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Készült: lzsótalr"a Nagl,kiizsé_qi Örikornránrza1 Kel;x,iseló-testLiletérrek ]011. clecenlbcr 10-
cill. 1j tira _]0 percktlr me gtiirtott re ric]kír,tili rlr ílt testiilc,ti iiléséről

.Ielen l,annak: Sinrolr Onti polgármest§-f
Bacsó Attila képr-iseló
Ötl,os Bé}a képl,iselő
Pató Istr án képviselő
Sinrtln Ltirittltne képvi scio

összesen 5 ló képr-iselt,

l-ár,olnraradását előre jelezte: Andó Zoltánné képr iselő
Dr. Tátrai Cil rr]a képviselő

Tanácsktlzási ioggal meghívott és megielent:

az |iles egész időtartarr-iára

Kol,ácsné Szalai Krisztina aljegr ző. kirende|tség-r,ezető

Simon Ottó polgármester: Köszönti a rtle.g.jclcIlteket. A .jeleniéti ír, alapján nregállapítja.
hogr az ülés határozatképes. rnile1 a 7 íö képtiselii köztil ,5 lő.jelen van. ígv azt nleunritja.

.Taraslattrt tesz az tilés rrapirerlcli porrtjaira. tllclret a képviselő-testület tagjai egilrangúlag. a
sziibeli rrreglrír ór,al rllege gl ezijerl az alábbiak sze t,illt logadrrak el.

Nupirencl

1. Rendkívüli önkormánl.zati támogatás 201"l. c. pál_"-ázat benl,újtása
Eiőterjesztő: Sinlon Ottó ptllgárl]1estcl

Simon Ottó polgármester: f)ecctllber 10-ig leirettlség varr berll,űljtani pálr,ázatot rerrdkíi iiii
iitrkot Ilranl zati tánlogiltásla. Felkcrt Kor ácstlé Szaiai Krisztina alje_ul,ző asszoll\ t lö\ id
til.jékoztatásra.

Kor,ácsné Szalai Krisztina aljegvző: A pállirzat a ki nem írzetett számlák kieglerrlítésére
rrr it jtlrat t-edezetet.

Killzetetlerl tartozásutlk. anrelr et szerettlénk a páll áz-athoz csatolnia a kör etkezőek:
. EHG szárniák
. Leköszörrő poigárnlester i égkieiégítésérlek és iutainrazásárrak költsége
. N4r\K norrtlatíl a visszatlzetése

l



Simon Ottó polgármester: Javasolja a rerrdkívüli önkormányzat íámogatás iránti pályázat
benyújtását. Kérdés" hozzászőlás nem hangzott el. Felkéri atestületet aszavazásra.

Aszavazásban 5 képviselő vesz részt.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazatta|,
tartőzko dás s a l és ellen szavazat n élkü l az alábbi határ ozatot hozza :

Izsrifalva Nagl.községi Önkormánl,zat
Képviselő-testületének

75/20 1 -l.(XII. 1 0.) Határozata
Rendkír,üli iinkormánl,zati támogatás iránti igénr

benl,újtásáról

lzsól'alr a \agvközségi Örrkonnárrr.zat Képviseló-
testtilete a Rctrclkír,üli önkorrnánlzati támogatás iránti
i_eén1 bcnr írjt:isára kiírást páll,ázaton való részl ételéró1
1ratároz.

Lltasítja a ptllg;irnlestert és jegl,zőt. lrogr a pirlr ázat
h atá s i cl ii b e rl t ii t,tcl t-i tj b e rrl,ír i t á s áró l g o n d o s k o d 1 e k .

Felelős : ptl l uártrrester. .j egl-ző
Határidő: aztlt,tnal

\4ir-rtán tijbb lrozzásztilás l-}elll \tllt. polgiirrllc,\teI,rlleqköszöni a me§elerlést. és az iilést 1-1

tjtirkor bezárlja.

sp K.tll.1'.
sirnon ottó

polgárrrrester
Dr. Sallai Árpád címzetes főjeg,lző

rnegbízásából távollétében

,/ l' / l/" ,l

ó-,L!n,,^rúil&űlt í\
Kor át"sn-é Szalai Kr'isztihá - '

aIj e gy ző . kirende lt sé g -vezető


