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K6sziilt: 2017. februer 15. napjdn Magy Krizs6g onkorm6nyzata K6pvisel6-testilletenek nyilt

il6s6r6l. Az Ul6s helye: Ramocsahezai Kdzds Onkormenyzat Hivatal Ramocsaheza sz6khely

telepul6s, Ramocsah aza, Fo t& l fetgyal6terem Az ill6s kezdet6nek id6pontja 17:40 6ra

Jelen vannak;
Cziriek lstv6n Polgarmester
Siiku J6zsefn6 alPolgarmester
Ag6cs L6szl6ne
Tar B6la k6pvisel6 testilleti tagok

Ramocsah'za K'zseg Onkormenyzat^nak Kepvisel1-testirlete csatolt

ielenl'ti iv szerint
Nyiibrany K6zseg Onkorm^nyzaanak K'pvisel'-testalete csatolt jelenl4ti

iv szeint
Nyirkercs K6zs6g Onkormanyzatenak Kepvisel6-testtlete csatolt jelenl'ti fv
szennt

Tanacskozasi joggal megielent:
^ l\,lolndr Tibor jegyz6

Jegyz6k6nyvvezet6
Szilv;siAgota

TAvolmaradesat beielentette:
Pauliczki MihalY Zoltenne

Meghivott vend6gek:- Dr. Kiss B6la Baktal6renthezai Jar6si Hivaial hivatalvezet6 Ramocsahaza

Kozsdg 5nkatmenyzab Kepvisel6-testilet6nek csatolt ielenl'ti ive szerint

Megjelent SllamPolgirok szama:
1t6

Cziriik lstven Polqermester:
T.d;bttdTb"r-il " 

k6p'b.16 tesiiilet tagjait. Megdllapitja, hogy a testi.ilet hatarozaik6pes, mivel

rajta kivill 3 vilasztott k6pvisel6 jelen van. Az til6st megnyitja Javasolja' hogy a napirendeket az

i--\ alabbi sorrendben 6s tartalommal fogadj,k el.

A K6pvisel6{estulei a napirendet 416 igen szavazalfal, tart6zkodes 6s nem szavazai n6lkill a

polg6rmester eltaljavasolt tartalommal 6s sorrendben fogadta el:

1./Et6terjeszt6s K6ziis Onkormdnyzati Hivaial 2017 6vi kdlts6gvet6s6nek

meghat6rozis6ra
El6ad6: Moln6r Tibor lll6s jegyz6

2./El6terjesztes ASP palyazat benyijt6sar6l
EI6ad6: MolnAr Tibor lll6s jegyzo

3,/El6terjeszt6s Magy Kdzs6g Roma Nemzetisegi Onkorm6nyzateval kotdtt

Egyi.lttmfi kdd6si N4egallapod6s f elUlvizsgalate16l
El6ad6: Czirjak lstuen polgarmester

Napirend (l tspl:

El6terjeszt6s Kdzds Onkormanyzati Hivatal 20'17 6vi kolts6gvet6ser6l
El6ad6: Molnar Tibor jegyz6

Molnar Tibor ieqvz6:
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Az iresban megkllldott el6terjeszt6st sz6ban kieg6sziti A Kdzos Onkormdnyzati Hivatal 2017 6vi

i 6rtiei""iii"-i"'t"il azza a nytri$onyi 6s a 
-ramocsahdzi konyha kdltsegvet6set is Ezaltal

;Hfi;;;;; dvJ*"ie,tLrt"te',. t"rioltait 
"s " 

va atkozesi formeban folytatou esy6b etkezesi

szotqaliausok kotts6geit es egy6b g;;asAgi adatait is Az egyeztet6s a polgSrmesterekkel

;1#;;;;. il ";ffi-" rtito""ti""t"r,-nogv aibol a fo(asb6l rosja m0kddtetni a konvhat' amjb6l

ibi:ri:"" ii;rjJ" ,'.:"i"'g"hltt", irr"tor"g'nu iehet, akkor csokkent a kiad6sokon, semmit ndveln6 A

