JF,(;YZoK
ís!!rr]!

szada \ag!közsé! Öúollfuyzal tollimreíen llllalal tanácíkoló lmnében
20]6'slcpt.!'b.I2ló lól]0ólaliolnrc!1aíot}aóp\is.lij1.íüleliűLéÍijl

oÚszi sindor polg]j.nc\icl' Pctjk A.aíd JbolgánneíeL. |nÍerLajos' TdÍök

László. orcs?j sáDdoÍ. veléhnéNj.cÍ!es Kova]cl Rozál]a' kép!helók

dÍ Pál sZilvia

ic_g!zó

Rá].g N'Ílhíl)néú.7üg]i \!zclÚ

criglan F\ajkr

\

czct'

N'cgbirottkénl ielen vannak: Vé.sey Hljnka csjlla. oFszi Páer lijlsós bjz.Ísígi lx!.k.
B.]o! MiháL}'né - pénzüg'i lezeló' Ád.j í Lca aJóülyi lijcliildó'
]uhísz é B. kó Eusébel szól.lr- B!íxlxn N'lúlclijdé\i ll'7 é\
K. ]!táÍ vczclóic. cr.üji Kállai liidd. s2dai s,éke!], Beralan
hl!]a rczctójc' Kc.ókgltiíó T ]ís s7AK \e7.lóje' ]lL.s
^hxlín.s
Srabo!.\ Szida \.va Nkl(. y.r.(iijc, Dro/dik Dala miiszaki
J , K , ,, 1 r.1. lr VeE e. O
'
'lo. '. 'r'.'
HÚecdü\ András IlclÚ'c/ós./etii. Pol!á. c]ula lószcílcszló

o'o!7j sá|do' po]!imcÍcl koszon1i i meJe]ei1 kapvisclól.1 ús vcndóaekeI ]tle!á]la!!!'
ho!y a Kq\ hclór.íijlcl5 Ii]!lc!ló1ó!cl h.lílozil(ópcs' aZ íiliímecn]i1jJ

oLoszl s'rdor polgíÍcJÚ NJptrendi ponl klegósliléstént ,
sz.rel]ón] Lhü!lj . (]ód!llói V. ldá]lonás ki..lnré1 \alaDrinl
iúeznrón] \ czcliji nrcgbilJlá\í1 ( nnJL \úl!nrón) e^sél)

e!-vebek

napit

crc]i'i Kíllü

dbc
Tünde

vfubél) Bll'/l ]!a7! l2n !]n ií1n.veÉbnéK.liics Rozál]a kósőbba.k./ik J7 ü]é't

A Kép]]seló_leíü el

5

fó !.r szavazatal e]lc szavMat

ponlLrlal. ]irxsol( mndOsnásokkxl cIkj.cJÚa

ós

taíó7kodís né]ki]l a napitndi

NlDircnd.lótti oont
_

\a!]

[Ózsé_! ]Dtó7 lad]

\\civ \rrs{alr!:

r.zclij j .I b.s7Ífu niia

szcr.l.ltcl Lövó lőh ] m.gc]colekel A tr!árj kirbantkjsj
n LnkiLxt]k a7 ln.üban ].,ajl.lr'l. |cÍcnijnk. Pvc { $Ú ltüok
sZe]]tembríii l'ol)jI Jbes4(l.ltis.zólodiblD.

9

csoponl]an

s/onrbnor

a

]!9 ey.lckü.k k.ldlc ncg Jl

s/aL!lt Kcíbcn ]:]tluljJl

dé!Ltáo 1áradaln]i rnUnkál tanu'jk'

^

iz

a

si'ri csopon l]iisorí Péntk

t.\ií

lijlés larbantÍlisál (ÉL e]\e9ezni x

ú] |evelés] éYet Nla

ró_gi

sZcr.tlÚnk rcnJbc 1Ú|nj
ó\odábx. ]mi ad\arnalban

Tiindc: Til11dcllcl kószó!1ón a ]cjcÓ l|l il|j L!-]jl { Jr J ! !j Íj.j
n!|kík' ]7 .Ik.nnlD}/dl ] mjl]n] Ft_ot ad011 J r.unkálatokhoz' a0rii
kösz,jnü k. l 60o'0oo. rl ijssZelel löL1ötilDk a]apit\.D]i panlbdl x7
Jele|L.! ]5 ]redJlljgL\ Nk.]r |tkli !3D. ebben hen|e i ] a két uj
Í.truz is']251inuló\Jl kezdlük az é\el \'ár]rató !lé! eg] \íl1Úzis..g!
lll]agiló ] aüloimn n Lrel._9' ncn bizros' hoe-r lud í 1áLl.llri i
münk]j(

sziilói érlekc/l3lcl r.ltlk is lx 1ó án J lcliÚ\ j\k!]J ki'tl _r00 ine
lirínduLisoD v.n lé!,l a j(íéLlnrl\í!jbevét.jhijl \a!:)oo jó éleziéli
mrgukal x !y.Ekek. ez közel 700'00!' |t J.ll csxlíl]j niPol t!íunk.
\xLx ]ÚÍ halli'l._!] .Í.k.z]ct ]csz' xholllb[.IiiLclj jgygl|] n]3lcn
]€s7 N'll\cl J .rrnditmon lcjxr J 1ntesú]€tnek \éler.énye)l. k.Ll'
hogt

liNlarjn

r, hog!

t\

atbb

\crcs\Lm a/

islolil

oroszi sáDdor nol!írmeÍer:A'Ianke]u]elj l!a/!ala l'é]lc a Kép\ hc1Úrcíiilcl !.l.nranyal
. kin.lczéÍdr.lolatko?óUr A ]ö\ól i]L.lócn lcn]ó]cnr' bo_!] m._!
tLJu l egr.znl jó sz.lzddisct.l tudldk kaÚlj a Kl-lK ke] is /lvJr
mc cíT n][ Lnk ]ü1n d.]qr7ii

lt! a ,l
JUháslnó Brnkó Erlsóbtl: s/cÍcl.ú.L ós 1ná.Lú(c] li
'nr m , !l!n l!\
]0 ]3 el\ége/ük J sliitsigcs karba.1afr:i\oka1 A le!éfrékesebhés
lc!\/ebb itü].le s/'di xl l N'lü\llijdés] htiz A 1o1ö a5 a tF|llósz
le]újilíwa s?orul A7 1ok l kérésejn' hogy n.nnyjbo ]ch.l. J
lilbinlin.sokil
k.l]ene Y!.cc/.] ,\ jiilé;
Sl.pl(.rb.r
a t'.Lídilál

l.sz . sziir.l' lcúk Áryxd rlPolgínneÍcr r]j]hl]J jl
zsi]lizéshez sziiksé! ]cnn. Ü'i.!..!] LiDis!la slsilj!!cjc

2'] ón

^
okÚbcl ] itn .ats/iv'íÍ hll]s/in ]cs7u|k' ] i| pcdj_! bünull!(k
vJ\ir]rr]yL n]/\i hi]l! élc(múlihnét októbe' 7 étr. Mxrgm tú.lnlk

október lí)-ínPi|]r T]bor rnxdáfráÍLal ljí]liú!1nyi]ik. l\aLJdj
plo!Íaolral is a]inlon] !_!]iillmúkndinlI Jl r\k.l:]1Jl. s^re|]énk
mJJxr.l.1irkclkószncniasl]h.l]!7dj'Me\!s/inh!/islc!/üisloLi]rrk
J(]klr
]ng rcsll \cnn] !l (]kt]ber ]]_]]
Nor. lb.'
^nix

'tndezvényetr'

oblre! ti|jo!i1ninll É!] l:é|\es s7.dx.Unii lnjgfuDro1 A Fii la|reL
ú!] cg.sli]l']c li a lón!.' ho!]' L] Dl']^J (]yiÍgy ú&I 3ki jaL]L' 1xL . dx
l ki]m-v./.tÚn.k i ki\ilí!i1ánjt F/1 ne!hjúctné' li'nÚg]l]\ kü]].nc
r7 ii'rl.nnjnr/xr rJ:/ariil
D,erhntsokxr a.!.!rirok sz...L.!cl

oroszi sándor Dol!írnlcÍcr: K.lc l Kén\ s.lóttó]' h.!J rLr ]1ér a\
v]j\inrclyi J('si bJl! b.n 1a1l!'1 \e!}
A
\'ics.] ] is/Ló r l7cló!J.L c!)'r]iIilrill\ ]ó!'ésut
lir.'

ti ÜN.ndtrj. lli \Jr be\élele. A ne_qj-c] ]Ltlxlísok
nnlJ. ]píj pLirrzbóL olos cs sziil!a!.s JoL!o1 \
J]Jjkó .7 trÍl7dj. r \.7.1ó].

