleÍ
]l!lándi': Uo.nal

s7'dihiiKn ós FrrnÍ.s BeaÍix kérelnre

|ülöp'Iibol Zollán Íendez!énligazgató kérel.jnnrel

ÁKépvheló tesfu]el a lentiiisszeget az Öúo!ná!}zat2!]ó ili
kó1hó$ctése kerete leÍhéE biÍosilia

2'l20ló (o]] 24 ) szán'ú Kópvisc]ij leíú]c{jbatíIo7al:

szad3 N.g]kózsóg ónkomán-\z.t Kipvhcló_tcíülc(c a 20l6
dú]is ? ón Ü'cgrcndczéÍ. kcrüló 23 Taraszi F.nlókhJdrri.a|
kó]tsége 50 000'_Ft (ú.^z iii|ene|eÍ 6nnt) ósszeg8el

A s7adai tóltöá]lonáí ü7émeltetö s7]d*út Kft r77.l r
kéréscl folduh a Képv]selij teslúlelhez, hogy a benzinkúl ilftl báell
5000 m2 os lcÍü]ct bÓncti szclzódósc (ajclcnlcg szcuödislc rölzí.ll
le]réielek fueglaíísa ncl]ctt) nlcgosááÍa k.riilön Ú Ó.komány7ll' a
s7adrkút Kll és F.nnbs Bcah\ vállálkolása}iiziitl



oroszi síndor Dol€ámcs1cII Fonntos Bcadx válLalkozása öníl]a li]gg.ll cn búrl ókénl de
a sz.dlLjt Kli vel együthúkijdésbe. tenis7 konrPlexunrot szelenre
létrchozfi a tóltóálloDr's állal jelenle8lem haszlosÍott 1erüleiel ú3r.,
hogy kclLó lcd.tt ós c8y lylolt lc iszpályát cpitclc e.. 'clóteiesáésben ]évó he]ys7jn.aj7 Ja rn F.gyütta] kéik
hozzá]ánlásmkat ahhoz, hlcy a pályá( léfuehozlralósá8a ádekében
FonnLos Bcatnx vállalkozáso használhmsa a bórell lcNlct clólt !}lgati
iráoyban elhe]ye^edó. ünkonninr'zah lcíii]cl hcl!szinmjz !lipjín
n]errejólt Észét.

Á beadv'nvhoz c$tolt vázlolnrzon tillü tetettek szcrint lm c
nregépífe a Lcnnlt'lya a bcluinlúl DcllcL{'

Müh háen n ull e/ a ko ccpcjó' djkol n.gkerc5ell Bcllrix. ho8t
tc iszpílríl sze.eh]€ s7adín Ámlkor úrgvahunk' kérdéses roh i
lc il.t. Közbcn !oh cgyitlelünl Az elijzó lestülcti ülésc! lánosék !ont
cgy rc.iilct ki8bkitison !ondolkodtak.
vé]eményem slcri t abba! l'cll.nc dóltc.i, hogy ! a KipvNlö_
testület á]l:]spÓ.lja a tc iszpál-\ra kialakfísa kapcsÍr. Magen raszóó]
tánroeatrn. de vannlk nóg kórdisck. amjkcl lszlijhl llll Egy
koncepció ellogadíláJól kcllcnc bcszólni' holjy lijnosaljuk e' hosy
tcnhzpál}l les]en s'Jdín
Maga íszÚról uBy látonr' hogy érlék.l kép}hcllc' Áz nl._[ kirdisl!.
hoay h.gyM l.hct n]cavxlósitati'