;;;;;i;;;i;i"L:'st ;";" mar;esold6dott, a masik r6sze folvamatban van A szervezet

itafaf<ufi-igy a ZOI z-es-koltsegvetesnek iagyobb fddsszeggel indulnak' de,lathat6 hogy maga az

ioazoatds ilm v6ttozott. Az igazgatesi feladitell6tds a kordbbiakhoz hasonl6an tdrtenik majd. 1 f6

;;r?:fiJ:; i;;;;' "lrgdli;d;"t 
terjesztett el6, 1 riit pedis kineveziek kdztisztvisel6nek A

feladatok elletesa nem fog veltozni v6lhetoen

Csoma Tiborn6 Polqarmgsteri. 
.

Mieldtt a kdzds dnkormanyzarl nlva€l koltsdgvet6s6t a k6pvisel6-testtilet eld terjesztenek a

oiLlit"ri"r"x ta|. ugyezt;td t6rgyalasokat folytattak a jegyzo irral A javaslataikat ismertett'k az

SriiJlti"tie-" iit]"aliijsa er6tt ig-y volt ez a jelenlegi es'etben is Vannak nag.v v'rltozasok a kdzds

;il|fi;;;fi;i;i'r-r"-ratjo"ii mert akior. amikor ilyen adassz6mot eroarit6 konyh6t etvett.

;;;;i;;i"t et6 n6zett. Ha b;legondotnak, a koz6s onkormanyzati hivatal f6profilja az igazgatas.'

!i:'"ili:#;l] ji ju"" ueu" i"-"l;g nagy votumen( feladat, az most kies6szrllt a konyheval is. A

inuniriroza"i f6rma megkiv6nta ezt a ;altozast A konyhek fenntadesa' uzemeltet6se mindig nagy

ierne vofi az onr<ormeny;atoknak, korabban ez6rt is kezdt6k meg €rsulasban mijkddtetni Abban

;;;";i,-il"sy;, -sszefog6snak 
lesz eredm6nye Az 6ves munkehoz tigy kell hozzaAuni minden

o"r.ia"v%t""t, k6pvi;l6tesiilletnek 6s polg6rmesterne( hosv segit:! a munket' ahosvan

I"li i"JiZk-l."ri 6sizess6g6ben veve ez egy i6fatlan..0t.mdg a.kd.zds hivatalon beltil Az

L?o"LJ- i!ri:,r",en mdr tu;j6k nogv megf6let6en mLikodik a hivatal Minden eseiben a

lili,"iili|.""rliiii,*ruini. L Jioorenlai ott es;kkor ke mesoldani. ahol as amikor jelentkezik. Az.

;:,# il;;; ;i;"i;f ienntarusano' nem kell kiildn tamosatast isenvelni' [sv sondolja' hosv

..lite"," 
-."ftO e ko;vha mtikddtei6sehez is optimistat kell .hozza6llni' minden segits6get

oiaositani tett hozzA, iogy viszonylag zokken6mentesen tudjak venni az akadalyokat Ugy

gondoUa, hogy ez csak osszhangban val6sithato meg'

VitSlis Ferencne Polqartnqqtgr:,
Eovetert Csoma Tlborne, NylrKercs Kozs6g polgarmestere elial elmondottakkal Nyiribrony es

