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I{észült:. Sonlószőlős Ónktmányzat Képlisel(;-tesíülelének 2015. janufu 7 -é]1 ]4 órci
kezdette l me gtartott kyi]vános üléséről.

Ü!és heh,e: Somlószőlős Polgótmesteri Hil,atal Tálg)aló

Jeleh vannak: Kiss Jáhos Nofberí polgármester
SomogyiRóbert alpolgá/mestel
Kdló Dénes,
Balogh Tamás
ridaSzabolcs keptiselőN

RenJcl - Somlai t:lztcr aljeglző
Saf kadi Tiborné j eglzőlúnyvvezető

La ko s sá g ré széről me gi e lent., 0 Jő

nss !áaos Nolbeú Dolgáfrhestef: Kös2östi a megjeleút kepiselőket. Megúlkqítja, hog az 5
lestüleíi lagból 5 ,fő megele t, a2 ülés hatálozaíMpes, azt megnyitja. Javtl;slittí tesz az ülés
rapirendjére.

Somlószőlős Ónkoruányzat Kép|íselő-testülete 5 igen szo|azattal - ellensza|a2at és laflózl@dás
nélkül a2 alábbi napirendet.fogadja el:

],/ Helyi rendelet melalkolásáról
Előterjesztő: Kiss János No/bert polgálmestel

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Eelli rendelet megalkotlislilól
Elűeüeszlő: Kiss Jáhos Nofbert polgáfmestef

Kiss János No|bert oolgámesíef: Ismerteti, hog) aZ elnúlt üléseken a testúlet ált.rl
megszavazoíl a folyékotry §zenu,fíz összeg)űjtésére alkotandó rendelet meghozatalában 30
napos hatdfidő hosszabbílást kefi, mely 13.-án lejór, ezérí isl ételten meg kell azt kémi a
KolmányhbataltóL Javalolja az újabb hatá dő hosszabbítás megálését.



Somlószőlős Ónkormányzat Képyiselő-lesíúlete 5 ige szavazattal - tartózkodás és
elleúszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot;

1/2015. ű. 7.) Ildtdrozat

],Somlószőlős Község Ónkortnányzaíának kép|iselő,
testülete azzal a káréssel ;fordul a l/eszprém Megleí
Kormónyhilatalhoz, hogl a nem közműyel ósszeg/űjtött
háztartósi szenn l)íz beg)űjtésére yoúatkozó
kózszolgóltatást érintő helyi fe delet megalkoíására
biztosított haláfídőt 30 nappal szí.reskedjel,l
meqhosszabbítaní.
2.]ndokolás_, A Kazép<llnántúli l/ízüg)i lgdzgatóság a
nem közműlel összegűitött hóztaríási szenryríz
összeg)űjíésére, elszóllítúsára és elhelyezésre irányuló
kazszolgáltatásról szóló - önkormá yzati fe deleí-
tefvezethez \,éleményezé§ét még em h)ldte meg, és a&lig
az ö kormányzat a rendeletet lfuegalkotni nem tudjd.
3,A Kép,riselő-teslület felkéri a jegzőí, hog,, ezen kérést a
Kormónyhivatallal tórté ő kapcsolattaftást szolgáló
elektronikus felületen loyábbítsa.
Felelős: Szlottáné Turi Edina jegEő
Határidő: 20]5. januór ]3.

Kiss Jdnos Norberí polgármestef fuindenkinek megköszöki a résnételt_ Á kEpyiselő-testület
nyilyóno\ ülésú l1 óra l0 pcrckor bercL,clztele.
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Kbs Jónos Noíbeú

poIgármester aljeglző

sa,,,a,!!,tran"