A szxdifénJeiki!iló ötlct. tíno!.bi logluk. Únúlis lni'bb.
ficí a Lcpvhc]ókkel Drál beszóhu l ról! hogy tEles,teni k€]l a
kJlácson)i lénykcl \'lcg k.ll besZélnúnk, lrog! nreDnyit !é!zünk
öúe lcsztésLról és men|' j1 luduDk tínrogahi'
valób.d nlg!o nxsz á]la!01bln lan a N'Íú\éli']é\iHí/ EEje. l
kö!dke7ijú\] kijhstg\.1ólb.n g..dolnunk Le]le|tel Ii]újilisara Nenr
ha!yhaljul.h.!) S/nJa€l\ijé]rüjete']hol ilendez\éDyckelboDioIiljuk

oroszi sándorDoleár'n€sterI

lónkre m.rren

Bc rm !dr. !2 cÓclectik.] pályázil a lilu]'íZ l'oUnokzlli.i\lclc N
Fc]adJüén( lialltaÚ. h.g] í\ld idijn bélűl r.egkell$j.íl.r a/1ajÚdJ
kieaészi1éí.anrjl e8t é!c jeé]!(. MerFleló sZélességü' szelelr.kóv.!
c]lát\.'
l6 25 ómklrvc.óbnó

Korá.s Rozálix kóp\is.ló D]cgóúczcll'
nráÍ ln]]a 1itx Óynla {aííjsJl /!vaí! o l'!])l l ]ir 1á\ozo! a
sZÁK ból. nen terre^k J bel}ére senkil lehenn] Nlú 1 [élcn szcrdx.
.s csütónökinr !!]l kél nJpos komr.l'z!1i c1lenó|zisiink' MLndc
rcDdben laláhak' eÍiil hnab os \élzéslog jarDDi' { !'árj szoüális

ÉI!!g!:]:]l]Lf4:!! A

1

élkczéía N1arlifa oího|DJL1udn]L nrclold.dl' N1lddCntl clagedeü \.h
A szocixls élklzésszin]l]me! foetr.k ünclkcd j' hót.n márnag]cn
jcl. lkczlck o$zcseacbe| a llapi hunkík rL.db3n
^ n)l]ÍJk. ]n]nde|
l._!lclclócn jiilijdjk' { 1iLj fiitóss.l tal.n'J(bln mis nenr lqlihrk. dc
hanxrusm lah$l.m x kdtcÍ]l&Ír rneíerTel. aki eLvégzi a
HcgcdüsÁndrí\:

S7e.ei.nel kas7antiik mn ei[il. lv1.g1t]íé.1 nyíÍrnJ kon-vhJ
k]rnJniatjs]. s7ét i]s7tJ kanül'né|lek tdzö! kczdh.ÍÜk a ianófcl A
l'o!\o eszkiizökcl s l'c]liil1ö1liil' kol.Ol] lün.)r\é!ű tJ.\éíé\
pohal.li . lelilókel le ]e1l vxsíÚL L s.l eL]ijn. \alanriÍ
müg drL'kcddl a lÚc,in'
Kal kolli!ínj!( h.iskolí/hm, s7xk'csook lognak1anu1 ' N5i liÍlil]] nk
\/!lrc!Í ki!íitij] ()l il']]bc\íL1kollé3:il. tehál j.]'aÍ't.Dr' h.!] .ll d7
j\kolál elvégc77ékA7 nk.l:iba| 3B2 Eyc'ck cbc(c].237 1ilúll. ]]]]
!u!'n]J \xn N1ne nij a létrlirn. ,z.bidLil ki1).ülísx n, hJlrjrc(on
m!zo! condollod1rnl Drij' l]j1a. h!g-v b.iPit\ük J ny otl te'aszi

Nk]i lós7c]ij] .\t3/.t.Yiir]
n]uIkák kij7üL i L.!lotrlosibbakal ^z
slcfulnam mügcr.litetr] szi]liIisi
leresl.deln]i e|!edé]-\Únkel . Dr.lito bdslüe71úl x.i 5 e!rc 1'.lúl],!s

Tn/1cl.!!] Lijs/iintiik nir]detL]t

,,

erL!,..1 .^

d]inlin1inirk fux!L PeJjg osr új n]e!til.ló5ó!j !]jlillozr1 ].sz e7
E]ó_! iebó/ nr.!tt]eh]j. dc
i!-r.lsziiik mind..t !l.!(.dli' ]b.!! n]cglcg}ln c/ l nr]]rtloz.f N'lül1
bú \7.i1bllon \th s7.dxr l \!!/él\e\ hülel!k !riÚlól'
lo$Z jJa

n]o! Dirai kóz!zol!ílíltó0ak új
\.]tJk eltel ]

^
lehe1ijsi!!eL' l]z D].._!.s
atrÚ
r!!ted k.rlint r7i,lijlll! lele l.1r Lzcn liliil a -!! rL rbninr!)krl
[nl olxlll' arnil J ]e]ePhe \le J'.lhordtÜlk
ij\;7r{]iij1 x
^mi
bo rjllilísiíLe2.l.!Yii{t 1ó!jtrl cls/íl]i1a|i

cllenÚ]c Í.ngcleaÚn

Ed is szeleülék i kapa.nás kéÍdéshczho7z's7ólnl
úJ ]!kók
^7
1ólvamalosfur ió[r.k bc 5zclzódóí Lij1.j Nekún( is egye 1óbL] a
hulladék. tóbb utüjb] *e]l kraenni A n]'íron follamltosxn n]iíú!
ni\.l' Au!usu16lrónarrb.n nen] szokfunk ]ijv.l nYimj. en ílt]liban
kNlíI ldú kósz.r lyillu k JugLsl'Ltblo S'Z ]ilel gyonriÍól h
elhJt/.íllU.l. l \i7e]!e7elij írtokbJn. nUraás utakl.' íb Jcl..lcg
készijlü l székel)' B.íJlu űnnqrséll.' a széle]j_ Kcncl x L.húó
illipotbi szeElDénL hozDi' o! f nivcl nJ'iIUnk gal.]Jnk i\
Zía*á\xl .gltzlclve ilyekszü k mindcn nru.]ijt el1ége7nj A
1.gsz.ljb

hUllJdéks7á]ln'i\no/ mn}ll sz.fu l.tl bolli lüzni
l]!]E 1ijhbe| !]ül{iL ! lllil:/e].klnen. hIlli.]ókot

oroszi síndor Doleírnlestcr: l.Pg}ij]éíke ] össz.]r(ni A laloság ló(Zjmá nijVeklzj(.
clált.l a iollxszlói 1ásaJaloJn ls sZiil még egY kéi d.]g.t. r] á]]aDdó
niivckmanylFfudukÍ1' LZ a lcriil.l igónyli ]/1. hogy 0a!'vobb k.padláí
és máeret iilI\iin n hu]lndékg]/Jíltodás A \ es7é ycs hn1].dilÓxl is i
]o|r1ala|i1ás]j]js ljbb \oll a s&kísosnil'
B.szá loló

a

lcjií ha1áidejú

hataloz!1Úkról

dr P'] S/il\jaie3y/óhe\/ím.]rlei;iírJe]iihll'n]/a(]ln']l

orosli sÁndor Dolgárnl.Ícr: A g]ógys7eíj]Talk]|.s.latb.n Dr SííZohín úglrid Jdolt
bc isné(c]1en an'agol ADreDr]ibe! lin 1aí]íl ]gÉ]1!t J Ké|\]!elij
1.í!]c1D.( l.sz l.hc1óségc. x' lrolj. Áfo alchü '/
kjÍ!\ il ja.
Á I\{ÁGÁZ l-úiidós k.pcsá. ái hm]]anl e h.!) n]i|de|lc1.kópp.n
b.szóLjuk PoszIós Lndl. üs]!./.lnv.] An]ctn)ib.n lcD tdu l

nc'!.!].zfu'.l kc]l n jla.j l \ésrElrxilisl ,1 sz.lzódóí.Íól
1üg_[c1]cnül nrc't lUdjUk

kinnl

Á Kélxj:elijte(ü]el 6 ló i!e| sz.\i7illa] elLetrsz lzxló\ tJíó7k.dá! né]kül dr' Pál
S/il1jrl.ii'lidci]lra1áLozalokN1szólób.sz.nr!lt]jalfuJonísul\e\/i

NiojrcÍdj Donbk
Rc|delel tcl1cz.t a

hclli adóhil

szóLó

7]20lj (xl2ó] iinkonnáiyali rcid.lcl

L!ó(c!]!!4Ú t]I Píl slr]lil.lcg!lii

sZrdJ \!$lijzsé! oDlolDaD]'z.l l(!]r\iv ij le(ü.1. |lclillolr J
7]20l5. 1lL'26] sláJnü HELY] ADo(RoL szóló inlkonnfu1!/]h
r.nJ.l.tót a t. bbln ]l'1á]]bxrr lérij. a h.]vj önko'h..yzrbkÍj] slóló
l'9o é\j l-\\l tijné|)' ló | 1]) bek.7dós.. \xlx]ninl ] beLl] rdók]nl
szó]n l99|' é\i (' 1ön'ciy l' \ (l] bck.lda\lir]e[ tiLh]ti]n]izls.
]eLen rtnJlll1 nn osjlí:j ilfxní
fi Ú v 7n,á 3iá]i r.|xtk.7ik

{ h.l]j ipiniz.sj

adó n].o1lSag

:23

^

nn]dts]lísi ]a\xnal a

bllrr

i]]J.ú,ésj idó D]ér1ékcliilrozalla.ll

rcnd.L.1bol n heL!j jp i]zcsi adó D'cnl.sa..[ \.dilko/lj ..7. s
N1.nlts i/ idó n].glizllas. alól
\]j]lJll07ó. ]kjnek'irnelyiek.llt}'
'l
j9]a l (]] bekeznése v.rjnl sZilnri1!ll
\ll].][ozisj szjnlii ll]oxlxP]l
.cn haLxd]]mcEaz l'6nri]ln] lolilÍ!("rls2lj[.rUl'1!h't]017 i!|ulj]
lJ.i hlli]l]a! a lorábbj. b.L1l jtifu/én (nJ \onlll'o7i] adó]Lin
nrcf rL\sag ncn alkrlnuhrkl