F'"i"*""n",#,ai i6oi-L"n't"tr"nort" a toilegyiosegi hivatatt. Nagy erenye a 4 telepiil6snek az

i;;s""Hi ;;;iA;; 
-ai 'hogv 

minden neiv5en mJradt 
, 
minden ieleprrlesen Az tisvfelek is

kell6k6ppen ki vannak szolgalva a szettagoltsegb6l is keveset vesznek 6szfe az ilg)4elek

iii"ii[5""" s"rJJLk"inat, irinaen aotgoto 
-munt<iioeiet 

ugy osztottek be, hogv a kdztisztvisel6k

"1"" 
&'-t!-.Jot" n konyh6t minden teLpul6s szerette volna megtartani' de erre nem volt tovebb

iii?iri"i". t 
"i"iuit 

r,'onipotu"n tobbszdr is egyeztettek a polsarmesterekkel 6s a jesvz6 lrral

i"riii"" Erip"ri"!" 
't"g;i;i"d 

" 
konyha lgvekezni fognak minden .segitsdget 

megadni a k6zds

niu"i"fn"r. 
'" tov6bbiaiban is Ugy gonlo5a, hogy fennakadds tovabbra sem lesz A

ii,ri'ir.r"i.,itr.i,"l ; "gtutttilLooaJ'nrs'von 
jo Kclszoni jegvz6 0r munkejat' meri (sv sondolja'

hogy 6riasi felel6sseg van rajta

Cziriak lstven Doloarmester:
Ma;on az aLiabnos iskda egyhdzi fenntart6sban mokodik A gyermek6tkeziet6si normativat az

;:;;'" i"ti;;;l;6-"vr,.lgv "ii,g"i"o"rvi "6ltozds 
igv a masvi k'nvh6ra nem vonatkozik Koszdni

minOenf<inef< a'z JaAili ti:ief.et az elmilt iddszakban Magy 2015-ben csatlakozott a kdzos

;i""];i;;;. agy g""J61a, nogv rra hib6t is kovettek el, azt igvekeztek kijavitani' korrisalni 6s a

legjobb tudesuk szerint hozzaallni a munkahoz'

Raqanvi Robert PolqerJ4esteJ:
Annyiban szeretne csatlaKoznl az er6tte sz6l6khoz, hogy igaza van minden koll6genak a konyha

ugy;b";. lviinounnyi"n tudjak, hogy a jogszabilyok ment6n.terelik az 
,onkormtnyzatokat 

A kdzos

Oilorm6nyzati frivatat mei igy is inl va-n terheive. a konyha m{kddtel6sdhez ugyan segitseget

"rui""Jfr'", 

'o"t"i;anyzato'( 
ce igy is nagy feleldss6g harul a.jegyzd uta Nagyon dsszetett

ii"li"i 
"re "e.,ilt 

nirJ r"". srur"-ei, hogy-i tetepritesek a saj6t fetadataikat lehet6s6g szerint
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helyben oldjek meg a helyi ilgyint6z6kkel.

Baloqh Gvula RRNO eln(Eg
K.sz ele"teket. ,,Azt a gbbefis el6adest, amit tettek a pogermesterek, azt hiszi, hary az

a koncepci6, iogy nen utik a m(tltat, hanem a ielent eltetik, amellett, meft egy 0i koncepci1t

emeltek be, 1rommel hallia. Osszegezve az a teny6 Af/', hogy val6ban Ramocsah4za, mint
gesztot - vat6ban vitatott anyag voft, ahagy Rag^nyi R'beft polgamester 0r is elmondta, hogy
ielmetuttek olyan javaslati kerd'sek, hogy i6 lenne, ha a konyha megmaradna RamocsahAzen es
gesztorkent mfikodne - egyebekben 6 is iavasofta. Azt gondolia, hogy egy kaizds munkAnak a
iejezete nindig ott fogalmaz6dik meg, ahol dolgoznak czi46k lstuen palgernester jdl fogalmazta

meg azt, hagy ahol dolgoznak, ott hibeznak is. Val6ban azok a strukt1rai kidolgozatlan rcndszerek,

ami meg iincs meg, 6s igyekszik mind a 4 telepdl4s struldtireban ki'piteni azokat a

hezagbeiatteseket, ami meg hianyosseg van, 6 csak i6 tud ezzel kapcsolatban elmondani. A
jegyi6 irral kapcsotatban azt gondolia, hogy szerencs's a 4 telepiil's, hagy ilyen fiataliegyz6ie'vai, aki anbici6s, tenni akat6, j6v66pit6, ezt taftsa meg. Kiven minden telepal's
polgArmester'nek 6s kepvisel6jenek er6t, egdszs'get a iov6beni munk6jAhoz."

