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Késziilt a J

őzseÍv átľosi Rom án onkoľm ány zat Képvis elő.testůiletének
201'6. decembeľ 21. (szerda) napján 14:00 óľakoľ

a1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1./b Nemzetiségĺ onkormányzatok iľodájában
megtaľtott 5. nyilvános ľendes ülésén

Jelen vannak: Dr. Dady KálÍnán elnök

dr. Sebestyén Réka jogász
dr. Balla Katalin jegyzői kabineFlezető

Németh Edina

je

gy

zőkonyw ezető

Tdvol maradt: lfő, Dr. Bujdosó Deaő elnijk-helyettes

A mai

napta meghirdetett ülésen (közĺneghďlgatás) - amely szabályszeľÍien keľült
összehívásta . a Józsefuiĺľosi Román onkormanyzat Képviselő-testĹiletének Dr. Bujdosó
Dezső eln<ik-helyettese nem jelent meg. A mai napra meghirdetett ülés, a fentiekľe tekintettel

hatźlrozatképtelen.

Budapest, 2016. december 21.
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Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmrínyz at megbízásából:
dr. Sebestyén Réka
dr. Balla Katďin
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A Kiizmeghallgatáson az állampolgáľok

és a helyben

éľdekeltszeľv ezetek képvĺselői közér dekű
kéľdésekettehetnek fel, ĺll. kiizéľdekűjavaslatokat
tehetnek.
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Romún o n ko rmdny zat

Képvis elő-testiilete nevěb en

Dľ. Dady Kdlmún elniik
sk.
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Kóvetkező |apszámunk január ll-én je|enik
meg.
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múlt száľzadtlriiltő, író, műKarács-ony címííkiilteményének másod.ik veľsszakát
'. i..'|i''aĺti
11. Hajó hátsó ré.sze. 12. .'. aIya;Rejtő
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i...; . .a..rl*ce;Sżajna menti vidék..'lg. Á]atta elhelyez'..22,Á nit- .':.
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Táľsasházak kézelésétváIlalom. Tel.: 06-20 -99I-2282.
Fiatal, értelmiségi, gyermek-
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telen pár (mérnök, bölcsész)
életjáradéki vagy eltartási

pest, Szilágyi Erzsébet fasoľ !;.:'.ltóp énz. 52.Ke

Lovas Zsolt: 06-30-4g7 -6169.
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szerződést kotne, kölcsonös
szimpátia és bizalom esetén.
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06-30-949-29-00.
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