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\ 20l5, ili nunk r.h bu, dlábiiaka ja\ a{lon rapifnJE tMi

l , A §zociÁlis otlhon leúgarójóat évi kétszri besámolój, a kaíé]y kivr]lási progrm

2, PoIEnűNégb*ziFolója,
3, Bcszino]ó á Polgámesteri Hilalal hliködésóról.
4, szMsz fclülvizsgá]a4 akfuá!á{g.
5, Bcszánoló ú ÓntmÁnyut pályárali ]ehctóégenól
6, l.elsabaduLás uica álíevczée.

o,4-, oltroru '*nvtelctlé] Pcp€líjné dr, MihÁltflhi #2



Javáslatok a 20t5_ös évi nunkátcn össz.állításához. ! l '. -

^ 
terle Zei ö § zeá]lnása fe lborul ha! bámrcl], jn á § c7cn ponro ko! kn,n]i e lkép7€l és ntgvll ós jtd§l

okán, N'livel aköllsésvctós \óecs is) mis kölsúgcscbb c]kóP.lós vágj, rószbcnilaíalnáZó
nr.loldisa más cEdnrén)hez \ezet]rel,lgJ- lelrilelen po|toL Mglb!| Eggnek nás kélviselill
a\$]3iaitól h. ezál az illll0nr ósszeállilotjauslabk lem laí.lmazrú a negralósitásüoz

sZiilrséges p.dlos összeeel r.laInní . DcsYiLosnlis modial és ülcmcl scm.

l] o!ó_g}üóvénJ- ielvásáíló rcnds79l kialxIiláriía( lehelóségc, /EúEk nreeyalósiiísí fol'1?núttron

] ].áL,L]okok \1íjgol lUjá( lelepnése azUtcák lcrck s7ipPalclclc.

] Térlig}eló Lanem Fndszcr ljépnó\c /Ennel nEglalósnása lbl)aDatba! va|,

4| Gtakollati kür vjszaílntisl,

5: ul eg}esiiletek ]élrehoási. /tn.el fucgrani§ítása lol].nratbxtr v.l.

6: K tak EMbctótcle, /Ennek nreg\ilasnási i'ol),a.lalLl!h van

7: Úihid i|ilóse szabi]sie úc0 és a l.Drctó felólj Jiiú1 íi|é, ho!] nri enszeniekkor kóní].bb
Leryen í Liizlekedés és Frko]ás

3] csórgóskfi l.ndL]clélele AZ ol1 tllálha!ó nen túl es7léiik!s las hid.itúpilése lára, 
^ 

l20_éres

',m , l,r,.lí. il]lJ., o\.oll ,, , \ ,;; l .

! Uuk Éndbeiéiele. A Kosúr ulcl és szenl lint ulcil! összeköló sódcros út as7tirhtalé\
(özvilágitá$al \aló cl]álása. \'a!lnriíl a Malo r nlca fild.s úiiinak ]csódcmzása ille§e lra
szüksó!cs árej€sz kiépnése,

l0] Jllaslat. bos! a l]cl],iúiságba! ( Halál szé] ) jnindg] negieLenó számábxn lc!)e| e!! lers.nri
a agta!§agíólszól Pl: \'as^llre Driivek, io!áhL]á cE],a nrB!]aNáa na!]súgnl tirgyaló iöjlanchn
lct k nrirí p]: POZ!ón!j.sala. (N.nr i!ón!el kúlóniisebb anya!i lbrúsl)

l1: ,\ hel] i Tele!izióban filnrek. Joku]nenlunj filmek (fdkéPF a ncn]7clcl óinló) ldások Ie\eúése.
ToYábbá a tcsii]cli_ülések eg) lrélen á! ldllondó lc!.lnósc cgt adon iJi'Füntbu! Elh.g]\a aZ eddi3
bc!cn szoláí nriszerinl csak egyszcL tőnónik ]everilésle

12lol)aú lakadan lcllcl gondozásá xlli elha_syatol1 és állapoúból kifol],ólne, élctlcs,élyes és/
\!s) az utca képéljelenló\en n ltjd
E7 chós.rban a nen nragjnLulajdonbin ]évó ingallno(ú (Banl] lona io7ik d.n,j$d$Lba azon
Iiilti'tdi tLl.Li.l.nban lé!ó ingitl.nok ndlikDck dll!]ola neekiyí]rja R bcavitko,j\1 Ardodb€léle]
kiill\ég€n .i kel] le elii afu]ajd.nosra!
Haúádsolidn azoú nrgallnok afuj[bcn alel\ilchzerü.n lcnl {lltó2kodna( azok szn!én
belct. ozán0k cLrbc a kátegóriálrJ Asl.génrség íen lehe1ol l rcídelleíséglc, e.ndoza1l.nsá_{u

^s7cgón]§é!nenrlelrele§enesenútjú)05akos7ia.íendcllenség]!. 
1.|ábbáaión]ólre|lakóliés

l.slijkapp á s2omsZét] tleLn]l0jdonosok iosajl h figre]eDbc kell !enniJ biziosna.j kell a7-.n
ji]gukllani elóllja a bii.nsitgos ós n,\,u!o& kö r)ezeilre!élésjo!jl.

l]: vasúidlLoDi§]!ndlretélel., Parko! ilís a é s asri Itozisa, \2Lafi]fi a bcvezeló út kilnágnÁJ
Kén,énve7ni l rá,óeTe,n n\itvl hltá!át!