Zsiros Janos:
zo 6vig volt folyamatosan k6pvisel6. Tisztelettel kdszdnt. minden megjelent polgermestert,

k6pvise-i6t, Dr. Klss B6la urat, a jarasi hivatal vezet6j6t. Ugy gondolja, hogy az a j6' ha a
javaslataikai figyelembe veszik 6s nem siklanak el felette. Hianyol n6hany dolgoi. K6rd6se' hogy

hogyan oszlik meg az SllomanytablAza? Agy gondolja, hogy az informatikai eszkozbeszez€sre

beiervezeti 6sszeg a moderniz5lt vilagban keves Van egy szerz6d6suk, amit tudomasa szerint

felbontottak az informatikai eszkozdk javitasdra. K6rd6se, hogy kdtdttek-e messal szez6d6st 6s

ha igen, az hogyan oszlik meg? Egyedi, vagy tulajdonk6ppen a kdzds dnkormanyzati hivatalnel
jelentkezik? Jelezni szeretn6 tov6bbe, hogy a napirendi pontok t6rgyal6set kovet6en k0z6rdekr:i

bejelent6ssel szerelne 6lni. Kicsit szkepiikus. Nem 6rti, hogy mi6rt a jegyz6t kelleti a konyhaval

leterhelni, ha azt mondj6k, hogy felel6ss6gteljes munkaja van igy is. A konyha tulajdonkeppen egy
olyan feladatot ldt el, amit bizonyos fejletts6gi szintre kell felhozni Egyertelm(, hogy nem lehet

minden telepiil6sen beinvesztdlni olyan p6nzi, llogy az az el6iresoknak teljes m6rt6kben

megfeleljen. osszefogva nagyon j6 dolog, hogy cenirikusan, a jdv6ben is el fogja tudni laini a

feladatet.

MolnSr Tibor ieqvz6:
nz attomanytaOta igy alakul, ahogyan 6vek 6ta. A konyhan Ramocsahezan 6 f6, Nyiribronyban 3
f6 dolgozik. Januar 1-j6vel ez meg volt n6velve, de 1 f6 februer 1-j6t6l k6rte megsztntetni kdzos

megegyez6ssel a munkaviszonyai. Az igazgateson 13 f6 dolgozik, Ramocsahazan 8 f6,

Nyiik6rcsen 1 f6, Nyiribronyban 2 f6, Magyon 2 f6. A kolts6gvet6s igen feszitett. Tavaly 6sszel

szembesliliek a konyha ,,probl6mdjaval", a lehet6s6gek adottak voltak, a pobarmesterek a

legegyszen:ibb utat szerettek volna valasztani. Lehet6s6g volt arra, hogy az 6vodai tdrsul5shoz,

vagy a kdzds dnkormdnyzati hivatalhoz testdljak. Mint mindenhol, itt is dolgozni kell. A konyh6kon

tulajdonk6ppen olyan probl6ma nem jelentkezett, amit nem tudtak volna megoldani. A felel6ss6g

adott, az dnkormanyzaii ig6nyeknek meg kell felelni. Az volt a feladat, hogy ne kertilj6n t6bbe a
konyha, mint tavaly kerult. Kdszdni a polgarmestereknek 6s a k6pvisel6knek a hozzeAlAsal a

kozos hivatal munkejahoz. Ugy gondolja, hogy meg fognak felelni a feladatoknak. Az
dnkorminyzatok vagyona 6vrdl-6vfe n6, likviditasi probl6mei nincsenek A sajnos a kozos

dnkormanyzati hivaialn6l szakember hi6ny jelentkezik.