Á

A

Ll'raorií e!ke,d1en a jelen]eg baiaLios l.nd.l.lek
Llill\ius!áli1il sok rendelet lesz. mnjl liilrDb.zo iL]gs7ibíl\
\i]basok !ilt
k.L1' Lll.tv. .lckcl l rmJclclckcl !l
Dy:jr

'Údosil!fu tcliil k€]len 1olIx vL75!áhri. Na!!on í]k
57!Í57 s/enni cjk]tr$ntón(
ol]ln ro ! !1\dn. arni {lkinLcLében.Z n.Dr lő cnl n]._!' r\bo_l! a2ld(l
e|led é! J j.tss7Jhá]y ráL1.7ás.k n]egki\'ín]ik' iilij1 l'oloh rl^gú]nj
Az idó reD,].].l cgeló ro]l c l.liNelbcn. lcí a KiP!n!ln ieÍú]et.ek
á1]ií kcL1 1i]elxLj]ia x n]e|1c$óg l.kn(elÚbcn KcflL* (ij]cm ko Lrrdr
Üg-v 1xb]Li2x1o1 xJnll l Í]íjLuL u]eÍr .linÜje\/le!ii]rk A7 Jdónodi cly
nn!!on konÚL} ó! sln'v.nxln\ a!.t á]Lnoí iissze Jú.it[b.l r

hJ/l]nlnjl i]]J.iilé:j (]k!d1e/oré|)éÍ.vonilko.óaD
eLó.!) lIyl!o1. ln]ibcn ]kko' 5i||.s ncn] sZülclet

1.jjcszl.!ünk

állíí'o!l|]ls tÍijl

J7 Jdik.d\e/nó1\riil J/1 le]L 1udnj. holr.z ipad|zési adók.dl.2Dló \
\le n]irrirni! úno!{li!ül n]nósiiL az.u'ópai unios sZlbíl]'ol ]ln]itn

Íeid.lctiÚkbc h.kcrul ÚnJk jdcj$' i
1ánoli1ásokal VizslilL'] iodi]r.k.Lózclc! \élcnrJnlc/t1ése J rÉndelel
1.ncz.1cl ncg kcl1.1t 1o]lll kii]d.nl' ]n]j ncn lótént Dr.! Ichil
jclcnl.g hog] cl l txss/Us beD|e faD i lcnl.l.1inüb.n
oli/.bal]sÚ ij vindcnltlckqrtÚn i h.t.]lon knül hcll.ló\út
kclJcnrÚnyclc|] | lckinlclben. bo!! .7 ig) Dctr] Dlxridh.t \,líu]ik
la|cskant|üllgkclcnr bog.Y J 1jl/Lc l K.p]is.ló lCíi]lÜ1 log]!]j()n :]lljí
]bbrD. h.gt e7i J/ jt!]ü7é!i ]dó D]enlc$c_lcl liíl kn]inl! L laíJ|]
Mrginak a n!Dl9s!c!|ck Jz i|!jmsltljci(n lc é1 lJdJlni77. iz
e]óleIeszts ].hi1 ! r .!]' .]]!n kiilcL./drsé!ijDL. hog\ x
l]f,]llltuol \izs!íló nldlioxl t]i)/ekse| ne! [e ] lii]d. i .l1
kijvctijÜl Ndj! lliDdcd .gr.s t'lni ronallozÚx!' nlnl c!\ r]e
minnnls tinDgll'í c_c! n'vl'nhtj|v !xn] rLiÍir k.L] kjlijlllnl ó: nck]
l.há1

ni.lií e7 J7 eló

i _

li. i

'
idú:!J so'iD Mis]k

'l

kél.]és|.di_c. h.!] kclcnr hogy dóDhód ]
l!Jiil.l.hízjol]!sol ipatrZ.sj x,lólldrr.nénre lrl]ile1éb.tr'
J.L. ]..! 9] idó/(n ó.n1 x dc mln Drjs li]no!]t]s ltljLn diirn!! eijn
n]!g kcl] küldcnüik \;]c.]éi'_enel.$. cs |1i! x DorcDrb.. üLcJ.
1]\s7J k.] !7nj. .lól lc| .szl.Í.'l c]ii t.L r/ üléJ.' r.!r ldoÍ

|dóló e!.b.D 1híli on.!]k oéLkül) At._!b.tr l]
oroszi sindor

0(]0

Fl

karÜ

]

(.nlZCl xlt ÚnlhnJ//J. h.!] nelszLnÍ.h. l .l idi
'\
'ol!áÍDeíÚ':
mcn16\ógc1 \!]cnn!lb.o |.n kninri[ Dc!szúDl.l']L' xllol u.í LÜll
hJli]lron knül hcl.Ycjl e/t r részt. ]l!!! \c]lolÚ|yc7i\.
fiL1c]jc5,n].$uk

\en.l]iD

lloly.7z.Lfu_!LiLkoznL

nÚ{ó ll'll()0' FL

ke]L. \z ii!! klpc.J|

.'!l

\:illllko/i] ré!lale'

3!ye7tetleir sz.nr.I.Ü\

229

oros' sáldor

Dol!árDester: Doktol ÜlTa]. TájékozlalÍan. hogy a Kópviseló le$ület y1
szcrctnó, llogy llnrdeDki ee}.fomlán adóZzÓn' KaÍm ! Tcstiilctet. hogy
lbg]d]jon álláí a kórdésbr' h.gy vég]egesen 57úntessük [eg. vaay a
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rendel.t ten'eZetct az összev.nt bj7.tsági UléseD tárg},a]tuk' !
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(l] 26.) sz:nnú önkományzh Ende]eléDek nródosilásáról szóló
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9/20ló' (l\.22') '/20l5'
önkományzi1i Endeletél nregalkotla az alábbiat szerinl:
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RENDELETE
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ó'' en ' T:J'l .
' ! lbi Jl-!l]' e J l'.l ''1D
'n' '
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bckczdé5e lrclIóbe

i kinclk.zo rcnd.lkczós lcp:

''szad. \.9]lözsó_! Ölrkoljná|]zala a !ri|d. ori ó\es li]hiig\cleséhe. y útélilé5]
tcllcs21asj Ó7.s/kij/ök ]ngall..1U]irdo .Írk.ilckejt \/tlgiló kti7U1ik apÍcsol. szánl
11.

Á Rcddcl.1]' \ lnlk

l-1] és l,1)b.kd/dÚ\.

s

hxlíll:it \cs7ni

9.\

ARcndllLl4 l rjnnL(l)b.ll/dc!hehll]tlLintlkUijÍerdejlelés
.,Pi !iz
kóZö$Ú!d'

úlj. lxn]o_!xlís i3étryelhelDeL lz
lll

Lé]]:

épíleDdó úl' jxdx bashí]!lóbxn éi]rlc]leL
hÚ2:tixfulí!'kk!l r1llaLák lölú1' árüa apnisÚL lij]dú1s/]]:]Íl bLrI.lltlJ ri]ó

111
10.

A

I

ReDdelet ó' ii_ának í3) bckezdése hatá]yáI veszítj'

lls
A RÚndclcl7 $ i.ak (1]blkcZdóschcllóbüa

kóv

clkczij tndelt ezés lép

Mol _ e rcndclL1 halálya alá ta ozó lőlútépjtés
'.^z úldpnósi lqlcszlósi Fóücszkaizökböl
lánogathala' Úr€]y a kőZút has7nálatában Údctc]l lakÓssíg
önkonán}zol útépitési
.!j.űÍmúki'désealaDján való5ul nreg"'

és,

rq
a)eJ-Jr,b.e,..\..:b.Jl:i.t-oe'd.tc.

.p

'.A beé*ezeft pá]yázatok a Pénzügl és Altalános Bzotság
elbirílá9Í a Képviscló lcítilc( c]ó'''

YéIeményezésévelkerülNk

l4.l
Á RLnd.l.t l'

és 2

szánú nrelléklete hrl]i]yál ves7i1j'

15.

Á Rcídcl.ljelenlegj

]

i

szánú nel]ékl313l s7íDúmejIéklellcsz

16.

i

l]z a t dclcl a klhndelésé{kinÉló naPon lép hatál'ba. kil]i.dcldsd.ól
s2ok'Í} rnódo| 3ondoskodik

o.i;r

.sr l r

..

a je'g]Zij

') [

t,i{

a he]]bcn

a szada

DóZsa Gyóray út 04/8l ltrsz' in8il]al beltenilelbc

Kélor Drczdik
tájékoáa$a

a

Bé]a mújzatj releleDsl' lrogy a Mpbend kapcsán
Képvhe]ór6fi letel'

oryov:jn líván 1]073 BudaPcsl' lslván u' 42.3' enr' 2la.) sz alatti
lakos' nrinl jngád'n lul'jdonÓs kéíea má. korábbon beltcnilctbc ós
aazdaság] keleskedelnj övezetlre Yont szada veresegyhízza] haláfus
Dózso Gyórgy út o]entén ldó teriiLeti ee'séebc taíÓZó 0'{/3] hBz ú
in8allajDak az éBényes belÍ épitésiszabá]}zxl és s2abál'vo7ási teN
szcrilti bcltcriilctbc csatolásál' A bcttedlch ee}ségben foglrijkénl

'14l '..cÍ'9lLl'4L.|l
szennl mcgtöíénhcl j ual

Í93lL' h.'l'Jelor '
''.d
cgy.zik.

a l] ./

o.gován ktwin a korjbbi évekb a teeleI rcndezéséhez kapcsolódó
eln]aEdt kó]tségeit rendézte és a behedLetbe loníssal jáJó lo}ábbi

Á helyl

épitéslszabályzat és szabályo7ásj ien szerj|tj Gksz-] jelú
gxzdasági óvczci szcrinti kialakilásáüoz szükséees a belterűletbe

A

kérelem szcnnl

á

beh€Íú]dbe

c$t.lás$]

(tc

lolekrendozésekkel .járó niídemeÍúköllsés a kéÉlDezó 1ulajdonoí
te.hcll. annak ÉndcZésólvállaljJ

Kércm a Thztelt Képvise]ó_teslúletet. hogy
meg és a rendelel leFezetet loladia el'

ü

elólerjeszléí táÍeyalja

rendclcl tc czelel Ú öszclont bjzotlságj úléseDtáreyahlk.
biloÍságok a Éndelel njegalk01ását lá.logatiák'

Á

A

Képviseló-leslülcl 6 Ió iecn

Dóusa cyóra]r

s2alÚaltll clIcnszáv'át

úl 0'4]8l 162-ú in8al]aD bellerületbe

ónkonnán}zati lendc]clet Degalkotia az alábbiak szcrint:

és laÍtózkodis

csalÓ]ás:iról

né]kiil l

szada

s,ó]ó l2/20ló. (rx'22')
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(lx.