Nx8rlából clh.!!zoll, lro8y nri le rc az i!.!y' Kél lcdcllis cly szxbJd
lc is7pályál szc'.tnék lélÍebozlri' Az ósszcs tcdis7!íl\a a ki]mYakÚn
lég:í!óa. niiki'dik. anlj probliJnijs Et, \ hJlr()lJt j: !n !ÍJ' ho!-v
czckel ! lérsilrtlkai nr.! logi.k s/ünl.lj Ery [x úcsos lanóm szclcll
1ló] sz.rkezetü siIoúan gondolkodon]
N{dnár UÍal!al cgy közós !ol)dolafurk_ 1'Ogy csclleg a/ o '".i "tiilii"valisu].d m.! a bc h&ás N.kjk vÚ o.i'kkel s,er'ijdésUk sijnos i
ljlya tiikélelesen.cm ltmc e]. dc a ln út n]e]let vln eaY ]o nréleres
kdlelezó !édósív TLd.njsoJn szm l 20 nrólcr s7üksales'
Iz doku.leniációr s1inlen valns'aúleg leÍűleÍendeuést jgéD],e]

szcnntmr ki!i1.1czhetii, é| tán]o3o1onr

oro!7i sándor DolgÁrneío.: HjjoÍ!'dalÚ s2.'ódósó] bÓslélt Beatnx. ó önálló binó
]qme anl r 1Íú]elre' amll h|yn:jlJánosék leú]elébó] N'lc! kcl1.ó7nl'
lroay hán! n_ le!ü]elrijl van szó' ugyanczzcl a k!óldral lchc(ne
szánol j x pnEz lerj$zkedést Az ópitéíúlóságl ós7kn]6ég !
vri]lalkoÍ]sl le.heli omck kcll Ú cngcdólyckel bes4re/nr
E! szenrély szerint táúogalon '\ hogy eZ létlej.ijjóu. nre3épüljón' Ha
a Kcpvkcló_testii]et egyeléat' ]kLoI úgyfud]uk támogatni. hoEr a27al 'bÍlct di]jal ad] L]k h 6zuá latba a tcrülctct..rnÍ Já]Fsók]'at.



l'!!$Ll!!lor

A2l ]avasoluánr, lroay ebbe. a p]llúatban támogBló szándékunkat
t'Eez7úk ki a höley lelé és té|úrk vGsza a részletekJe anrikor épilési
elgedélyek negvÚnál' 

^ 
szcrzódóscktcl ! tivitclczósi nDn*ák clóL'

Az ipali nart Ú mlilcft4]]]/l2 bJsz tc.ülct fclé fudna tovább ncfuli
szcrzódéslren kel]me rögzneni hogy anennljben Ú ll)an paÍk bóvilése
LaFcsán az önlonnáDyz n!* szúksége van an a tedleLre' alkol a

lenis/'ál'ával odóbb keu Denniúk

Ezck szélszerclheLij !có]s^rkcl.'.'k. ha bóviil u lPan p'rk' 
'kk!rcs.llcq lchctsólcs, hogy ierl€s*edlúnk?

oroszi sándor DolgÁrmt\icr: Igcl'

Á KePviselórcslijlcl 6 li ilen szavrzattal .llcnszav'atós lrr

28]20ló (03'2'1') s7í.1ű Képvise]ótsnr]eli bi1ínzil:

szad! Nagykö7sóg onk.nndn!_7aL Kópv]s.ld Lcíül.tc Flnnl$
Üeö .'''l i_J'L 4 l ] rl '' '-'
leniszpd]}a cpilésérc loNtkozó kcrclúil l.nog3tja azza]. htg}
ll' '''.Ú' 't'da\''''. 'j'' 'l':l ' L l'J

q''t''a 
' ! 'Ít'J l'(_loé.' ./

ü.nd'ónyórck frj$lényében az o konná y7at a kósóbblck

lcLclós: oÍos7i sánd.Ínoleá.neíel

Jókai út aszfaltozás leF'€zése

A szennlízcsa!)ma étílése utíni hel)Íe]i]lilásoka ez é''be! !
vizkömrú tárulás íll!] bj?k]silolt helycállilási kcrct (20000000'_F0
lcrhórc vógczlrctó munkáka a leíülel által nlár jóián.Eyoll Jókai u
c .li, /. 8...- ' l, rr'
neer'alós'tishoZ lelvet és köllsógkiiríí s/ükségos kés7ítelnj' .1í a
közbeszeués miB1i is A NAI-A MI Kí. Nagy Lajos épilóméarök
LcRclósi.]á]iata ].10'0o0. Il +AlA, bnlttó 4]l.300,Jjt'