Dr. Kiss B6la Baktal6ranthazai Jarasi Hivatal hivatalvezet6:
Tisztelettel koszdnti a polgermesiereket, a megjelent k6pvisel6ket. Or6m6t feiezi ki, hogy r6szt
vehet egy ilyen k6pvisel6-testi.rleti ul6sen, ahol minden polg6fmester 6s k6pvisel6 jelen van. Ugy
gondolja, hogy drvendetes dolog, hogy 4 teleptll6s dssze tudott iogni valamilyen nem c6l

6rdek6ben 6s egyutt tudnak dolgozni. A Baktal6r6nthazai Jar6s a b6ke sziget6nek nevezhet6.
Amiben ddntenifognak, az nem egy egyszer( dolog. Az ellam az allami feladatokat a sajet kezobe
veszi, 6s ez a tendencia fog folytai6dni a kdvetkez6 id6szakban is. Ezt j6l ldtj6k a polgermesterek,

k6pvisel6k. ogy gondolja, hogy a kdzfoglalkoztatottak sz6mdnak ndveked6se egy megfelel6 ellami

munka kdveikezm6nye. A konyha m(kdd6s6vel kapcsolatban [gy v6li, hogy val6ban j6ratlan meg
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az ll, de az el6ttrjk all6 6v meghozza gytrmolcs6t. V6lem6nye szerint nem hozott rossz ddnt6st
egy testUlet sem, amikor a konyha m(kdd6s6t a kdzds onkormanyzati hivatalnak adt6k 6t.
Megit6l6se szerint a k6s6bbiekben szuks6g lesz egy aljegyzdre is.
Tdj6koztatja a testlrletekei, hogy a megy6ben a vezet6k szem6ly6ben valtozasok elltak be. Kozma
P6ter kormenymegbizott ir a Miniszterelndkseget vezet6 miniszter mellett tanAcsosi beoszt6st
kapott, Bogati Janos f6igazgat6 Ur a Megyei Fejlesztesi Biztos lett a Nemzeti Fejlesztesi
Miniszt6rium vonatkozaseban 6s a Nagykall6i Jdresi Hivatal hivatalvezet6je kerult levaltdsra.
Jelenleg folyik a vez6*ar kivdlaszt6sa. Oromteli hir, hogy februar 6-t6l a megyenek Uj f6igazgat6ja
van Dr. Po196ri Andr6s szem6ly6ben, aki ljfeh6ri6i szA(mazesi,6s a Nyiregyhazai Polgarmesteri
Hivatal Ad6rigyi Oszt6lyanak osztalyvezet6je volt korabban. Egy szervezet akkor m(kddik j6l, ha a
vezet6k kivannak valasztva. A kdzigazgat6s egy hierarchikus rendszer.
A konyhdval kapcsolatban m6g vernak feladatok a )egyz6 lfia, valamint majd a k6pvisel6-
testriletekre is.
Kiv6nja mindenkinek, hogy az indul6 k6zfoglalkoztatSsi programjaik sikeresek legyenek. Az
egyuttm(k0d6sekre nagy sziiks6g lesz a k6s6bbiekben is. Ha nem tudnak egyilttmfikodni, akkor
az a telepul6s nem fog j6l mukddni. Kiv6n 2017-ben mindenkinek j6 eg6szs6get 6s csal6di
boldogsagot.

Ramocsaheza, Nyhk'rcs 6s Nyiribrony Kiizseg 6nkormanyzatainak Kepvise!1-testiiletei a
K6z6s Onkorm^nyzati Hivatal 2017. 6vi kdl6egvetes& ftnogaqek.