1 ,] Á 1úzo lróságeal egyiiitmükó dve hüs!é tkor a lfu! os há zauúz c lnrcmi ós nrer lo cs olDi ólel
Mikuláskoí Édi_q J tLc|ülén jáIv4, a sziilóHiel egreztetve l rycrckckhe7,
l]7ik és €hhez hason]ó progíamok n c! s7eNe7ésc a z i llciéte9ktel ( Mü\e]ódéli Ház l'ú,.lló
e8yesülel) elyüllDúkódve kell lregszel\€ztri, IJa szűl{ség.s pén7]ljeli ú]no!álásban biZbsnani,

l5 iVúí.lódés]ház 25 fiill]ós kó]iségének lelarogása !káí djasnikus l+ésekkel,IIisz ha aá a 20_
2j mjlljól Disa has/nilnr! lcl.|ü]ósp]: utal fclúi'tás!akiorDáIérenlrel nrnrde! úl
kiluií{lan illa|rolba| leheire.
Uglan e}n loliká szerint á Belzence spo es}esülelrekszánlévcnkéntj2,5nillióstánoratl§
úéíékénekcsdtke lése.llletre ha e!), pál!áZl betr]-újlásához táí,ó gdtáll k é úElr aZ

önkoíffádlaLúlakkor u az ósszeget heg leh el szavúni hhz é]] ílésben ]aíheíek \agyuik de
au{ol azö§zeEel lelonni !ólül, Pl é\i2,5]njlljó5'á.ro_satá$kapnakjelenálláss/cúndea
iö,!L]cD kö7c]l Dilliós ránro!.lásl kéínck il],áan]k sikcíc§cgéhc7 ie,\,0zclcs tánro!atás1
1e\en.j 1.5 mil]ió ILE. 

^z 
ill ]ne!spój!lt ősZegel szhtén akfu Uiák iilú]iiisára leljet t'ol'ditáni,

Fis]sle.n]e \éYc h.gy !Z Uul renJbeléleléLe é\i L7 nilliós keíel vaí áddi8 a2 egyestllet 2,j
n]i]liólkapsinjeleZlékmé!10vábLjikb] l nillióloíilliiláúLitéÉlúükel
"^'. !::|nk !.ldig!:hlc!la\,é ,létklí?ésckcl lnlka 1.1óük lcg bcLl?ik"
Ncm n].l]cslcP, cPycs hncs^eléscknck isléget\eheliiik mhzcíiDt az cgycsü ct vczclói. kapon
t.imo_qátásbó] mu]aloznak alkalMnként

l6:^]nn]Jiúosucaiárkokheefeleló.s7jks7.íúnclrrehoása.AZelhúllé\ekLlcnnlcgiónénla
felújnás dc a lakossá_q lontolEai]a, hog, !liiírst _!yúj' a " nocsik'munkaVée7és kin,clkc/.ób.n
kja]akuh dldad.i .llaponjk c]len,

l7:^löl!ényálh]elóiítkölelezetségbetaltdsamÉzernrlne lellet olrú ltcaDó! ic]cPtilésiin}ón
.jn] báTmelyik d]klaiú]á]rc7 kőtnciö
Fnnck cjtchnób.n i i\,l:iiUs l és i FclszbaiUlás Utc| áhtvc7.sc
Iíne]d2éIinleteknemlebzúsüketlijezLékkii$,azulcábanl.*ókün,aklosdokunenLunrai}iDa(
leseElése soú! való kölBé_leilek ielél az önkoü!fuyzat á(!áll.lraüa, aki i_qazolja. nogy keEsete
alap.jdnhátányoshe]yzcliilnnakPed]eatcljcsös7.cdán,íllalblnráa7önkofin'Ln),7al,

l3: lvlind€n ol)n] úl úl bU]Lólá\l ]nn eddig bebíóásal óldot ]neg & önkónninlzal all.Iéíkóvel
véE.zZé ajö!óben.Igaz dráddbb de neh so*k,]. v]srcil a vég.rednlén) lartósabb is s okk al

,l,, t ,|,4&",:.r-
KelL 2olj.ol 05 N,lo lná, s Zbo lcs. Ónkónnán],ati képYisel ó


