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Az üléscn érdeklódő ncln jelent meg,
Srágli Józseínó clnök: Üd\,ö7]i a m.gielentckel, N,lcgállapitia. hog} aZ ] lő testiileti tagbóI 2
fó jelen val, a7 ülés határozatképes. azl mcgn),jüa, Javayl]ja ]cg),zőkOnyv hitelesítőnek

Ignácz Gábor Pálnót,
A testiilet a iavas]attal eg}etó].t,

Srágli .|ózsefnó elnök: Javaslato1 tcsz aZ ü]és napirencijérc. A kép\,eló-testü]e1 a javaslat
alapján az alábbi napirendet 1ögadja el:
l) ODkormányzattal kiilött cg}ütttnűködési negállapodás fclülvizsgálata
I]lőlericsztő: srágli ]i]Zselié eInök
2-) Szociális célút.inogatás
E]óterjesztő: Sr,ágIi Józseiné elniik

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1)Önkorm.ányzattal kötött együttműködé§i megállapodá§ felülvizsgáIata
Előterje§ztó: §rágli Józsefné elnök

Srágli Józsefné elnókl Javasolja az €gyüttmúködé§i megálapoűs érvényben taí|ását,

módosítási javaslata nincs.

A test|ijet ajaVaslattal egyelén.
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Képviselő-testiilet
haáozatot hozta:

2 igen

szayazatlal, ellenszavazat és tartózkodás nélkíila következő

l/20t7. (I.5.) Rr-Ö határozat

kisszijliis Ron] Ncnrzeliséiti Önkornlánvzata a kisszóIijs
Onkolnllin!7atlrl kölö11 eg\,üttlnükijdcsi megá]]apodás1
1élülvizsgálta. azt nódosítás nélkül ]]ag}ja éI\ón}Lrc
lrelelós: Slágli Józselné clnöl
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Szociális célútámogatás
Elótcriesztói sl.ágli Józscfné elnök
2./

Srágli .lózscíhé elnöl<:

Jar.asolja. hog), szociális

cólliri adjanak át

(JnkonDánvzatának 10.00().-Il1-o1. mcl_yer szociális célokr.a használhatna
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sza\.azattal. ellcnsza\azat ós tartózkodís nélküI

a kövctkc7ó

2/20t7. (I. 5.) RNÖ határozat

Kisszó]ós RNÖ Kópviseló-tcstülele úgv Clönt. hoc)
]0.000.-Fl tálnogatást nyújt szociális céhe Kisszólös

Község Onkormáll_vzatánakFclelós: Srágli Józsefnó elrrök
r]atáridő: lb]}anlalos

Srágli Józseliré clnök a testületi ülést ] 0 óra l0 pcr.ckor belekcs7tcttc,
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