Mds k6rd6s, hozzesz6les nem 6rkezett, a K6pvisel6-tesiulet 4 f6 igen szavazaiSval nem szavazat
6s tart6zkodas n6lkul a kovetkez6 ha€rozatot hozta:

MAGY KOZS€G
ONKORMANYZA.TA

KEPVISEL6-TESTULETENEK

..63/2017.-(I.15.)
ONKORMANYZATI

HATAROZATA

Ramocsahezai Kozits Onkormanyzaii Hivaial 2017. 6vi ktilts6gvet6s6r6l

A-6Epvis.e!.0:!9s!!!!e!:
Megtdrgyalta a Ramocsahazai Kozos Onkormenyzati Hivatal 2017. evi
kolts6gvet6s6i 6s azi jelen haiarozat mell6kleie szerinti formdban 6s
tartalommal elf ogadta.

Hatarid6: azonnal, ui6na folyamatos
Felel6s: polgermester, jegyz6

Napirend (2 tsp)i

El6terjeszt6s ASP palydzat benyUjtas616l
El6ad6: Molnar Tibor lll6s jegyz6

Molnar Tibor ieqvz6:
Tavalyi 6vben mar nydjtoitak be palyezaiot, melyet sajnos elutasitottak. Most lehet6s6get kapiak
Ujra benyUjtani. Err6l a kepvisel6-testuletekkel mar kUlon-kuldn is tArgyaltak. Az ASP palyAzat a116l
az adminisztraci6s feladatr6l sz6l, melyet a tavalyi torv6nym6dosi€s kotelez6v6 tesz az
onkorm6nyzatok szemeta. Ehhez kapnak kdrrilbelul 7 milli6 forint temogatdst. A pelyaz6
Ramocsahaza K6zs6g Onkorm6nyzata lesz, de minden teleptll6s k6pvisel6testillet6nek a
hozzajarulasdra szuks6g van. Abban biznak, hogy az adminisztraci6s terhek csokkennek, ij g6pek
kerillhetnek beszez6sre, melyek k6pesek a telepul6seket kiszolgalni. Az operaci6s rendszerek is
egys6gess6 vdlnanak a pelyazai keret6ben. K6ri a k6pvisel6-testuleteket a haterozattervezetek
elfogadas,ra.

Nyirkercs, Nyiribrony 6s Ramocsaheza Kdzsdgek dnkomenFatainak Kapviset6-testiitetei a
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KdFOP'1.2.1-VEKOP-16 azonosit6 jel6, ,,Csa akoztatesi konstrukci6 az iinkormenvzati ASp
rendszer orszigos kiteieszt's'hez" cimii fethivasra benytjtand6 petyezatot tamodatjdtk.

Mas k6rd6s, hozz6sz6las nem 6rkezett, a K6pvisel6-testiilet 4 f6 igen szavazatSval nem szavazat
6s tart6zkod6s n6lkill a kovetkez6 hat6rozatot hozta:

MAGY KOZSEG
ONKORMANYZATA

KEPVISEL6-TESTULETENEK

.. 54t2l,l 7..(lt.,l 5.1

ONKORMANYZATI
HATAROZATA

A KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosit6jetfi ,,Csa akoztatasi konstrukci6 az 6nkorman)zati ASp
renclszer orszagos kiterjeszt6s6hez,, cimfi felhivasra benyUjtand6 palyazaf6l

A lvlagy Kdzs6g k6pvisel6-testrllete lelhatalmazza a kdz6s hivatal sz6khety6nek feladatait eltat6
6nkormanyzat polgdrmester6t, hogy a K0FOP-'1.2.1-VEKOp-16 azonosit6 jelii ,Csa akoztat6si
konstrukci6 az dnkorm6nyzati ASP rendszer orszagos kiterjeszt6sehez" cimii felhivas alapj6n
tdmogatesi k6relmet ny(jtson be, valamint a tdmogatasj jogviszony ldtrejOtte eset6n a
kedvezm6nyezetti kdtelezettsegeket 6s jogokat gyakorolja.