22.) ijnkormányz'ti

RENDELETE

sl{d{ Dózsa (;yör$ út04/81 hrsz'ú ingáthn betteriiletlre csatolásáról

Kót\iselÜ lestülete a Magyaroszág l'elyi
ölkomán}zatairól szóló 20] l ' évj clxxxJx löFé|y ] 3 ' s ( l ) l p.nt' valmlnL z ópilcÍ
kijm]ezclala*itásítól ós védelnélól szóló ]997 é!i LxxvllI lóÍény 7 s (]) be*ezdésében
Ióglrllak dapján l kijv31k.Zij Í.ndclclcl alkot a:

szada \agyközség Ólüomán}Zal

ts
szada, Dózsa cyőrEy üt 04/8l lüsz_ú, .l04] nrr terülelü iílallannak.

Ú

éNényeshe]]rj

szabá]yozási 1cn'ós ópitósi szabál}2at (9]2009' (06.l{]') Mdclcl HEsz] alapján' be]terúletbe
csal.lását elrcndcll gazdasdgi tcrülel kialaki1ás! céljíból'

2.$
szabál'voási tgn'nel

é5

kij 7telúl elek térjtésn ente

csún'!' tdÍú]o1t'closZtás és kjszabályozds az in'ónycs
épíésiszabá]}7ahak meelelelóe! tÓné']]El. a lcrvczet

\ öokonnán-!zat]

hclyi
ulnk.

fu la]doILra adásáYal

l.s
A fentiekben érinl.lt tcrülct bcllcrii]ctbc csatolása ós lcldkEnde?és án'ezeltetése. (az azzál

járó miMcmenii dijakka] cgyiilo valmjít l kialaluló ings1lanok kóznrjvesnése
infmslruklL]rával (villby' viz. g'. szennyviz.sJtoma' hiúózlés. ú1' jíIda. csapadékviz
elvczclis), annak teweztetése' engedélye7-1€tése' me8!alósilása x2 ingatlan
lóllsógéfo liiíénhet a településende7-ési s,er?ndésben ib9laltak szcnnl

fu]aJdonos

4"r
E ÍÚ.delel a

kil]ideléj kö\eló

\zJlJ :0 a

szepÍembcr 2]

D!poD Lép hatályba Kihndcléséó] !

:,

J

eryij

a hel'\ ben

t,uL

)

szokás.s

Nápn'cndipont

ol ó (z onkományzál cs inlaznrényekl 8 hó'ellesíéséól)
oroszi
sándor polgámester
E]ólclEszlí
P

énzüe}i beszám

Az elsó 8

hónBplól kiküldöt anya8ban látszik. l'ogy nap lósz
könylelést bizlosil' Mnlden intézjnén!tekinteténd. beledve !
PÓlAámcícri Hilalalt is' telics mÓíLlkbcn nLxL]c! u üteme,ésnek.
Mindsti t'k'ékÓsan gazdálkodik, ós .daligyel l felhasnálásáú Az
önlonnányzat]rál ka inális kédésa bevételek alakulása' A kimut.tás
az elsó félévleljsitésínulaljo A nrdciLBi ós szcptcmbcri idószak
kózótl adób€vélel nen mgyo. folyik be.
bevételek
elsó 8
'
hónapbm 69'4 %ja tcljcsiiltck' A lájókozlaló^ mygban le vaD írya
ninden'
szel)Lhbe 15 ei adóbevélolnél l .étjámrű ldót l8 millió
^
Ft ú len'ez(ük
]'.24lc Fl bl}l bc Á !éPjámrü adónjl ez általába
elfoaadoí. md többn)'iré laDnak. akik ezu(án fogják bcnzclnl'
|olyamalos a beüaJtás' úgy gondoloD. hogy é\ végérca l3 mil] FI
AZ épihónyadónáll8 millió Ft'oltcrvezlúnk.20'9l]c Fl lolÍ be Két
nrillió FIlallöbb a leflaettnél' Telekadónál ]2 mil]ió Flothezhjnk.
l00 %bM lclj.sült' Kojnmuná]is adó eselében 24'942e,99'2 %ja
tcljesúh Tala]knelósnól 3 nnllió Ft tal leweztünk. l.299e Ft fo\'t bc.
hogy a lakosok úgy dőntóttek, l]ogy in}íbb csalonír' köh.}
.'L€het.
ossze$é3ében 408 ]19e Il foly1 be. l33 %os lcljcsi'ésl jelenl Ha

öszességébe| né?e]n. a len'oettbez képLsl 110 ]ni]lió Ft
többletbe!éle]t jelenl az önkomán}zat szimára' Nom alüllen'e7és nriaí
teljesüll igx haneD az adózók árbevélclc jóvxl mcsháladta azt' amn
e]só idószakban bela1lotrak és a már.iusi adóberal]á5nál lükjözódöli.
hogv m.id ÉozilivVá IorduL

A7 óvoda ésclében a t]jlés]rez hozzáke]j1enni. de
jdi'aránlos Teljcsdn lÓljkusan magyarááaló'
kiadások az inlézményekDél.
6 jn

ilcn szavazanal cllcnszavxlalés taíózkodás
9l120l6 (09'2l')

szán]ú

Kél!is!lö

teslülelj lraIá'ozat:

szadx Nagtkózség onk.mánYzal
onlo.n:jnyzJt é5 jnléznályek l 8
pénzü!yi beszánrolót

fu

dollásul vcszi

F.l.lin: oíxljSíndoInolgánneíel

veEsegylráz Eldiike]les szda lclctűlósck li7it('znüVeinel Güdüló rejleszlési
Elóleriesztó: ofu szl sándorÍ)o1gímeíer KncsoÍa kb_án TGSZ N{ikza*j ve7elij

oroszi sándor lolg{rneíer: Kérejn KucsoE Isl!ánt. a TcsZ Míiszali lezetó]é1' hogy
.atircnd kaFsá! táiókoztBsa a Kópvisclót lcíiilclct
Jogszabályi yállozások nriait a tayolvi feileszlósi lc6c1 a2
üzgfreh.tónck kell meecsinálni. beruhlízási tcNcl e e]lát'séí
fc l.lósnck ' E lózctcs láre'valáí kczdcné nlczliinl . DMRV vcl' hogy nri
u öss7ég' anil clköllhctiink, és mi beruh'á*á foldithíó A teN

'

(ét éve szó van úla. bogy az enelgia hivalal mee foAia hatirozni
bóndi dijal' szcptember3o_ie kel] benÍjlani a Tcflcl'
A rsz]clcs fua1okat az irásos elólerjeszlés taíalmazl'

A KéPvise]ó teíületó

ftj igen

szav!7aful ellenszlvuat

és laÍtózkodás

r] 20 ó'(!q]L')5zálrüKép\

\elo iL{iilct

a

Délkül a kövelkezó

lrJdnlJ:

l.

szada Nagykózsóg ónkomán}zat (épljseló_tesfilele a
vcrese$házi Rcgionílis szenn)vizelvÚo(ó Rends/errc

\ol!lko/ó' )0l-_Jl' i\l cördiilo l.jlcvt.!i
.cndr ld,thr ir 7
MiJtsl-

l

ln hltuh!/lv

2

Kópviscló tcíiilct M.gh't'lm377a ! vcr.segyház és
^ s,rnn\l'Lú7mü Tjr.uli.l' \oér '' poÍ'''''''
Kúrn\it.
GFT benÉjlisám vomtkozó l'alósági cljárísban szr|a
Nalykőzségel képvise]jc. az onkomány7]i helyeIl és Dcrcbcn

}clelós:

Éo lgám cscr
Gikó. kfuinTcs7 \'.?.li!

oroszi sáldo|

212

ige.s7rvÚrÍal

ellenszavÚdtés iaÍó7kodás

q] ]0lh
Loa'] )szí'nÚ

Ki|\ \el.

tt{U

d

|é|kijl Í kövclk.7ó
hJtJr.?J:

l' szoda Nasyközsée Önkonhá'y2al Kópliscló ll\lülclc l
DMRV zrt' által készitetl, a veÉsegyhá7i Regjonális
.11 i..'/''ó Rq '' 20l'l0:'l'.i' crT Íllújni.ia\
pódísi l..r.ós7óre vonltkÓ7óm a veresegyház és KónIéke
véleménYeltóréÍióváhalYia'
orÓs7i síndol pol!árn]eíel

csikós Jíván Taiszve7elő

Hunganca Ichó.klalás j ó.kom]ín}zalj
ElóleneszIó] oros,i

A Képvhelóreíülel61ó iee! szivazatIal el]enszavazal6 taíózkÓdís

nólliil

akö\elkezó

94/20l6 109'2l )szímÚKépVjselij tesb]leIjhatáDzat:

!l Jj' ' 7J '3J'''|dlU'

]'ilÁlJo leb/.fu ihoo{''''

ha]lgatók' i]lelólcg lehóoklalási lan!lDányolll kczdó lintjk]t
'l!o l_ltr,'"]o'Jlá' l lel e\o'ol
oúonnányz.ti osztöldijpályáZal 20]7 évi fo.du]ójához'

KÚc]cnli. ho!]- a lihóoklalási üallgalók számála' Yalanint a
lehij.klalási tanulnán}okl( kezdó t]lta10k részér.tiirandó
Ós'öndÜpál'ázol 20l7 ó!i i.ijul.jának Áhalános szelzódési
Fe]tétcleit cllogldja, és kinele7ettséget Yál]al aÍa. hog} d

,r

\i'.iJ .r1"s. a l, or.J ,,
mdadéklalanu] a7 AlIalános sZcrzódósj Fel!é!ele|LreD
D

loglallaknali ]ne3le]e]óen jáÍ c]

Kéaviseló leíú]eliélh]tahnazza i polEádncí.í a
nyilatkozat i]áirására és fclkón, h.gy a/l r, Faber]
I]rol'o[ís lín]ogaláskczcIö rósZórc külJic nr.g

^
csadakozási

Fc]c]in:()loszi sánd.r polgám]eíel
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Top'nx Kn.. lalaninl sadakúl Kn' bérleljsze.Zódése
E]óleriesztó: dr' Pá1 szi1lia je:yzó

Képviseló teslijlct márcinsbÚ clli áll'\lbg]']í* ho7ott a Topt x Kfi'
.cítunÍalkaposolalban. A béIleli szefódésnél
s7ánunka
Mol|ár únal 2012' irócn Ló(óll
tárnpo|tul szolgáh
Ydzódés Nyir foly rfu üg}l/éd aszoínyal és a Top6x Kft.
^
Iés7érc
aZ éPüló lcÓisz

Úgy1'czclójé!cI 1áJgyalásokat aol}t.tlÚL'

hn(idosíá$ kelüh' A bizotrsáe aá
jalaíatot tetle' hogy az eledeli szerzódésben szcÍcp]ó ]5
év béned idóré ltkin1ek] köléndó béÍletiszcrzód Ós bcn az id ótaífrol
' Az üg}rye! 3sszonnyrl egyc/dem a ]
l l évrc kivfuját nódosítani'
é!et, és nélrány nDomilás keúll még bepilóyc a szerzijdésbe' anilaz
A s7'dákút Kli. bérlci szc'ödése

a módositási

1

irásos eIóteriesztés ponlosan lafu ]n12.

tárgy']ások 1ö]yaÍán !o]t egy ol!á| kérésea bé ónek. hogy e
önkomránPat a bé €tj jogvizony alalt a lerületet niulán
felépíb]é|yelvannak ne éíékesitse.A bérlók mcevásároIhalját a

A

Az őntonnán}zat váualls' hogY

oros'sándorooleirnoíer:

ll

évig nh éíókesili a le.ületet.

gcn ncg\.sarc h.L.]Jl'

95/20l6 (09'2l

)

száBú KóPvndlt' testú]elihatározal:

szadx Na!}kózsig Önlományzal

Képvise]ólo$ülete

felhah]n'za a P]gám]esfen a 'Iopüir Kn' vcl vala]lint a
szada Kúl Kt vel kölendó béneti szelódé\ !]áirásám aZ
ellran8zolt nódosnási ]avaslatok beépíéséve]FeLhatalnazZa
tÓvábbí ehhez kapcsÓlódóm a Iedlelbasználáli mcgállJPodás
FeLelós:

onszi

sándor

polsámeíel

N'lAGA7 K]1'

ii7-enrelte1ési s7er7ódés

!1!1etiesz1ó dr' Pál szil}ia je_g!zó

dr' Pál

szilvia:

az a Képviseló {eíülel elót is inereles x Mag'7

Kn

vel a7
üzqnellelési

^hogyaíhónaPokbú többvön lcvólvállás $nént u
clnúll
s/ér/ődéj i'e]m..dísa jlleÍe a7 elnúDdl hérletj dij nregfizeIésc
táryyában' 20ló Ix ]o ig lál]alják a másfél nrillió |t nlerfizetésót.

nintrészlet

!iÍa_!&lL

20]5 é!i számlíL móg nm cgycnlíetl ki

oroszi sándor Doleárnlestcr: Á]lásponloDr szelint iDdihuk cl
pedi3]elezzük.lrolyello8adjuka I3%.1'

L!,rblljj!

Leüeséges

k]bocsátotl s7ánnál két év núlva rekIio]i] n]eg?

l

'

'

vc.q/

Iés7]clfi letésj kóÍlmÚtcl clJógadja a

AxétljseLGteslü]elólóige.s7J\az!Íal

a fiZclósi

..

9ó'0l6' (0' 2l')

hl.lhagyíí.Uián

KéD!heló testülel'

e]lens7ala7al és taÍózkodás

e' lro3y ery

J ",., l.'.'

nélkül alóv.lkczij

számú Kópvis.]ó lesületi nadrozat]

ÖÓkomá.y/! KépV]seló.1estiilete l Mx!!u
G'szÓ]ltihxló Klt v.l (3300 NlgykaDizsa' csc g.r} úl 9)
lölendij rúszlc1tizclé'e!oIatkozó me_!állapodáí .em
tánogatja Kói a fi,etési felszólilás clküldlkól va] ]jnl
lovjbbla ]s láRrraljtr a felajánloll I]%os bé et] dijra
szada Na!!l'ózsó!

von.lkozó (aóldeáz eloszlási lariladij) s7e'iidés aláí:islit.

oroszi síídolp.]!'mest.

FeL!lós]

Karzc| mesbílo11 sZolg:jlatj gép(ocsnn kiilai'1 sze[ódós 1iliilrizsgíld1í
F]óleÍ esz1ó: d]' lál szi]'iojee]'zó

Ü.!j:1-s4]r!!_i szada \i!'közsé!

i]nko.nányzara ós

kozrl1 az N'lN{s 73l

l*l

a Ir.í N'lÚgrci

Ren!óF

ü Ivlit\ubishi s7enjé]],gépkocsl
hxsZnála{ára \.nalkozó.I a Haszonl(il!siI sZerzijdés i Kép!helö
tenülel ]37]20]]' (]0 l0 ) .,imú határo7ala aLapjaD 20l] ollóbc.úbcn
i'öliapi1álr]sá_!

került

alíir;]sl

Pes Ve_g)ei Rendó.lijkalnJn'Ysi! :0l.]. év eL. én iavaslalÍ len
^
s2crzódós l l' poltiínak nródositísífu

l

''^ l:eleL melal]apodnal !bbu' lro_!] a gépjá nÍj t'cnnlaíij*j\lL
úZ.nchúóscvcl ós kalb.llaÍ.saval kapcs.l'lls ki'llsaeek és a
bil!se{ból ! dij sóriilésel ia}násának foegli7etése l Ha\/."|; ..li'B.
4]8'2i]0la s?ánú le\€]ü.kbe| J]Tó iÍesíleltiik a l'ókapitx.lság

hoey szida N._lykijzség Kcl\ n.ló t.slú]ele J
cí cgyct

oazdasá_gi ]!az_!atósi!ál'

nn]dosilísd .!'

A I,eí N'leglci R.ndnFlnkatj1i.vsls 2o]6. aususzlusáb.n isDrélelt..
rnelLeresl. a7 o.konnín}/r! a llaszo|kö]csijn szclzödaÍ.
roDatkozó nródosiltisj ja\aslatálil' m.1], jsmilcll.n laíJ]m //J a

rc]ct

l._!állapod.al !bt]al' hog] a g+iámű l'ennhí]i\:j\Jl
^
úlcmcl(clÚsÚ!cl
ós larbanlaíósú\Jl ka|csna!]s Löllsélek .s i
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Szada Nagyközség Önkornán]'zat Kóp\jsclö
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A shdai Mesh' Kulluúlh Alapil!ány és szxda

Kó2ség

oíkománlzat. közőt( 2006 szcplcfrbdóbcn új Waldorl ovoda
ipilésiróI és mükődleléséról szóló cgtÜífoiiködóÍ négú]lapld's
Ezzel lgy ld('bcn ln]dhasz.álalj ó! vélelj jog biz'osnásáról szó]ó
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igljss7anlú]ik J1ijnénet DÍ Dó!e]Dé'€Deelegtále-\,aláílo1-rtalotl
vécsey U|]Jl eg'\,ult E7 eg], nég],]akásos tareislláz. amj ulyanú.n x/
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önktmrín)7at És7irij] L.nn! l rende7é!Ée7 elr -lesztus' M ezt az
il_ga1]a. ÉsZL. urn hn5/.ilnak' aZ ii keúésse] e]leli1eí Íószii*..7cn 1/
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Ktt!j\elii l!íu]el elhnreÍe' ho!]' ol}in
ú1on megoldódna ./ ll ii!).
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|em
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r b]nokában' A bi'óság aklor i'g}
ilgxtl r1 étélesiietl'
hatdrozoll. ho!! risszi kell ulalni a \ásár]asl öszeP.l 5 ir (ú. rlsll1
kcÍüll J bnó\]! lazJasági oszrillir. LY al i's\lcg Ács J'nos csetaL]en
]nég D]jr r! ]etdi :lá.ndn van E7l JnrjJ \j!vaisóYehri. és eb]ró] fogia
!lelvasáÍ]lnj' A 1e'ü]ct !s7lJllarr kijhs h]1i donukb.n v.
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orÚszi s:índor lolciímester: Acs úr \nszaigénylj a pc 21 ós b. ]\ lilcli
^meo|]1ben
cllogadjílok, x r.|dczésbei fudutrk cly ónísj lópóí c\in:jl]]i
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\!!tlij7té! oIlol!]án'zal Kópris.lij 1cíülctc L;bii

