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Napiľendi iavaslat a nvilvános ülésre:

1.

Előteľjesztés a 2010. május 29-én és 30-án lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott
károk vis maior támogatási igényének rnódosítástra (hatźrozat)

Előterjesĺő: KeczeIstván polgármester
Meglrívott: okľosJánoscsoportvezető
Vatai Csaba ügyintéző

Ż. Előteľjesĺésa 2010.
mai

o

június 20-án lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott káľok vis

r tárno gatás i i gényén ek m ódo

s

ításár a (határ ozat)

Előterjesao: KeczeIstváll polgármester
Meghívott: okľosJánoscsoportvezető
VataiCsaba ugyilltéző

3.

Eloterjesaés a helyi választási bizottság, és aszavazatszámláló
me

bizottsági tagok és póttagok

gvá l as ztá sár a (h atár o zat)

Előterjeszto:

dr. Kittlinger Ilona címzetes fójegyző

A Kénviselő-testület üléseire állandó meehívottak:

- a6. szźlĺilegyérri országgyulésiválasztókerÍilet

oľszággyűlési képviselője Boldog István

- Váľadi Istvánné ktinylvizsgáló

- a kisújszállási Cigány

Kisebbségi Önkormárryzat elnöke Debľeczeni Lajosné

- Kacsó Sándoľné aljegyző
_ a Polgánnesteri Hivatal osztályvezetői: Bögös

Katalin, Deménédr. Demeteľ Judit, Kocsisné

Monoki Julianna, dľ. Kui Gáboľ, Nagy Tünde

Az ülés teljes anyaga a Váľosi Könyvtáľban megtekinthető, valamint a www.kisuiszallas.hu
honlapon, az AktuáIis önkormányzati

és képviselő testületi

link alatt letiilthető.
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Az előterjesztés toľvényes'
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Polgáľmestere

'íMetesfóje#b

s:10 Kisújszállás, Szabadság téľ1. sz.
B : 59 I 520-240 F ax: 59 I 520-229
e-mail : polgaľmesteľ@kisuj szallas.hu

Előteľjesztés
Kisújszállás Váľos onkoľmányzati Képvĺselő-testůiletének
a2010, május 29-énés30-án lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott káľok vis
maioľ támogatási igényének módosításáľa

Tisztelt Képviselő-testület

!

Váľosunkat 2010. május 29-én és 30-án rendkívtil nagy mennyiségű csapadék sújtotta, melynek
következtében május Ż9-én III. fokozatú védekezésifokozat elrendelése vált szükségessé. A teljes
védekezésifokozatmegszüntetéséľecsak 2010. június 8.-án kerülhetett sor'
A vis maior tartaték felhasználásának rész|etes szabályiról szóló 8lŻ0rc. G.28.) Korm. rendelet
lehetőséget biztosít a védekezés i költsé gek támo gatásźtra'

A ľendelet 5 $-a alapján azigénye|hető támogatás

o

a kovetkezőképen ítélhető meg:

a védekezési költségek támogatástra, alapesetben a költségek 70oÁ-a nyújtható, amelyhez30oÁ
saj át erőt kel l bizto sít ani az onkormányzatunknak.

A védekezésikiiltségek foľľástisszetétele, az alábbĺak szeľint alakult
tisszes védekezésĺkiiltség

júnĺus8-ĺg

3 291 809

igényelhető támogatás

Ż 304 266 Ft

Ft

Q 0o/o)

biztosítandó saját eľő

987 s43 Ft

az e|oírt határidőre elkésztilt és 2010. jrilius 5-én benyújtásra került a Magyar
Áttämtincstár Eszak-alľoldi Regiontiis Igazgatőságának Allampénnári ĺrodájźĺhoz,1 erędeti
másolati példányban, illetve - Észat-alnitai Regionális A||amigazgatási Hivatal Szolnoki

A'

pá|yázat

1

Kiľendeltségę részére1 másolati példányban.

