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JEGYZOKONYV

Kdszi.ilt: CserhStszentiv6n Kozsdg Onkorm5nyzataKepviselo-testiilet6nek 2015. okt6ber 12. napjhn a
MStraszolSsi Kozris Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiv5niKirendelts6g6nek 6pi.ilet6ben
( Cserh6tszentiv5n, Kossuth utca 1. ) megtartott nyilt ill6s6rol.

Jelen vannak: Cs6r6Istv6n polgSrmester
Lord Eszter alpolgSrmester

BalSs IstvSn Andr6s k6pvisel6
B6nyey Zsolt k6pvisel6

CservolgyiZoltfinBarnabiis k6pvisel6

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Cs6r6 Istv6n polgSrmester ktiszontotte a jelenl6v5ket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki jelen van, a testiilet hathrozatkepes. Ismertette, hogy az Onkormi{nyzathatiiyos SZMSZ-e
szerint a halaszt6st nem trirS esetben a polg6rmester a kdpvisel5-testiilet iil6s6t rovid riton is
osszehivhatja. Ebben az esetben bSrmilyen 6rtesit6si m6d ig6nybe vehet6. Ezdrt nem keriilt sor a
jelenlegi iil6sre meghiv6 kiktild6s6re, hanem telefonon lett osszehirrya a testtilet.

Napirendi javaslat

1. Javaslat a Berceli ,, Belso-Cserhrit Gyermekj6ldti 6s CsalSdsegito T6rsul6s "-b6l val6 kil6p6sre
Eloterjesao: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

2. J av aslat az Al s6toldi Po I gSrorsdghez v al6 csatlakoz6sra
El6terjesdo: Cs6r6 IstvSn polgSrmester

3. Javaslat 6ltalSnos iskolSsok 6tkez6si t6rit6si dijkedvezm6ny6nek meg|llapitirsira
Eloterj eszto : Cs6r6 Istv6n pol g6rmester

4. Javaslat Falugondnoki g6pj5rmri beszerz6s6vel kapcsolatos kozbeszerzesi eljfrhs megindit6sSra
Eloterjeszto: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

Megk6rdezte, hogy a napirenddel a k6pviselok egyetdrtenek-e, van-e javaslat tovrlbbi napirendi pont
felvdtel6re. A testiilet egyhangrilag elfogadta a napirendet.

1. Napirend

Javaslat a Berceli ,, Belso-Cserh6t Gyermekj6l6ti 6s Csal5dsegito Tarsul6s "-b6l val6 kil6p6sre
E I oterj esZo : Nagyn6 Kaszala Katal i n Kitti alj e gyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg.vzo elmondta:2016. januhr l. napjht6l jogszabdly alapjdn
megv5ltozik a csalSdsegit6s 6s gyermekj6l6ti szolg6latok miikod6s6nek rendje. CsalSdsegit6s
vonatkoziis6ban csak gyermekj6l6tt szolgilltatiissal integriitan - egy szervezeti 6s egy szakmai
egys6gben - mriktjdhet. Telepiil6si szinten gyermek 6s csal6dsegito szolg6lat keret6ben. Ennek alapjin
a gyermek 6s csal6dsegitS szolgllat kotelezo onkorm6nyzati feladatkdnt jon l6tre. M6dosul a feladat
ell6t6si kotelezetts6g szab|lya. A csal6dsegftds biztositisa mhr nem lakossitgszilmhoz kdtott, hanem
minden esetben biaositani kell az onkorm6nyzatnak. A teleptil6si onkormSnyzatok feladatkor6ben
marad a lak6hely szintti minimumszolg6ltat6sok, SltalSnos segito feladatok biztosit5sa. Kozos
Onkormrinyzati telepiil6sek eset6ben a kozos hivatal szdkhelye szerinti telepiil6s biaositja a
szolg6ltati{st a kozos hivatalhoz tarlozo valamennyi telepi.il6sen. M6traszol6s k6pviselo-testiiletet olyan
dont6s hozott, hogy tovSbbra is a m5r megl6v5 Csal6dsegito Szolgiiat irtjin kiv6nja ellStni a feladatot.



A kozos onkormiinyzati hivatalhoz taroz6 onkorm5nyzatok polg6rmesterei egyeztettek egym6ssal, 6s

olyan 6ll6spontra jutottak, hogy 2016. jamftr 1-tol e feladatot a sz6khelytelepiil6s - Miltraszolos- l6tja
el. Eddig Bokor, Cserh6tszentiv6n, Felsotold, GarSb 6s Kutas6 telepi.il6sek vonatkoz6s6ban a Berceli

,,Belso-CserhSt " Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegito tSrsul6s lStta el.