A.s ].nos k.r.llncl h.gismed.. a/t iírnosltJ]
A 790]12 hsz' Ú jn_.allal.ak a kimaraí kö\elóen' ulkall .s
kiil(LYiil.lklÍ1 iclcnlcg ncnr hJvnált É\zé1elxdism ac]lnlÍljx
52o, Ft íli/m] úon, uJl 6ó0. |lr]n] íNr
,\ KÚlvis.]ij 1cnül.l lelhJtJhnJ77r l PoL!á.n.Ícn i s7cr2i]Jal
cLi'la\/ilasÚrc ós nl jidsárx
La]os ós

l eL!Liis:

o'!s/j si]rlo] polgxlnlcílI

slrdJ.],160h.sl úiirrkom'ny/xlj jngxl]mnregos/tjs3ésénékesités.
Fln1.Iiej/1ii: oros7]

siir .rt.l!ii.neíc.

oroszi si}dor Dolqirnl.íc.: s/'dx Nl.!]rd7sóg ai.lo.nír\z.l Kltpviscló lcniil.tc S/JdJ
;/ij]ijh!g)L.ó\/én'!ndknüli |ütrorinx}i] t ddk.^j. 1i'bb LJl]n.5 |l'
táNlri,i liki5 íh. hecPi1aJc js .tlkJmls k]i]rilet Lt.i le]jcs
Lozn]ineL e ].lon' lien].l1 ]xkó.\.7.1be lxr|]/('] .lliDzcL.s.s s2Úksiq
sZ.ínl llgosi][ló' zijLJ1.liilct erdineL óreZe1l. iz.n .] bcópih.la
1elkerkníjédékcsi1c|iTelck ia!rsi! 610'] i' xr 30mLll Ft

sZrd! Na.!]l!Zla! Öd]'oIllá ]á( Klnri\eli 1eíúlere i 20l6 ]ilLs
]ó Jj ii]ó\an bo/oÍ 65]]0L6. (05 ]6 ) s7ínu l]o1í]!ZilaLjxn ú!-r dön(in1
ho$ J t'enn. a46n hrs/ alú ny]lljnlxnot' len.ész.lb.n x ]]L s/Jda
lal.$őng). ulciLr)n ]lli]ri1o ki\'.! b.apí.1l. 1!ru].lú jn!11]xn
aíck.sitósilcláL]izxl] le]li\'áí1.s7lij//c

oroszi sáDdor Dolcáru€Íer: pályáziti lellrivás kózzétólclc ncglóíaTl'

e

aján]dok
benyjllásának hatánde]e 20ló szcltcnbd 12. 12 00 ón volt
A felhivása ajánlar ncm ó*czÜll
']a!slom' hogy a teriilete éfékesiléséLcnc irjunk ki $bcLcll pály'a(j
iilhivást, hanm xzt negoszlla éíék.silsül'

szada Z!]ag}ön!j'r ul.ában lévó:]4ó0 lÍszúú204 nr narysien
önkormány7ali telek
' éRé|yeshelyj épjtesi szabályzat ós
szabályozásj tery szerinl a lelepülésközponl legyes vl 4 ijve7etj
bc\ofulás alapjfu' nilinun l5o0 n':nlgyságú ós (2o/4o m nrinin]áljs
D]éIetelkel) os7d1d1ó neg őnálló 1elkekre
A szabályzal alaDJán igy 4 db telek kialakilásáü Lerülhel sor a
!lcl1ókch Iókép!ázlat szeint'
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önk.mánlzali Lvctl bcePi'c'lcn le ]el neg.évélésűteleknek
rZ óBónycs hclyi ópi1ósi szabál)z]l é5 s,abi]'\,ozási len szerinti
4 db iJn'l]tj le]ekrc 1őíénó megoszl'sáÍóldó|t.
EgÍltal fe]hatalnra??a a polgálnesleí x ncgoszl'si
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Ktm.s

k! k n} triszlikai li lcsaós.l
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l]g] jgiíc ! i'ó!ám. ho!} a ]!.!]".1rószfu vtnltkozÚin Í mcg.q7ohal
..!] lcrvd!rnlárosi szaklszmis l]ztnlóglÜtr lctcÍcg d.xvF.}iol'
o: Pjll'a!]t ellndu]ld E]indjloll a sq]it szJkJs7:irJ x ter]'e7ésl A
]ne!!ei l7Jkas71 ls mclcsin'lix ]0 nrjlljó Ft af. J]n] kicsjl köllség.l
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Ázt n]oDdfuk' lloey e7 |a!yo| sok. .n|cl k.vcscbbaí sl.IchÚok. hJ
mc! tLd.ánl csinál1!lni !alatil.L L]ijzclÚ\ itl'j'nlablal kéíünIhe
t]gy g.ndoljuk. h.!y klj' a IiLcóí incg lchcl Ú/l a nunk'l csinállalllj
Mcgkcre\!Í. l. ll fuinjm l.r\c/i' kij/lüL l linrn.s is' híl]rx Dr.gh
Lcd\c7i'bbcn knú ji ]c.!.sin']nj c/l {l {nYl9o1. ' ö\ó h.l a baláriJij
ho!] J/ JjínlJtlk bcíke/lenek Fllhe7 kéfúks7idr scr sé!éls

Iol8:i.ne$ert]rijjék.7taiotajTó. llogyazakil1cLcknyl slncm os/1
Dcn szollz a lkkos D.lik ro|.tlrozáiibxn r\lt gond.]jLk. hog-v |en]
!sak a kctkpár úÚó ' hancD] s.kkl] lL]bbóLrm s7ó' J |égt telcpülés is
bL.kc LÚn |bbr r riTküIingin]Ü ami el]Ddull i Djeg)ébc
s1tlnÚnk c]imj. h.!-v slJdíIl n $kkxl lóbbÜ kL]ójjcn.k, isí'.iak
^21
neg ! ie]e.él. iiniijal Lullúrí]ílI egyetr bekapcso]ódvx sz.dx n
irc!y.i tur]7nus ré!k.]jn!ésih.' Blrc \odalLozóan nlm c\xk y J kó1'
le ektr!] lész lesz be[apcsol\.' N1c! k.ll fi/\lJlnj bo!] br vllal] pl'
ki öl ld. Lelólparlal, dc lllii d üs \on]tJ] \/e]ehe hlzJ rnetrli' ho!-r
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^nn]'ndjl. Íll Iti] ni!iLn.] rÜld.]Lc/ncL J7
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cn]bo.l }'écclló] is ]sxsze9]ó1 tr [clÜs.l 1udnlk. dc rnjg]5 jobb.tr i
ki]ziud h.|] vxtr' szxdi o]r,x| 1c]cPii|ó\ holl büs7Lú Dr.Idlli!i' bo!],
\a lljl hÜ llaÚlia Ll a lanulmán} .nijl is szó] és . Leh.lósó_..iröl
s7erehén. ha e!'n]lhó Fl 1aL1i ogiltíl a 1.I\.l
lelenij]és lel1íisá)ó] \xtr szó [1'lijl l-]I n.\ébcD kércn h.!r
^
1itnÚglsíL \. l L.ll ].lli1].l .bb.n r/ !rbd]. J t.nel iinaIe 1o3nrt
rlké\7üln] Tibí1iláÍx.inn i\i Iintré!\c1!drijl ]! .h.l ]aDN9.hslÜl
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kapcsolatbd. kéíeaz öítományzal úill€tékcs hatóságok léld]nényét'
hoE]r a !áüató kiimye7eli hatása alapján szükséges e kónyezeti
fenti jÓgslabá1y szennl a 1e kidolgoztalójx. lclen csetben y
ö!lomány?]l dönli cl. bÓgy a nmr lcljcs {clcpülúst kdszüló
tclcpüléyeDdezési tenhe7 é]kés7iltetiea kómye7etj vi7sgálatot
DőÍtése neg]rozalala solán neyelenbe kell lemie az iuetékes

Á

Á

beérkezett vélenónyek lhpján
megkeresetl íllamigazgatási
' tr környczcti hllÁsvi2sgÁlál
s7crvck n.n .dtnk véleménytj vngy
clvélzésót nen t'.(ottá* sziikségesnek.