A Kópvhclő_testiilet ó ló jaen s?a\'atal cllmszavazal nólkijl a köletke2ó haL'Jo7ltot

2!]20]6 (0] 2'1.) szánrú Képliscló testijlcti na(ár.zat:

szsda Na$község önkomj.y?Bl Képvse]ő iestú]ele a Jókai
'L B''\J ''q é3éol \l'i'.B \"l P io]' ''
készncndij üt fclililási-k5lbmtaíási tc['ck clliszilósóvcl
lrcsbizzo a NAI,A Ml Kli t (2L16 Budrpe{, Te.rllom r 9)

EcrclÚlip]1és kö,'nüre\ilé\ €]ijkési1úseo l!nLlmánYlerv

oroszi siDdor Dolgáml.5lE KéEn J N{itlakl lÚdl v€/etiiét. hogY Iíléko7las\J e

A Kópvkclórcstijlel a szijksógcs bnltó,1]l300._f1 (azú
négy/'h'mn'.Úeyeze.nlo1cszáz fon l) öszcgcl Ú
Ónkomr.yzl 20ló' óvi költsóg\c(ósóbc. blztjsitra. \'l'Íl.1
Í_'. "t'| in'.'' 'it'\ i c' '' .:'I

t'clclós oros7r s:jnllorP]gámresteÍ

l()0 m' 
'.s 

isqTegirnk \Jn bennr, J eruLetoroszi sándqr rrok4!!!cs]!e!]

KÚp\iscló tcslúlelel ! Burck u. KisliludyU. G.pís u által lralárolt
Ljlcs7tcsi lc.i]lelre úlkö..ü kiépilés nrcgvxlósitllalósígl
lJLlmJnylf ! Lósziltclésc kapcsin

szada LreEk le ]€tén léVn Grvczeí jsko]a spoícsalnok ta uszoda
lakóóPülclck) fcj1csztési 1eli cl clókisznÚsihcz ncI]vá]ósilhxlósí!{i

tanu]nón!_ kós7itt.tósc indokolt Ebbó1 a tÚulhin}'bó].rajd l.s/üÍhetd.
,& ,l ,, .irl. L"D-irL .,1)\'. J l i

eleklromo! enfgia, hirközlóí v.7cLék klépíésórc les7 s/üksé!.
v!]!'nj.l mi]yen le czési Páránélelekkel val(]sitb]!i meg Eg!últal
lanalnrazd fogja a rne8kő-lilaí 5,!]Eáló úl (csapidékviz chczctóscl)
ós járdahá1ózat kiépilheti]ségének le]tételei1'
Á nüszaki n'cgoldhalóság nrcllctl tcnnis2cl.scn bc.süll k(jllségek ls
meáe]ennek a túulmányba.' 

^ 
rövid ' kö/éP ' vJa.]int hoss^ tá\t

fejles/-rési elkl]p/€]ésck úlhclés alaPjjt tépezj eg), elhlnu oí adalok5t
tar1alnmzó eló zetes m egvdlósi lh alósili ta!ulnány

bocv c]indi1suk a iellesrést. Knz.1üvesiteni kell. és
3]hcly.zósónck a bckcrü]ési kólhégéhcz a lüact ncg
F.nek ahtjáÓ tudu.k tovább l épéí kezdc'nÚ yczni.



^ 
Kópvheló'leslület 6 íó igen szlvualtal - .llc szavú3l nólkül - a LövctLcZó hal'JozaLol

ö.lomrál].zal 20l6 évi kóltsésaelése lelhérc bizlositJi,
lalenint felhotolmü,] a polgá.nesteÍ a Ve8bizásj szeEódés
alJnásdra.