Az cinkorm6nyzatoknak 2015. okt6ber 31-ig feliil kell vizsg6lniuk a feladat ell6t6sra kotott
meg6llapod6sukat, meg kell hozniuk a drint6st, ebben az esetben, hogy 2015. december 31. napj6val
kil6pnek a Berceli ,,Belso-Cserh6t" Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegito T6rsul5sb61. Az onkorm6nyzatok
nem fizettek, vagy csak minim6lis osszeggel j6rultak hozzit a Berceli T6rsul6s miikod6s6hez, ugyanigy
MStraszolos sem fog hozz6j6rul6st k6rni a mrikoddshez. A csal6dsegito 6ltal leadott 6ves jelent6sbol

kitrinik, hogy nem sok feladat volt.

C s6r6 Istv5n po I g6rme ster klrte az 6szrev6telek et, hozzfsz6l 6sokat.

A k6pviselo-testtilet reszerol 6szrev6tel, hozz6sz6l6s nem hangzott el.

A k6pviselo-testiilet - egyhangirlag - 5 igen szavazattal az alirbbihatfirozatothorta:

Cserhr{tszentiv6n Kiizs6g 6nkormrinvzata K6pvisel6-testiilet6nek
32 /2015.(X.12.\ szfmt hatir ozata
a Berceli ,,Bels6-Cserhit" Gyermekj6l6ti 6s Csakidsegft6 Trirsul6sb6l val6 kil6p6ssel
kapcsolatban

Cserh6tszentiviin Kdzs6g Onkorm5nyzata Kdpviselo-testtilete :iLgy hatitrozott, hogy 2015.

december 31. napj6val kil6p a ,, Bels6-Cserhifi " Gyermekj6l6ti 6s Csalidsegit6
TrirsulSsb6l (2687 Bercel, B6ke ft 1. ).

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a diint6sr6l titjdkoztassa a

,, Be1s6-Cserh6t ,, Gyermekj6ldti 6s Csakidsegit6 T6rsul6s-t, 6s a tov6bbi sziiks6ges

int6zkeddseket tegye meg.

Hatirido: 201 5. okt6ber 3 l
Felel6s: Cs6r6 lstvSn polgiirmester

2. Napirend

Javaslat az Als6toldi PolgSr6rs6ghez val6 csatlakoz6sra
Eloterjeszto: Cs6r6 IstvSn_polg6rmester

Cs6r6 Istvdn polg6rmester elmondta a napirendhez kapcsol6d6 egyiittmtikod6si meg6llapod6s

tervezetet ( 1. sz6mri mell6klet ) mindenki megkapta 6ttanulmSnyozhatta. Az ot telepiil6s Als6told,
Bokor, CserhStszentiv6n, Felsotold 6s Kutas6 telepi.il6sek polgSrmesterei meg5llapodtak, hogy az dt
telepiilds egyi.ittmrikod6si meg6llapod6st kot 6s a negy telepiil6s a jelenleg is mrikodo Als6toldi
Polg6rors6ghez csatlakozik. Az egyiittmiikod6siik celja az egyesiilet fokozottabb bevon6sa a
telepiil6sek koztertileti rendj6nek fenntart6s6ra ir6nyul6 kozteriileti munk6ba. Ennek sor6n

6rv{nyesiteni kell a brinmegelozesi, baleset-megelozlsi, vagyonv6delmi, kSbit6szer megel6z6si,

gyermek -rs i{ris6gv6delmi, krirnyezetv6delmi, katasztr6fa-elh6ritSsi feladatokat. TovSbbi c6l a

telepi.il6sek kozbiztons6ga, kozrendje 6s kozleked6se biztons5gSnak emel6se, a lakossi{g

b iaonsrig6r zetdnek novel 6 se.

A polg6rors6g irj aut6ra piiyirzott 6s meg is nyerte. A miikod6shez 6ves viszonylatban 30-50 ezer Ft-tal

kellhozziljirrulni onkorminyzatonklnt. Kozrisen fognak jbrorozni a rendorokkel. Elmondta hogy ok
nem int6zkedhetnek, legfeljebb a rendsz6mot frhatj6k fel, vagy esetleg ha :6.gy l6tj6k, hivhatj6k a

rendors6get.
Javasolta, hogy Cserh6tszentiv5n telepiil6s is csatlakozzon az Als6toldi PolgSrors6ghez.