A KéPvise]ó teíülcl6lii igen szalazallal cllcNzavú3lós letóZkodás nólkül
l l

l/20ló. (09'2]

) szárnú

á

k('lelklzij

KéD!!selóreshj]eli hdározal:

s2ada Nasyközség ÖDkom]án'zat Kép!he1ó_t6tiilete úgy dölt.
hogy n€lhnrete SZADA, lelepülésszerLezeli lefl , helyi épilési
szabályzal és szabá]yozási
nódosiLásál a vasúl uLca
Hal.sz ol.a - 4336/10 hBz'
állal hdt]idt tclúláen'
a
h.zzá
kaP.Í'ódó
0139]'l].
15.
42. 4] hsz. telkek
valamint

tcí
úl t't*

vonatkozjsábm kás7úh lelepülésendezési nódositásl' A

teleNlésf€Jlesztési koncetcióÍó]' az nÍecrál1 településfejlesztésj
slFlégiáról és a lclepíilésE!dezés]eszközőkró], !a]aminl eer$
települéy€ude7ési sajátos joeinléZnényekól szóló 314/20l2.
(xI. 8') Kom' IeDde]et 38' s a szcrinti c!ánjs Vélenényczési
szalaszában beértezen véleúónyclcl ncgismde.
léNezói
őszeloglxlót s e abban neg1'oealmuoÍ indok]ist' va]anrjnla
beé*c/Í vólhényc* ala]rján DódosilolÍ dokumeDtációt
alkalnasn lh]! mq hoey a véleményezésjszakasz lezirását
kövelóen a Polgímres1er ezen dokumentun]ok a]apján a
3]412ol2 (xl 8') (om rendclcl 40 s (l) bL'kczdósc szcnnl
mcgkóÍ c.7 á]lami lóépi1ész ldgsö szakfi aj !élefo é.yél

'

I:eleló5: oÍx,isáodorpoL_!án.ícr
]laláridó: ]o nap

Á Kép\iselóreíülel6 li ieen szlvazalul ellcnsza\azat

és únózkodás

nélkü] a kdvetkczó

2ó0
1]2]2016' (09.2l')

színúKélviscló 1cíiil.t halározal:

szada Nag}köZsúg ÓnL onr
n!r' o b! \c.e i7 eE

án

yzal Képviseló leslülete úg}' döll,

!. c1

L. lc\. p !!.
r': r'^
'o\
vi7sgilatiról szóló 2/2005 0 Ll ) K.mlny rendeletben
neg]ratáFzo1l állan]igazealási szenek !éleDényéth. hogy a
2/2005 (l l l.) Konn.
szcrjlÍi kő yezcti á'1okcléí c l
'ende]el
dolgoztatja ki a ..szADA. vasúl utca l]a1esz utca '13]ó]10
h6Z ú1 Palák (bólyároL) állal halímll
lcLcn. valmini a
hozzá katcs.]ódó 0l]9/1]]' 15'.l2' 4]
t€]keken a

l.

hr7
leF'
.
lé /e{e/eli
l'el e,;é'' ab" ]' dl e' i
'e'epl
bdr,/J e1 | odo r . ' -r a./..r ' .p::1, '- r'.
es7kő/k ódosi1ásához.
fu

Á Kétlis.ló (cíülcl íclbizza a Plg'imr.sI3fr. h.gy e
nyilvánosságr. ]]Ólásáró] gondoskodjon

lclclős:

l

oroszi

sán do. polgánn

dönlés

eÍer

aÍx Poíá tá]!ázal clc dfr ón yóról
Elóle'ie5z1ó: oDs,] sándor tolgímcícÍ
Táj éko 7iaió

lrk

oroszi sándor Dol!írnloÍcr|szada Nasyközség Önko.nínyzal Kcpviscló l.slülclc 2o1L
szcplünber l jci iilésénalkolla mee a ''Takaros Poía'' ós ..l-egs2ébb
'' r' p''''ml /o]oÍc'dcl""
''
A Taküos PÓdx .ifr xd.jnányÓlhaló mnak
ingal]an
' 1a]á]batófu]aJdonolrak'
jllet'e lras^']l]nak. aki]o.k ingntlan{ s az azo|
épü]et. kcn.
udlaI, !alanrjnl a7 inlll]a. e]ólt la]álhiIó löáenjlel nredelcnésóbc
hamoniklsan, eszleljkus]n i]leszkedik a kömyczclóbc'
ingallu
^l nijvónlj
lulajdonosa. !ae} hasznílója oz ingallam. lcl.lkczó

hl]ladókol komposztá!a. A pá]yázó. tclepülésen la]á]haló 1ólyék.ny és
szl]árd hllladókszíllilásj közsz.lgíllí'Í igón)üe lesz] és [ely]
kőzi]ío7jsa ninc\. Ingdllúa +itésj €nr€dél) a]apjilr épiill, köír}czclc
Darla!lü ]nenles'

óvben r nregtekjnlelle. fotózla cs
b cúrkczet p']y'Z{]k kcd] é1' lönr Yezelél '

SlJk al Múík..soPoí1dci

^ cl1c a
úía*

])e

iÍi

]lk]]m]\1l

]jlikcló Biz.Íság mctsl.kjnlete és J páLYáZi1
iavadalol leÍe a7 elóteíesaésben lbll.llak
k.lcgoiiban
kalcgóÍiábaD

L

' b.

clapás ulcá
hel]'ezen Nlgy Jonöíé s7xb'ds'g ulca

I' hel)'ezen szLicssándol

lI

t7i

ll' nr.l

((

]]3

'.Ha!yo!tán'vos falusi pofia'' ka1cgóriában

I'

''Ilagyományos l]ilusi pÓía'' klkgóriálran
lfu'Ósné szabadsá8utca 28
T.egs7ebb u1ca'' KiilőD diira
18.

hcl-Yczcll Bcrzc Já.os

]I

lrelyezeft tlonálh

jxvasolju* Nagy Je.óné s7abadJáA Ul.a

alapitásáról szóló l0r0ll.
(09'02') ónkormányzali rcndelet 3 $ 2' bekczdése al3pján: .
cifu
^
ldonányÓZásáról a szatJrai m l {a.soFoí olózctcs lalcÍényének

A'lakams Polta és T egs?ebb llca cjn

kikérésétkövclóenaPo]eámeígrdóíl.''
Haayományos falusj pona' lalaDinl dGzkert kaleoriában a dijazásÚl
az EÍókcló Bizonsá! jNas]alával egtet éÍck'
I-egs,tbb ulca külón di] a Íende]cl 3la án nefi adhaló' Nagj" re.iiré
szabadságL' ]3' sZáí !lal! l*os önz.tlen munkáJál torábbj l0.000' rt
ö$zeggel

A KéFviselij

llíűlcl6ló

k

jYán.n hÓnolálnl

igcn szavxzanal cllcnszavua{ ós bnóZkadtis

nélkűl akövelke7ó

]]3/20]ó (092L )száhúKépVise|ó-teshiletj hatáloziI:
szod. Nag](özsés oDkornáDtzal Képviscló lcíülcl3 J la*aros
poía pál)ázat ercd]nényéól szóló táiókozlalól tLdomásul lesz]

fcleIós

oroszi sándor polgámcíel

Haláridó azonnal
Táj ék ozla!ás

Eló1e csztó:

pai parkte lelé.e 1el€Püló büféve]liap.solalban
Drozdi( Béla niiszaki tleFns
i

DrozdikBéla: szjlálti Allili

eEyéni lállalkozó (2217 GÓnM Ponl], L 28) kíte
szadx lpan Pxrk ú1 ÍcnléÓ önkomínv7ali kö7te.úleten (4]08/2 hJsz)
büíé kocsi kihel],€lésmck' üe|rehetésének biztositásá1'
A rnellékeh dokunre|táció es lcÍás alaplán konliT3I épinnény
idei8letres elhelyezésérekeiilnc sot xZ út mentj kó7terúlelen Mélclc
j\2'5 n clótlc ki.li aszlalas szórck nrinkgy l5 20 nr2 telü]eltel
s7ilágyi
]]0'000, F'hó bé]]eti dijal fiz.lllc .Z ő.tomínyzJl

^tl]J
rés7éÍea 1e'n]elé't
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^

KóFviscló tcsfulcl6 ió jgcn szavazanal ellenszavazat és tÍtózk. dás

n

élkül akóVelke7ó

!l4/20l6' (09.2l') számú Kélviselö tt$üleh hatjro7al:
szada Naeykőzség onko nán}z.t Kóplhcló tcíúlc(.u lpan
lark leíllelérctclc!űló bülélel kaPcsolllos lájéko1&ist

tudonásullcszi

Fele]ós: orcs zi sándol polBáIn eÍer
Hal'idó: Úoj!r.!

_'I'ájckoáaló

folyaDlalbijr lé!ó beIuhiásÓkÍ'l
Dlozdik Lréla nrűszokj reléÉns

a

!]q!!jEalo
Drozdjk

Béla: l'elepiilésü|kön u

ide] évbe|

ü

alábbi benlázásj kolbintaíási lclújilási

münkák készüllek és készülDek:

-

Halár ulca kiépilós. .sapadókviz cllezctéssel Djó$k á]!k felé

(elkészült)

szudok ulcák aszaallozási lakossági

Panoráma,

hozzájánlássa]

clkészü11

. A

Rá*óczj úl ú1épjléíEzk.pcsolódó kicgésziló mÚn*ák (vánldJ
íclhaíó. oíosi pdkoló' gyóe-Yszcíári lámlal. Élbmrátus lemplonr elótli
felhaÍó. kjegészilő kresz 1áblík elhej!e7ése' úlbu ol]lj je].k felfe$ésc
íb']elkészüll'

pEzgillElb:

- Ho]esz utca

'eDdezése'
terepieDdezés elkészült.

jo3i helyíe télele és DiEi káb.l clhclyezéshez

lskolJ .rűijjves pálya tömyékének rendezése ( támfal, kcrités' lépcsó,
leFprendezéo elkészü]t. Ugyaoh núIii!.s pál]a kÓlclczó *arbanlarlís
_

_

lo6zc

lskÓ]á ópú]el itlújilás
htjs7jgelelé5 beaejeZése elkésziih.
]sko]a Darkoló úl burkol]li ieLek felfestcse' felúiitísx ncglóíanl
.Iskola éFulct ksóscs ós
bckó
anlaíisa' lelíl]itása

s

elvíí

k!