A

pálytnatunk felülvizsgá|ata megtöľtént, ezt követően aMagyar Államkincstár-a 4o3867l2lŻu0
szimil levelében hiánypótlást kiildött onkoľmányzatunk részéreapźúyázattal kapcsolatban.

fentiek a|apjánmódosítanunk kell azebr4Ż rendszerben elektronikusanrogzítettpálryázati adatlapot,
nyilatkozatot át t.tl csatolnunk a védekezési munkák során létrejött szóbęli megállapodások
aiźtámasnźlsára,hitelesítenünk kell a TakaľNet ľendszerből letöltött tulajdoni lapokat, illetve a 8lŻ01'0

A

(I.28.) Korm. rendelet szeľinti képviselő testĺileti hatźłrozatkivonatát

kell

csatolnunk a

dokumentáciőhoz.

Tisĺelt Képvi selő-testiilet

!

Kérem Önöket, hogsĺ az előterjesztést meg!źrgyalni és az alźhbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.

... . ..l 2010. (\[I.2 8.) számú ö nkoľmány zati határ ozat
a2010. május 29-én és 30-án lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott káľok vis maioľ
támogatási igényének módosításáľĺól
.

Kisújszállás Varos Önkoľmányzati Képviselő-testülete úgy dcĺnt, hogy a vis maior támogatásra
irányuló pźńyázat benyujtásáról szóló 19412010. (VI.29.) számű onkormányzati határozatot a
következők szerint módosítj

a:

,,Kisűjszállás Váľos onkoľmányzatának Képviselő-testiilete ülésénűgy határozott' hogy a vis
maior taľtalék címen támogatási igéný nýjt be a Belügyminisztériumhoz'
A káresemény megnevezése: 2010. május 29-én és 30_án lehullott nagy mennyiségĺĺcsapadék által
okozott lcĺľok,helye: KistĺjszáIlás váľos belteľiiletén ahatározat 1. számú mellékletében szeľeplő
helyszíneken

A káľesemény forľásösszetétele

:

adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forľás

o/
/o

2010. év

987 543Ft

(biĺosításiösszeg nélkül)

30

0Fr
0Ft

Biztosító kártérítése
Egyéb forrás

0
0

Vis maioľ igény

Ż 304266Ft

70

F'oľľások összesen

3 291 809

Fr

100

-A károk

helyreállításának (költségvetés alapjźn) tewezett összköltsége 3291809 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat részben tudia biztosítani'
-A testi'ilet nyilatkozik arľól, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
-Az Önkormźnyzat biztosítással rendelkezik, az Önkoľmányzat biztosítása azonban a vis maior
helyzet következtében bekövetkezett káľeseményekľe nem teľjed ki.

Biĺosító Taľsasás
B

me gnevezése

iztosítási szeruődés szama

GENERALI-PROVIDENCIA

B

iztosító

Zrt.
960041.0"t900016800

-Az adotlkáreseményľe biztosítási összeget nem igényelt .
-Az önkoľmétnyzat más - tulajdonában lévő _ vagyontźtrggyal afeladattú nem tudia ellátni.

A

testiilet a saját forrás összegét a Ż0l0. évi költségvetéséről sző|ő 7l20l0. (II.24.) számú
önkormányzati ľendeletében az általános taľtalék teľhéľebiztosítja.

A

te stü

l

et fęlhatalmazza a

p o

l

gá ľm esteľt az i génybej elentés b enýj ttsttr a."

Enől értesülnek:

1' Kecze István polgármester
Ż. Dľ. Kittlinger Ilona címzetes főjegyzo
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztá|ya
4. Polgármesteri Hivatal Építésiés Váľosüzemeltetési osztttlya
Kisújszállás,Z}l}. jiiius27
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32.
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55.

Kisúiszállás
Kisúiszállás
Kisúiszállás
Kisriiszállás
Kisúiszállás

29.
30.

34.
35.

36.

5t.
38.

39.

Kisúiszállás
Kisúiszállás

Béke u. 70.
Béke u. 70.
PetőÍi utca 2-l0.