A k6pviselo-testiilet - egyhangrilag- 5 igen szavazattal az al5bbi hatitrozatothorta'.

Cserhitszentivdn Kiizs6g Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
33/2015.(X. 12.) sz6mri hatirozata
az Als6toldi Polgir6rsEghez val6 csatlakozfsr6l

A kdpviselo-testiilet figy hatfuozott, hogy 2016. januir l. napj6t6l csatlakozik az
Als6toldi PolgSr6rsdghez.

Felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a csatlakoz6ssal kapcsolatban a tov6bbi
sziiksdges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszenien
Felel6s: Cs6r6Istv6npolg6rmester

3. Nanirend

Cs6r6 Istv6n polg6rmester javasolta, hogy az elozo dvekhez hasonl6an a 201512016-os tandvre is
6llapitsanak meg az Sltalinos iskol6ba j6r6 tanul6k r6szdre 25%o -os m6rt6kti 6tkez6si t6rit6si
dijkedvezmdnyt.

K6rte a j e I en l6vok 6 szrev6tel ei t, hozzisz6l 6sait.

A k6pviselo-testi.ilet egyetdrtett az alpolghrmester javaslat6val, 6s egyhangrilag - 5 igen szavazaltal -
az alfibbi hatir ozatot hozta:

Cserhdtszentivfn Kiizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
3 4 | 2 0 15. (X.20.\ szhmi hatir ozata
6tkez6si t6rit6si dij megillapitrisir6l

A kdpviselo-testi.ilet tgy hathrozott, hogy a 201512016-os tan6vre a cserh6tszentivrini
6ltal6nos iskol6s gyerekek rdszlre 25%o-os 6tkez6si tdrit6si dijkedvezm6nyt Sllapit
meg.

Felhatalmazza az alpolg6rmesteft, hogy az oktat6si int6zmdnyeket t6j6koztassa a
k6pviselo-testtilet dont6sdrol, 6s a tovribbi sztiksdges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felel6s: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

4. Napirend

Cs6r6 Istvrln polg6rmester elmondta, hogy eddig mdg nem erkezett a 2015. jrinius 2. napjSn
benyirjtott fellebbez6si.ikre elutasit6 d<int6s a falugondnoki g6pj5rmii beszerz6s6vel kapcsolatban.
Mivel a gdpj6rmri megviis6rlilsira a hatSrido hamarosan lej6r javasolta, hogy indits6k meg
kozbeszerzdsi eljSrrist es az alihbi h6rom gdpj6rmii forgalmaz6t kdrj6k fel ajSnlattdtel benyrijt6s6ra:

l. Luk6cs & Tam6s Kft 2600 YLc,Kazinczy L tft |.
2. Miskolc Autohhz Kft 3534 Miskolc, L6r5ntfS' Zs.u.30lA
3. Automobil-Eger- 97 Kft. 3000 Eger, Faiskola rit 68.



K6rte a k6pvi selok dszrev6teleit, hozziszol6sait a napirend i ponttal kapcsolatban.

A K6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangflag - 5 igen
szavazattal - az al5.bbi hatdrozatot hortik:

Cserh6tszentivin Kiizs6s 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
35/2015.(X. 12.) sz{mf hat6rozata
Falugondnoki g6pjdrmii beszerz6s6vel kapcsolatos kiizbeszerz6si eljfrris
megindit6sival kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkormdnyzata Kepviselo-testi.ilete fgy dcintott, hogy a ,,
Mezfigazdas6gi 6s Vid6kfejleszt6si Hivatalhoz 8895360348 azonosit6 szfmon
benyrijtott timogatfsi k6relemben megieliilt g6pjfrmfi beszerz6se" tfurgyi a Kbt.
l22.lA $ szerinti kozbeszerz5,si elj6r6s megindit6s6ra az alitbbi aj6nlattevoket k6ri fel
aj rln latt6tel benyrijt6s6ra :

l. Lukdcs & Tam6s Kft 2600 V6c, Kazinczy L it l.
2. Miskolc Autohin Kft 3534 Miskolc, L6r6ntffu Zs. u.30lA
3. Automobil-Eger- 97 Kft.3000 Eger, Faiskola ft 68.