Kclaljl ci

épitéseJ'olFnralban. lcaszli]hoz\x. bel'eidZó nruDLák
lo]}nak, 2 haen belii1 á1xdás'
]ólai ulla aszfahozás e]ókészí1ésemeet.inónl' 2 hé1núlvake7dótlhet
Hivalal Lpülcl udvxrol clfuhxdt
ám)'ékoló elboDlása Dre8löíénl
TérbJrkÓldl ki+ilésére.leriilel réndezésót kivilclczós clólns2núse.
áraj ánl Jt Lr ekéIésé! e] lbl yanr atban
Lakossági hozzájánllísal cLkószü]1a l'enyvcsligeLi lel!ezeló |enyóul.a

-

li

.
.

Esó7ésel

tííjúl és vi71'o1-Yások

helyreíllnás{mé])á]ok) lol'anro1osan
ncglÜIténl
. Bölcsódc ópijlcl eDjleíc.finanszilozásn sza:lrcly BÚíJlln út zsuzs]
b.h fr.llcll aályízat bcad!a' clbirá]ás
a legszüksége5ebb ]nóíók jg

']'t

2Ó]

llra]i Plrk JiJ]e!?tó\óhcl' KiÍlludt utcaj Dózsa cyöra) üti llalogos
.ilcló Lé1esiléshe? ! |ál)í7)(i forri5 igólylislrcz .lókószülú.k
jró k j!áhsztásiVaL lol-v naib.n
tíl\'az11
onkoní]yzali éPü]elel (' dbl lrivat.j épületei, oí'osi. loloí.si

lc.dcló' tiluhíz clcrg.tik.i (koszclLi lrós2i.!.(.ló' É]!áZ'l bc !a

elbnilisx
pályázal
vis frxior
Ljeidla 60 l]hós töltsógve(Úsc] vé]yín]k
h.]]T.'llilísúm ós KisI'al!dy u1c. Aran! Jín.s U. s&)k JÍ]k 1|lújil'ÍJ
helog]dYa. elb jrílísdlxll
Knásáílása k.lüLl !Z Ád] ]j ulc! és KeíaLj. ulca Lozijni ószckóIó ú1
lollzDrribrn

17

Llökószil.s.l.n i Ríkóc7] utci_ Kcl1a!a II.a közőtlj ü1 n}i1ís'
cgl.llclós calanboséktal
Zllagytfugy. lt.ll ijnkom]ány.rt] a.10o m2 laeyságú ie]ek
elijlés'lv. j(]líhJgy:is a
l,oía lözi 1]dvanroli hízas i'rlxlla nl.!Vásá iisírx Nlij/e{e\
cg}cll.lósck löíénlct. h]1i]dolosok clad:isl n}ilalkola!Í lctck. ie a
.regl]lJttdís n]cg b.nn lakás mixt \ JrJi naaín
l,oía kóz HoFllh BeLa bácsi féle híz ö konánllx!
rne3os/lísa

m.g!ásállisiló] az ö'ijIiisiil e ó7eles.D n}ilalkozI.k
Rin'idcs.n .llc2dódik az ELMlj áhJl l Gijdiillij S7 J vasú1
uica lvlo\Dl nyohr. J]On xl új ]0 Kr os tiildkibel feklelas.
(cijdajlll' s..l t]l J Íigl vJsü!
lvJsú1utcin)
'j!jn
.2 üj lcdcs köz\iLálilás iizcmc]lclcsÜ eglTc te\e]el]h
prob]ó'ní\al hjbáv.]]il !z LLIlU on.sol1l
!ddj!i bjb]!lJl' d. rné!

'7

'\

K.t1isllö lcnÚ].l6 lij

ig.Ó

szxla7atal c]l.nwlv'Jt

ós

lanózkodís

|élkul l kőr.lk.zó

l]i]/) r (0.]] ] z. lLlK.|\iL ]LL.UldihndnzrÍ:

s/adi Nx!!ki]7s|!

Önktm'nr7i1
till}Jnlnra| ]é\ii hruh'/:j!)l'ó] szo ó

Y.szt.

F.Lclli\: ()losZi sándtrtolcínneíer
HdrjÍn]ii: J^].nx]
(].döl

. iJ.ilóill]nli\ lín."'i(] kar.l]n.'

oroszi sá dor

DolcárDester; Á

v.nóállünas .re.!lc]c\ rjnJ.n hl]]hÚ]i. jl
kait ]ókb.D ló]n.._gc(. ]D1í7.ÚÓyl' \á]lnlk.7jí' r.'liirrcD]b.1' ]]og\ aZ
!ldarÜnúsh!/ \li]lsag.s oj.gll]l]ij 1echn]lJi hLi]lér Lriaoshxsíb07
kérJe|ck seljlséget onko.njnE]tunkho7 is c]ut'1 a l.gLcrcJcsük
.'r\Js!n i t'ép\iselo Leíülel]tl' lrogr i nci1óíllünís s7iil!ég!\
clZkólcinú bcsl.lzcs.]rcz l00 í]00. l'1 össlÜg.Lcl]'nLliUnk ho//'
cödn

]ój

\ Két\j\elii lcqÜle16 fijj!en s/l\J/dlll elle|s7]v]7alésknózlodásnólkii]

a

laYclltln

]l6]20]ó' l09.]l') száüü Kót\]5elii le$ületi határozal

sz.d. ).Ji!!kózsé! Ö on.a.lzll K!t\nélij teíülele

'7
osz._g!s I\lcllöszoIgnbl
k.reszlüL a oijdőlló
^latnrl].\on
N{oÍóállonrxí (i1.ntéíed]njLa]
.\7l'ö7nk besz.lzcsalc)
l00.0r]0. Fl (J'Jl s?j/e/eÍ fo]ilÍ) irssze!!el tinoga!a
Fc]c]ös oroszi sáldol p.]!ámtíer
Grgl'lnc fu]ldi Tiin|e

i

éznrénrrelelói nre!bj41ás!

oroszi síndor pobnnne(er:

Xlebelsbery lúiz ]in] ltn.laíó Kij/]ro.{ oinlö]lói
'l'i k.riillt.lól^!i.lr Lxszló la .ÍÚ]cti i!n/!Jtj kerese| n]el x

kö\'rltc7ijll.]:
a s,adai slÚkely Bcíalan Á]laljnos lskola v.zelöjé!.k' cr.nj]ó Kii]lai
]ünLle.]sócj[]u\x j.lé/mén)!e/elijj rn.!bízatás 2í]ló dc!cmlr.r]1
en ejár Á.ern/clj k(i?nc\cLésÍij| szóló ]!ll' éli cxc 11 67 -s (])
]r..1 s/er]nl 17 nÍé/nrén)vc/clijkivá]aszlísa ha . lijnónt niskópp
neor Endelkezik n}ihilros pályáZ.l úlljn tijíónlk Á D:jlyá7al
m.l ózbeló' hi az ]!1ézn]énlTczcló is lól.L1 1.!biZi\í\!l a l!nnlanó és
a ..!c]ót.íu].l e!]e1.í l]gl.léíÉshjtin)'JbJ|, to\íblríaz
trÍó2
bi idjN.stJ!íbbj rne.bíz.5i ciklNal!]c!.LJZó.n r

'ű]v.z.lij
k] i$ kan.lczij'

Pi]yíl11

]o!s/ab'l]|* orelfe eócn a KLIK ós a7 órj.lcll
^
kij/.c\c]É\] inlén]én}
.elelólcíülcl! a pá]\á/at n]ellij/é\hez
s7ükséges eglelé'tés] e]j:iráí Lefo]}'1.{jl
iogs/]bál.1 nejn kéli aZ
^ e]jjrás lebon{1]tísí]l.l.
nn.znrin] mLilöd1.lóióncll n}ilalLozJtjt a/
.zotrb.tr . t.nkcíii]ct mildcnkóP|cn szeren]é szada N.glk|zsóg
o.t0nnín-rlxlínik].l.minlÚl is k]kén]] ez Ü8ybetr'
KórÚn a KiP\jllló lcíiilÚlÚi a.a]a]jon állíí cr.l'lirll Kú]lJi Tünde

orÚszi s:iIdor Dolg:irntícr:

n]ecbi/l\:]\ al kJ'cÍnaIbJn

\ll\x/rÍt] cl]enslJlJ/]l
| ':l)

Ó

é\ rdó7k.dxsn.lkij

ri|l] ls_rn L!|

s/lJaNx3\kij/\ó!0|l!]o]llr]z

.l

Nl

ijtózD]. ]]czdó]

lslxdll

g tr Ue l]

l Lindlll]

rnzn:

KélNhc]ö 1cíiiLdtetiD]o!atja
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one,

s7ékc]} l]crti]iD Álri]ánOs Iskth]

]:Éeló:: a'osZi srindol poL_!ínn.Ícl

szadai ErtéL1ái kjadvrílv:

A szdai ÉÍtékláÍkiadványál elókészitett€ valga
l<álmá!' Novák Lászlóné' oalanbos cáboné! fuhásaé Be].ó

orÓszl sjudor Dol!ÁrBcsicr:

Javaíon, nogy

a

Képviseló l6tii1et

a tiadvány

lo\zob', bo!ebo 4lÓ-oc'or be"Á 7\e' Lö\elöen

o'ov' sJnoo'

po

gám-

'e'

v 'l.9

lo 40 o'a,!o' be e(e ''l'

né&jelentetését

us}al'g