Kísvó u. 70-84.
Nvaru. l7-19.
Nawkert u.
Mikes u.

14.

3668/24
3668/24
121311

't89

142
3522

2t67

Kossuth L. u. 6-14.

t84211

Kossuth L.u.6-14.
Könaktźľ. u. 13-l9.
Nasvkert u.

184215

Nváru.17-19.
u. '70-84.

Kísvó
Nvaľu. 17-19.

Kís'yó u. 70-84.

Kíeyó u.'10-84.
Kísvó u. 70-84.
Kísvó u. 70-84.

v

402
3522

t42
789

142
789
789
789
'789

Pillansó u.

t7I
5U2.6u3

Táncsics u.

3833

Báthorv

12-14.

Yásźr v 4-|4'

Kígvó u. 70-84.

2683
789

Kísvó u. 70-84.
Pillansó u.

|6112,6113

Dózsa Gy. u' 3-11
Báthorv u.l2-L4'
Kőzľlaktár u. 13-19.
Béke u' 70.
Béke u.
Béke u. 70'

70.

89
2499
71

402
3668124
|3668/24
3668/24

Pillaneó u.
Nawkert u.

5U2.6113

Nasvkert u.

3s22

Narykeľt u.

3522

ľáncsics u.

1833

ľáncsics u.

3833

Nváľu. 17-19.

142
142

Nváru.17-19.
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Előteľjesztés
KĺsújszáIlás Váľos onkoľmányzati Képviselő-testületének
a2010.június 20-án tehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott káľok vis maior
támogatási igényének módosításáľa

Tisztelt Képviselő-testület

!

Városunkat 2010. június 20-án ľendkívül nagy mennyiségű csapadék sújtotta, melynek kovetkeztében
június 20-źnIIL fokozatú védekezésifokozat elrendelése vált szükségessé. A teljes védekezésifokozat
megszüńtetésére csak 2010. július 2.-án kerĹilhetett sor.

A

vis maioľ tarta|ék felhasználásának ľészletesszabályiról szóló 8ĺŻ0rc.(I.28.) Koľm. ľendelet

lehetőséget biztosít a védekezésiköltségek tźlmogatźsćlra'

A rendelet 5 $-a alapján azigényelhetó támogatźls a következőképen ítélhető meg:

o

a védekezésiköltségek támogatástra, alapesetben a koltségek 70oÁ-a nyújtható, amelyhez30%o

saját eľőt kell biztosítani az Önkoľmányzatunknak.

A védekezésikiittségek foľľásiĺsszetétele,az a|á.ňbiak szeľint alakult
összes védekezési kiiltség

július 2-ig

igényelhető támogatás

500 937 Fr

7r5 625 Ft

(7

0%)

biztosítandó saját eľő

214 688 Ft

pályázat az előirt határidőre elkészi.ilt és 2010. j{llius ŻŻ-énbenyújtásra került a Magyar
Áuämtin"stár ,Íiszak-a|ľoldi Regionális lgazgatóságának Állampénĺári Irodájźthoz, 1 eredeti 1
másolati példányban, illetve Ł Észat-alĺoloiRegionális Al|amigazgatási Hivatal Szolnoki
Kiľendeltsége részére1 másolati példányban.

A

A

pźiyázatllnk feltilvizsgźllata még nem töľtént meg, azonban a pźiyánatunk a koľábbihoz hasonló
formátumban készült el, ezért a hiánypótlási felhívást megelozően a várható hibák kijavítását
elvégeztiik a 2010. május 29-i és 30-i belvizzel kapcsolatos vis maior pá|yźnatta| egyidejiileg és a
javÍüott dokumentumokat jóváhagyźsraterjesztjük be a tisztelt Képviselő-testület elé.

Tisztelt Képviselo-testtilet

!