Napirend (3 tso):

El6terjeszt6s lvlagy Kdzs6g Roma Nemzetis6gi Onkormanyzataval kdtdtt
Egyr.iitm(kOd6si Megallapod5s felUlvizsgalate16l
El6ad6; Czirjek lstv6n polgermester

Cziriak lstvan polqarmester:
Javasolja a k6pvise16{estilletnek, hogy fiIagy Kdzs6g Roma Nemzetis6gi OnkormAnyzataval k6t6it
Egyilttm0kdd6si Megallapodast veltozhtes n6lkUI hagyj6k j6vd.

Mas k6rd6s, hozzesz6las nem 6rkezett, a K6pvisel6{estulet 4 i6 igen szavazat6val nem szavazai
6s iart6zkodas n6lkill a kdvetkez6 hatarozatot hozta:

MAGY KozSEG
oNKoRMANyzATA

KEPVISEL6-TESTULETENEK
65120,17. |t.15.1

oNKoRMANyzATI
HATAROZATA

Magy Katzs6g Roma Nemzetis6gi Onkormenyzataval k6tiitt Egyuttm0katd6si Megallapodas
feliilvizsgAlata16l

A K6pvisel6-testiilet:
FelUlvizsg;lta a Magy Kdzs6g Roma Nemzetis6gi Onkormenyzat6val kotdtt
Egyilttmik6d6si megellapodast 6s azt veltoza an fomaban hagyta j6v6.

Felel6s: polgarmester
Hat6rid6: azonnal

Zsiros Janos;
Koz6rdekfi bejelent6ssel szeretne 6lni. [4indenki tudja, hogy kdzds c6l 6rdek6ben kezdiek hozzd a
szennyvizberuhazds megval6sitasahoz, mely megtdrt6nt. Kdszonet jar azoknak, aklk ebben r6s,
vettek. Annak idej6n az LTP-be befizettek bizonyos osszeget. Annak jdej6n deleg6ltak 6ket a



bizotts6qba. Minden egyes alkalommal 6lt a lehet6s6ggel szomor0an vette tudom6sul az id6kdzi

o"f"'r#"vi"ti 
"af"taa'st, 

es az asztaln6l trlnek azok' akik r6szt vettek az.apagyi iil6sek€n' akik

izem- es iitttanUi vottak annak, hogy 6 r6szt vett aldivan az ill6seken. Czirjdk lsiven polgarmester

i"",iinr'r"tj" ;. st".oruan v;tte iudomasul, hogy egyesek a.valaszt6si kampdny id6szak6ban 6t

l--"i ia*iia* te, hogy 6 nem kepvisette a tetepiiles 
'akosseget. 

Egy iddzettel kiven erre reag6lni.

Ugv gindolja, itieniigazsagot mondani, es nem megteveszGnl a kozv6lemenyt Az elszamolasi

Oiii,Gag tatti, m6g SizottsZgi ul6s nem volt Ugyan nem szamviteli szakember, de mindent meg

i;t6; h;gi az-egyszerdemberek dltal beflzetett p6nzosszeg visszat6rit6se megval6suljon'

K6szdni, hogy meghallgattak.

Raqanvi R6beri Dolqarmester:
Ktiszoni minden k6pvisel6lestuletnek a megjelen6st

Mas napirend, hozzlsz6les, k6rd6s nem volt, a polgarmester a kepvisel6 testi'ilet nyilt iil6s6t

18 6ra 15 perckor bezarta.

K.m.f.

/.--
Moh6t Tigp'r lll6s

Pg\y'zo

Miw ( n^r" ni|.^-rn!,h (iDvi.PlArRiilrdP 
'01 

? f'An'1r I



Mary Ktizs6g OnkormenJ'zata

JELENLETI lV

K6sziiltr zor7. februer 15-6n megtartott

k6pvisel6-testiileti nyilt iil6sen

l.

2.

3.

4.

5.

Czirj6k Istvan polgSnnester

Sitku J6zsefnd alpolg6nnester

Ag6cs L5sz16n6

Tar B6la

Pauliczki Mih6ly Zoltann6

Molnrir Tibor jegyz6

T6th IstvAm6 MRNo elniike

Szilv6si Agotajkv. vez
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