Fe]elin: oroszi sá]'dorpolgánncícl
l1atándij: Uonnll

HaLáJ úL úlóníós niszaki qllcnórzése.

szada HatáI ulca ól PÚoráha ntca úlótíós. s úllalújirala Íún l
lórcsitési szobílyoknBk megfelelii müszak] elLenólt szijkségcs
alhlmLni 

^ 
l.rábbi úlépiIésckbcn h risztvcvó NALA MI Kn Ndgy

Lajos épi{ijmóhök aji]lnatot adotl, nrcl]rl ck köl Lsóg. brulla ]04 E0o' Fl'
A. el.r ", ,,L ..' , e - plo
cllcnjcE}zéséhcz az ajánlll méhányosnak liitrik' Kérclr a Képlhclö_
1c$ül.tct a Klt. nrcgbizásil.'

ó fij igen szavazaíd el]eosnv'Í nélkül a köreikezij hotánzalol

|9t Ás.i'hJ| Jnhlc <llrE'\ 
' 

f nnt]

]0/20]ó (0] 2'1) szá]nú Kópvhcló_tcÍiilcti lalíozat:

s2ada Nasykózség ölr]onrán}zat Képvhelő teshjlete a Belek
ol, Lo/ó \o/ ' tr';'i'' . 'Á'di io;!'.

csapadélvil e\ezclós negoldásijnak lanllnányt.\
elkészilésével meebí,Za a NAI-A Ml Kll t (2l4ó BLdap.('

A Képvise]ij l.(ülct á szij{sóg.s bfuiló 2ó6 700. FL (Lal

3l/20l6 (03'2.l') száN Képvhcló.1cÍiilcti l'alározal:

(,r \ rL,;!on,n I rar..1 ei,de,(/"d
d'i 'cJ i n ''i' ''' i'épi'éé|e. ' í.]!l..'
vona1kozó nrr]szoki ellenóri te!ékenyséEael mclbizza a NALA
MlKnr (2l1ó Budapcst, Tdnpl.r. u' 9.)'

A Képviseló testű]et l s,ükséges bruttó ]0'1.800. lr1 (aaz
lÍomszáznégyezeHr}olcszáz fo nt) öszcrct az oDtonná!}zat
1l -, \o -.. \" b'1 '1. vl"r
|'1''' 7_óp.g]'l ó'llijo'_' 70l

Fe]eliis: orusrs'ndorpolgámre$er



\ á nmh o .?bpokjÚdsai!.

oroszi sándor Doleárn€st.r: AZ önkomá!}zati tclck kialatitása, vá]mint ü út ós
.sapadókviz elvqetése fuldtr s'ükségds ! virdombj út. Kjsí!]udy u'
felölj végén lévó őt oszlopos eleklr'onos hálózal álhelyezése. Del)neL
kóllsége bruLló l.827 5]0._l't'
Kéron a Képvi sel ó ttstijl etet, ho gy a ki vi te1e7 ési Ínnkálatot elvógzése
kaPcsán r EL_MU szolc. Elg}lronos Müszali szolgálllló Kll
nregbizáÍjól döntsön'

A]Gpviseló lcíülcL6 !i iEco szalazattol ellens7avÚat és taíó'kÓdás né lk ül akölelke7ó

]1/20]6' (0].24') szá'nú KépyisclórcstíiIeti határozat

Szada Nagykó^óg Ónkomá'}zal KóPviscló-tcsülctc a szada.
várdonb] út' Kisfa]ud! u(ca lelóll végón lévö öt oszloPos

'nll'o'o. \ ó :'LrlJ!n'Jinn _l' .l.'
nu.(álatan'u] me8bizza ' EL_MU szoLo' Eleknomos
Mü!7'ki sz.lBállaló Kftr(2100 Gődölló, Repülótón ft l l )

\ .cp'i e'o'e'' í' ;''i'' llá]Jlol _ iA'e'é\e' 
^(eEc'brultó l'32?'530, lt (azaz e8}milliójryolsz]'huszolljctczd'

, os'/'Lc J ófon l J o. '''
költséaretése Lefiérc bi/Ósilja Valamint i'elhltalrn'za a
PolrámcsleÍ a víll!]kozási szezódés aláirásám

Felelijs: oÚszisándorFolgímeftÍ

olo _ '. 
'J ' n''lJn. j. L'. ' ó 4' ó alol be'e\."/i
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