Kérem Önciket hogy az előteľjesztést megftrgyalni és az alźhbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.

onl.2 8.) számú tinko ľmány zati határ ozat
2010. június 20-án lehullott nagy mennyiségíĺcsapadék á.Jtal okozott káľok
támogatási igényének módosításáľól
.

...... /2010.

a

vis maioľ

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testtilete úgy dont' hogy a vis maior támogatásra
irányuló pźlyźnatbenyijĺásáról szóló 2I3lŻ0l0' (VII.20.) számű ĺinkormányzati határozatot a
következők szerint módosítj

a:

,,KÍsújszállás Váľos onkoľmányzatának Képviselő-testülete ülésén űgy határozott' hogy a vis
maioľ taľtalék címen támogatási igéný nyujt be a Belügyminisztéľiumhoz.
A káľesemény megnevezése:20t0.június 20-án lehullott nagy mennyiségíĺcsapadék által okozott
lcĺľok,helye: Kistĺjszállás váľos belterĺiletén a határozat 1. számú mellékletébenszeľeplő
helyszíneken.
A káľesemény foľľásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás

o/
/o

2010. év
214 688 Fr

(biĺosítási összeg nélkül)

30

0Fr
0Fr
500 937 Fr
715 625Ft

Biztosító kártéľítése
Egyéb foľrás

Vis maioľ igény
Foľľások összesen

0

0
70

r00

-A káľok helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége7l5 625 Ft, melynek fedezetét
az önkormányzat részben tudia biztosítani.
-A testiilet nyilatkozik aľľól, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi'

-Az onkormányzat biztosíĺással ľendelkezik, az Onkoľmáłnyzat biztosítása azonban a vis maioľ
helyzet következtében bekövetkezett

káľeseményekľenem teľjed ki.

GENERALI-PROVIDENCIA
Biztosító Tarsasáe metrnevezése

Biztosítási szerződés szźtma

B

iĺo s ító

Zrt.
9600410't9000

1

6800

-Az adoÍt káľeseményre biztosítási összeget nem igénvelt .
-Az önkormźtnyzat más _ tulajdonában lévő _ vagyontárggyal afeladatát nem tudia ellátni.

A

testtilet a sajáú foľrás összegét a 2010. évi koltségvetésérőlszőlő 7120Í0. gI.Ż4.) számrĺ
önkoľmányzati ľendeletében az általános taľtalék teľhéľebiztosítja.

A testtilet felhatalmazza a polgármesteľt azigénybejelentés benyújtására'"
Erről értesülnek:
l. Kecze István polgáľmesteľ
2. Dľ. Kittlingeľ llona címzetes főjegyző
3' Polgáľmesteri Hivatal P.énzugyi osztźůya
4. Polgármesteľi Hivatal Epítésiés Váľosüzemeltetési osńá|ya
Kisújszállás, 2010. jillius
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Kisúiszállás
Kisúiszállás
Kisúiszállás
Kisúiszállás
Kisúiszállás
Kisűiszállás
Kisliiszállás
Kisriiszállás
Kisúiszállás
Kisúiszállás
Kisúiszállás

Kisúiszállás
Kisúiszállás
J
4 Kisliiszállás
Kisúiszállás
5
6 Kisúiszállás
Kisriiszállás
7
8. Kisúiszállás
9 Kisúiszállás
20. Kisúiszállás
2

3668124

Béke u.

|Żl3ll

Petőťt utca

Baross utca 6.
Nasy I. utca 38-40.

79

Illéssy utca
Kípvó u. 70-84.
Nvár u. 30-36.

10s

789

Nasvkert u.
Mikes u. 14.

Żl67

Báthory

v

12-16.

Kossuth L. u. 6-14.
Kossuth L. u. 6-14.
Könaktár u. 15-19.

