
BÚxt<ÁBnÁuv xÖzsÉc rctpvtsBtÖ
NOVEMBER 25 -PW MEGTARTOTT
,lBcvzÓrcÓwwBwnr

rBsrÜtBrÉwBrr 2013.
trÓztutBcruettcerÁs

JEGYZOKONYV,
rÁncysoRoZATA

NAPIRENDI JAVASLAT
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Szalai,Szaffir{"-
Po1gármester

Btikkábrány, 2013. november 28.



Készü1t,

Az ülés he1ye,

Jelen vannak:

JEGYZÓKÖNYv

Btikkábrany község Képviselő Testületének 2013. november 25-én 17:00
órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Kö zs é ghiua Házas ságkötő terme

Szalai Szabolcs polgármester, Kovács Attila, Hlad Lajos, Takács
Sándorné, Derekasné orosz Andrea, Székely ottóné képviselők.

Távolmara dt igazoltan: ------------
Meghívottként részt vett: Kiss Zoltán jegyző, jegyzőkönywezető; Szerencsi Árpaa t.
alezredes Mezőkövesdi Rendőrkapitány; Szemán Imre sztzados Örsparancsnok Bükkabrány
Helyi lakosság részéről:25 fő

Szalai Szabolcs polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületi tagokat.
Az ülés hattrozatképességét megállapította, mivel a 7 képviselőtestületi tagból 7 megjelent,
i gy azt határ o zatkép e s s é nyi lvánította é s m e gn y itotta.

A ilolgármester megnyitotta a közmeghallgatást és üdvözölte a megjelenteket, akik
megtisztelték jelenlétükkel az ilést. Tájékoztatta őket, hogy a közmeghallgatásról videó
felvétel készül.

A polgármester röviden számot adott az elmúlt év eseményeirőL l atét1ékoztató a jegyzőkönyv
mellékleteként szerepel l és az önkormányzat előtt á11ó feladatokról.

A megj elent lakosok felszólalásai :

Miveltöbb napirend nem volt, Szalai Szabolcs polgármester az ülést bezátrta.

Kelt, mint az első oldalon.
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Kiss Zoltán

1egyző
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Sza|aí Szabalr;s-/'
flolgármester



B ü k ká b r ány I{ö zs ég Po Ig á r tn es te r étőI
3422 Bükkábrány, II. András tér 1.

Tel.: 06-49/535-022: 06-301922-01 41

e-mail : ptllga rrnesteríd bu kka b rirnr'. h u

,, A települési képviselő a település egészéért vállalt felelőséggel képviseli választóinak érdekeit.''

xÖznnBGHALLGATÁS

MEGHÍVo

A Ma14yarország helyr Önkorrrrárryzatatrő| szőlo2011. ér'i CI-XXXIX. tv. 54.5S. -a értelnlóben
Bükkábrán'v Község Képviselő Testületét

2013. november 25-én lhétfő/ 17.00. órakor

az önkormányzatházasságktitő termébe ö s s z eh ív o m.

NAPIRENDI JAVASI,AT

l ./ geszánltlló rr Képviselő-testület 2013' évimunká1áról.

előac'1ó: Szalai Szabolcs polgármester

Biikl<ábrárrv. 20 1 3' novenrber 1 9.

Szalai Szabolcs sk

po1gánnester



Jelenléti ív

Bükkábrány Köz s é g Önkormány zat Képvis e 1ő te stül etének 20 I 3 . novemb e r 2 5 - én
1 7 : 00 órakor me gtartott közme ghall gatáson me gj elentekről :

tuq
3./ Hlad Lajos képviselő ...........J......

6./ Derekasné Orosz Andrea képviselő ..**.*.:.l..9*:. *%,
7.l Kovács Attila képviselő....U*L:. .*

Meghívottak: ('l , ,

l ./ Kitrs Zoltán ipsy.rg .,....|#M
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