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4 /2019. (I.15.) határozat Ádámné Fecske Katalin  szociális célú tűzifa támogatás 

5 /2019. (I.15.) határozat Barna Attiláné szociális célú tűzifa támogatás 

6 /2019. (I.15.) határozat Boldi Marianna  szociális célú tűzifa támogatás 

7 /2019. (I.15.) határozat Budai Barbara szociális célú tűzifa támogatás 

8 /2019. (I.15.) határozat Butykai Barnabásné szociális célú tűzifa támogatás 

9 /2019. (I.15.) határozat Buri Sarolta szociális célú tűzifa támogatás 

10 /2019. (I.15.) határozat Fecske Nándor szociális célú tűzifa támogatás 

11 /2019. (I.15.) határozat Glonczi Béláné  szociális célú tűzifa támogatás 

12 /2019. (I.15.) határozat Lengyelné Imre 

Krisztina  

szociális célú tűzifa támogatás 

13 /2019. (I.15.) határozat Molnár Lajos szociális célú tűzifa támogatás 

14 /2019. (I.15.) határozat Németh Sándor Zoltánné szociális célú tűzifa támogatás 

15 /2019. (I.15.) határozat Pauló Józsefné szociális célú tűzifa támogatás 

16 /2019. (I.15.) határozata Barna Gergő rendkívüli települési támogatás 

17 /2019. (I.15.) határozata Bráz Jánosné rendkívüli települési támogatás 

18 /2019. (I.15.) határozata Farkas Norbert rendkívüli települési támogatás 

19 /2019. (I.15.) határozata Gömöri István rendkívüli települési támogatás 

20 /2019. (I.15.) határozata Gyurcsóné Szarka Tímea rendkívüli települési támogatás 

21 /2019. (I.15.) határozata Eperjesi Jánosné rendkívüli települési támogatás 

22 /2019. (I.15.) határozata Tóth Bertalan rendkívüli települési támogatás 

23 /2019. (I.15.) határozata Kádár Lajosné rendkívüli települési támogatás 

24 /2019. (I.15.) határozata Kramcsák Attila rendkívüli települési támogatás 

25 /2019. (I.15.) határozata Lengyel Dávid rendkívüli települési támogatás 

26 /2019. (I.15.) határozata Majkó Istvánné rendkívüli települési támogatás 

27 /2019. (I.15.) határozata Matová Viktória rendkívüli települési támogatás 

28 /2019. (I.15.) határozata Molnár Péter rendkívüli települési támogatás 

29 /2019. (I.15.) határozata Orosz Márk rendkívüli települési támogatás 

30 /2019. (I.15.) határozata Tarnóczi Ferencné rendkívüli települési támogatás 

31 /2019. (I.15.) határozata Papp Zoltán rendkívüli települési támogatás 

32 /2019. (I.15.) határozata Riz Istvánné  rendkívüli települési támogatás 

33 /2019. (I.15.) határozata Riz László rendkívüli települési támogatás 



34 /2019. (I.15.) határozata Svak Dezső rendkívüli települési támogatás 

35 /2019. (I.15.) határozata Szarka Sándorné rendkívüli települési támogatás 

36 /2019. (I.15.) határozata Tóth Bertalanné rendkívüli települési támogatás 

37 /2019. (I.15.) határozata Vajtó Andrásné rendkívüli települési támogatás 

38 /2019. (I.15.) határozata Barna Ádám rendkívüli települési támogatás 

39 /2019. (I.15.) határozata Juhász László rendkívüli települési támogatás 

40 /2019. (I.15.) határozata Kádár Lajosné rendkívüli települési támogatás 

41 /2019. (I.15.) határozata Tőkéczki Istvánné rendkívüli települési támogatás 

 