Pillansó u.
Táncsics u.
Yásźr u' 4-l4,

Pillansó u.
Dózsa Gy u. 5-7.
Nasvkeľt u.
Nagykert u.

t'7'75

r42
3522

l7l

184215
1842/1

402
6112- 61/3

3833
2683

5t/2.6113
2499
3522

3522
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Előtelj esztés
Kisújszállás Váľos Önkoľmánvzati Képviselő- testiiletének
a hel-vi választási bizottság' és łt szavazittszámláló bizottsági t:rgok és póttagok megválasztásáľa

I(isťrjszállás Váľos ÖIlkorllláll1,zati Képviselo- teStĹilete az )0l0' évi oľszággyĹiIési lĺépviseló
választást Illegelőzoerl. a választási eljáľásról szolő |991. évi C. toľVéll)/ alap.ján lnegválasztotta a
szay ttzaÍszáln
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hel1'i ĹjlllĺoI'lllłinr,zati lĺé;:lliselóli és polgárlllesterelĺ válaszĺásáľól szciIĺi 20l0. évi L' tciľvén1,alap_ján
a l<orábbi tĺz eg1'élli r'álasztólterĹilet helyett lly'olc e9r,élli választólĺeľĹilet lesz. Erlliatt változott 2-es: 6os:7-es.9-es: l0-es: ll-es: l?-es Szavazólĺöľöl' teľĹi leti beosztása. Ĺ{ szar'azólĺoI'ölĺ lĺialalĺít1rsáľalĺeľĹilt
Soľ.

Az

Ĺlj szavazól<ol'olilren ťlj szallazatszálnláltl bizottságolĺat lĺell választani.
a I IlaIt l1legt] íZźttzisát v i ssza lĺe l l voll n i.

A lĺoľálrbi szal'azatszánlláló

biz-ottságok tagiai llalĺ és póttag|

ŕ\ l997. évi C'. töľr'ény.'nliiclosítiĺsáľól szóló ]0l0. évi LX. töľvéll1, 1l.s

alap.iziIl

',Alnenllvilłell u 20l0.

sĺlľtilllij .s:ĺll,tlzĺ5kÖľis'kiuĺukíĺti:;l"ukertil, úg.|,tlllľluk.s'ztll,cl:c.lĺ'szĺinl]cilĺi bi:ĺlĺĺ,stigtiĺtĺ Ve.23' 5ł 121
beka:dć.séhcll lilgĺullclk 's:cl"illt. u llal'l,i l,últĺ,s:ĺti,sihizoĺĺ.stig ĺtlgjuinclk nlegvúĺus:ĺci,s'til,ulegliclejĺíleg
vĺil cls: ĺĺ tl n l c g Ĺl kć pt i's c l ćí-ĺc,\' ĺ ii l c ĺ.''
Kis r'l j szĺĺll ĺĺson ln íi kłjĺlő szavazó kö ľö k :
l. egyéni választcilĺeľĹilet:l' szavazólĺöl':
2' egyéni választókeľĹ'ilet: 2' szavazol<oľ.
3' egyélri választókeľĹilet: 3. szavazóltöľ;
4. egyéni választólĺeľĹilet; 4. szavazólĺöI':
5. egyéni választóIieľĹilet: 5. sz-avazólĺöľ:
6. egyéni r,álasztólĺeľĹilet: 6. szavazólĺol':

MĹivelőclésiés lflúsági Kozpont. Deálĺ F. Ll.6.
RéztlrĹĺveslskola (lSZI olĺtatási epĹilet). Vásáľ Ll.25.
Pitypang Óvocla. l|úság u. 2.
Lobo_qó '9B. l(Íł''Esze T. l.23la.

Kt'lsstltłl Lajos Alt. Islĺ.' Rálĺócz-i Lr. l.
Sásastó Ĺlti ovocla. Sásasto Lr. 5.
Civil Fláz. Vásáľ Ll. l(l.
Béla Kiľálr,útiÓvocla. Béla lĺil'ály'Ll. ó7.

