c§eh í§rván

\ 20l5,

l

,

ili

J.§ző ré§,ér.

nunk r.h

bu,

E

dlábiiaka ja\ a{lon rapifnJE

ZE]!cE

POlc;RJi§-[r

tMi

A §zociÁlis otlhon leúgarójóat évi kétszri besámolój,

a

kaíé]ykivr]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

'*

össz.állításához. ! l '.

Javáslatok a 20t5_ös évi nunkátcn
terle Zei

ö

§ zeá]lnása

fe

-

c7cn ponro ko! kn,n]i e lkép7€l és ntgvll ós jtd§l
mis kölsúgcscbb c]kóP.lós vágj, rószbcnilaíalnáZó

lborul ha! bámrcl],

jn

^
okán, N'livel aköllsésvctós \óecs is)
nr.loldisa más cEdnrén)hez \ezet]rel,lgJ-

á

§

lelrilelen po|toL Mglb!| Eggnek nás kélviselill
a\$]3iaitól h. ezál az illll0nr ósszeállilotjauslabk lem laí.lmazrúa 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

Úihid i|ilóse szabi]sie úc0 és a l.Drctó felólj
Leryen í Liizlekedés és Frko]ás
7:

3]

csórgóskfi l.ndL]clélele AZ

',m , l,r,.lí.

il]lJ.,

ol1

Jiiú1 íi|é,ho!]

nri

enszeniekkor

tllálha!ó nen túl es7léiik!s las hid.itúpilése lára,

o\.oll

,, , \

,;; l .

kóní].bb

^

l20_éres

!

Uuk Éndbeiéiele.A Kosúr ulcl és szenl lint ulcil! összeköló sódcros út as7tirhtalé\
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