7. eg;-éni r'álasztólĺ'erĹilet: 7. szavazólĺöl':
B. eg-véni r,álasztókeľĹilet. B. szat,azcilĺöľ:
2. eg;,é11i r,álasztólĺeľĹilet: 9. szavazólĺöľ: l(áclas Gyöľgy'Alt. Isk. és Cl,' o'. Bajcsy- Zs. tl.37
3. eg1,élli választólteľĹilet: l0. szavazólĺöľ: Szociális Gonclozási Központ. Téglagyál' Ll' l0.
5. egr,élli választóIĺeľĹilet: l l. szar'azólĺör: Peto1l Óvocla. Széchellyi tr. 9.
l. egy,'élli lĺálasztól'eľĹiIet: I2. szavaz'ól<öľ: 'zł8-as olvasóköľ. I(így,ó tl. 35.
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A

lĺepviselő-ĺestĹilet a helyi választási Llizottság választoft hál'c'llll tagját és szĹil<séges szálllban a
a szar'azás llap.ja elotti 42. llapoll választ1a nleg. Tagja csalĺ a telepĹilésell lalĺcítlnleI
rellclellĺęzo r,álasztopol_gáľ lehet. A szavazatszálnláló [rizottság választott tagja csalĺ a
választólĺeľĹiletben lalĺcínlllel ľerlclellĺező l'álasztópolgáľ lehet. SzenlélyĹilĺl.e a hel\'i választási iľocla
vezetoj e tesz llcl ítvárlyt'
pótta_uol'at.

i

Kéľenla Képr,iseIo- testĹiletet. hog1.,az előterjesztést vitassa meg és a lnellélĺelt hatáľozati.javaslatokba
fogla lt i llcl ítl,áIlvtlnlat 1bgacl.j a e I
!

l(isťlIszállás. 20

l 0. .jú IiLls

27.
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dí' I(ittlin']eľ llbna :/

1.

szánrú hatáľozati.javaslłrt

....'. lŻ0l0.(VI I.28.) szám ťl ön lĺoľnánvzati hatá ľĺlz:rt
a Helr'i Vłĺlasztrĺsil}izottsłig tagiłinalĺés póttagjainak mcgválasztás:ĺľól
KisĹriszállás Váľos orll'ol'lllall\ Zati

töt'r'élll' 23.

r\

lruś1lr isclći-teStĹilete

a

r,iĺlasztási cljál'iisl'ťll

(2) belĺezclésélrellbiz-tosított hatiĺslĺijl'ćbell eliáľr,a

a l'iely'i Választási Bizottság

tagiállal<:
ptittagiáIlalĺ:

sztiló lc)97. e\/i

Ĺ]'

Csor'ja Sállcloľ.
Szellczi Feľetlctlé.
]-atáľIlé I(ellez All i lĺci
BaľtLrs Mihálvllé

Baľabásllé Molloki Anita
Gollcĺa Arltal Gáboľllé
vá

lasztópo

l

gáľolĺat nleeválaszti

a.

Eľľől éľtesĹil:
l . Kecze lstl,án polgáľnleStel_
2. Valallellll1,i Ilel1'i Választási Blzonszigi tag és póttag
3' Ilely'i Választĺisi lľocla l(isĹIiszállás

Ż. szzĺlrrúhatáľoz:rti jĺrvirslat
nlĺormányzati hatáľozat
a szavazatszámlziló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáľól
.
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12010.(vI I.28.) szám ťl ö

KisĹl1szálIás Váľos Önkol'llrálr-r,zati l(épl,iselő-testĹilete a r,álasztási eliáľásľól szóló l997. évi C.
tol'vélrll 23 $ (l) belĺezcléséberlbiztosított hat1lslĺöľébell eliárva. tel(illtettel a 20l0. évi LX. töľvény
l 1.\- ľa a lĺövetlĺező clöntést hozza:
A szavazaÍszállllálo bizottsági tagolĺ és póttagok nlegválasztásáI'óĺ 54120l0'(lI.23.). szálllú
öIlkoľlnán1,zaÍi l'latározat lnellélĺletébellszeľeplő 2-es: 6-os. 7-esl 9-esl l0-es: l l-esl l2-es szavazókör
szal,azaÍsz'áIlllálci bizottság tag1ainalĺ és póttagjainaIĺ llreglrízatzisát - a szaVazóköľöIĺ teľĹiletéllek
lnegr,áltozása. ťlj szai'azól'öľöI' kialalĺítása rlriatt- rrissza\/oI].ia és az- ťli sz-ava'zatszálnlálci bizottsági
tagolĺat és póttaĺlcllĺat a lllellélĺletszeľillt tlle9l,álasz1ja.

EľľoléľtesĹil:
I . Kecze Istl'źtIl ptlIgáľlllestel'
2. Valalllerll-'ll,i sz_ar;azatszánlláló bizottsági lag éS pótta_g
3. l-[elr,i Választási lľocla KisťljszálIás

A(z') .....l20l
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(VI I.28.) számťl önkoľmán1'złrti hatáľozat melléklete

szzĺnlťlszar'azcilĺcit' (Rézlnĺil,es lslĺola (ISZI olĺtatásl epĹilet) Vásáľ tr.

25.)

2. 'f

EVK

l_agolĺ:
l-óth (ic{zállcł
Sz-tl

pcľál' .l ózse Íllé

Va.iclállc I(or'ács Mal'glt
Póttagok:

oľos Róza
Sz'epeshelvi Csabáné

ó' szálllťl szar'azólĺ'Ĺjl' 1Sásastti útl ()l ocla. Sásastti

Ll.

5')

6.

TEVI(

l-agolĺ:
R1lzsó Sálidoľllé
boszl a i l-ász'l óllé

Sz'o

Vatai Feľellc Káľoly'né
Póttagok:

Csipes Diána

c)'ányi I(áľolr'
\/ itŹiliS Talllilsllé
I:Ĺisi.lLlclit

Balatolli Zsoltrlé
7. szárllĹr szavazolĺcjľ (Civil l-láz. Vásáľ tl.

l6.)

7'

l-EVK

l-agoli.
ł]ocslĺai Sálldorllé
Dár' lcl llé Berllĺő Erzsébet
Aľi KataIill
Póttagolĺ:

Balla Gáboľ
ĺ_-elĺeteZsolt
9. szálllú szavazóIĺöI'(I(áclas Gyöl'gl, Ált. lsl... és Gyeľlllel<ottholl. Ba.jcs1'Tagolĺ:

Göllczi Mihál1'lle
MáľlĺLls .Iállosllé
lrclclclrllé Szöl losi Ilclit

Pótta_golĺ:

Szabóllé I(ása Eclit
Szeles G1'tI la .lĺillosrlé
112gl'tlcí Mĺl1 lzith Ellrese

Zs.tl.37.)

2' TEVI(

l0. szálllťl szar'azcilĺöl'(Sz'ociáIis Collclozási I(ozpollt. Téglagy'áľ Ll. l0.)
Ta-gcllĺ:

Nag5 l.a.1osrlć
l(ovitcs Lzrjtlsllé
Dellleteľ Lajosllé
Póttagok:
Sz'tllll batIlé Mál'IiLts Allcl ľca

I(zĺsa I(1rllnáll

l

l.

szátllťl sz'ar,zizólĺöľ (Peto1Ť Ór,ocla. Széchell)'i tl.

9.)

5.

TEVI(

Tagolĺ:
I)cthe M ihĺĺl1, l.a.iosllé

Welclin l(ĺilll1rrl
I(ása (lzĺboľl stl,iiIlllé
Póttagok:

Darllĺó Allcĺľás
T.ilahi Zita

l2'

szátnťl szavaz'oIĺijľ (48-as

olvaso l((jľ. I(ígVó tl'

Tagol':
Csárl1'

i

I(áI'o l-l.'llé

Hoľváth M ihál.v'tlé
Mollolĺilléll icl l i Máľia
Póttagolĺ:
Na-uy Magclolna

Mollláľ L,a.josllé
Paľcli [:ľilĺa

35.)

l. TEVK

j' l-EVl(