A K6pviselo-testi.ilet felhatalmazza a polgirmestert a tov6bbi szi.iksdges int6zked6sek
megt6tel6vel.

Hathrido:2015. okt6ber 27. 13.00 6ra
Felel6s: Cs6r6 Istv6n polg6rmester

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgilrmester rir megk<iszonte a

r6szv6telt. s az iildst bezirta.

kmf.

Cs6rd lstvrin
polg6rmester

I

!.. )cq6v'r,. k€.+-.++e .v:='-Y+'
Nhgyn6 Kaszala Katalin Kitti

aljegyzo

,/*6
/-rYo

1f
i tJ
ig)
' ttt

ttu.



JELENLETI IV

Cserhdtszentivin Kiizs69 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2015. okt6ber 12. napjrin megtartott rendkivilli iil6s6re

-€(
Cs6r6 Istv6n polgi{rmester

Lord Eszter alpolg6rmester

Bal6s Istv6n Andr6s kdpviselo

B6nyey Zsolt k6pviselo

Cserv<ilgyi ZolthnBarnab6s k6pviselo

Tan6cskoz6si joggal rdszt vesz:

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A lakoss6e rdsz6r6l megielent:

tA-.v'*
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Amely ldtrej<itt .....teleptil6s Onkormfnyzata
(Cfm:. ..Ad6sz6m:.
Sz6mlaszim:... ... . ................k6pvise1i.. .....polg5rmester
tov6bbiakban 6nkorm6nyzat)

(cim: . : :j:1 .:...:.:..... ....;;;J;'l;i?H:ffi:'
szam:.. ad6szhm'... ..sz6mlaszhm'.

. . .. .kdpviseli:. .. .. elnok,) koz<jtt a mai napon.

A...... telepril6sen foly6 polg6rSr tevdkenys6g timogatisira az
Onkorm6nyzat 6s az Egyesiilet mint Felek (tov6bbiakban: Felek) meg6llapod6st k<jtnek az alSbbi
felt6telekkel, a kdvetkez6 jogok elismer6s6vel, kdtelezettsdgek v6llal6s6val.

Az egyiittmiikiid6s c6lja :

Az Egyestilet fokozottabb bevon6sa a keriilet kdzteriileti rendj€nek fenntart6s6ra ir6nyul6 kozteriileti
munkilba. Ennek sor6n 6rvdnyesiteni kell a brinmegeloz6si, baleset-megel6z6si, vagyonvddelmi,
kdbit6szer-megel6z6si, gyermek- 6s ifiris6gvddelmi, krirnyezetv6delmi, katasztr6fa-elh6rit6si
feladatokat.
Tov6bbi c6l a telepiil6s k<jzbiztons6ga, kozrendje 6s kozleked6se biztons6g6nak emel6se, a lakoss5g
biaons6g6rzet6nek ndveldse.

A megillapodis jogi alapja:

- Magyarorsz6g helyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXX. trirvdny 13 $ (l)
bekezd6s6nek l7 . pontja.

- A polg6r6rs6grSl 6s a polg6rdri tev6kenys6g szab6lyair6l sz6l6 2011. 6vi CLXV. tdrvdny 14 g

(2) bekezd6s6nek d. pontja.

A Felek egym6s <in6ll6s6g6t nemkorlfitozzilk.

AZ EGYt'TTMUKODES ALAPELVEI:

Jelen egyi.ittmiikod6si meg6llapodris megkdtds6nek f6 c6lja az 6nkorm5nyzat €s az Egyesiilet
tev6kenys6g6nek dsszehangol6sa, a kertilet k<izbiaons6g6nak javft6sa 6s a briniildozds
el6segit6se.

A Felek a t<irv6nyess6g 6s az 6n5ll6s5g alapj6n, egym6s kcilcsrincis elismer6s6vel 6s
tiszteletben tartilsdv al m[ikddnek e gyiitt.

A Felek tudom6sul veszik, hogy a polg6ror mozgalmat az onk6ntess1g, az emberi jogok
messzemeno tiszteletben tartfsa, az ellenszolg6ltatfs n6lkiil vdgzett k6zdss6gi tev6kenysdg, a
bizalomra 6piil6 felelossdgvSllakis jellemzi.

A Felek a btin<izds elleni fell6p6s, a biinmegelozds, a kdzteri.iletek rendje, a csal6d, a gyermek-
6s ifiirs6gv6delem, a kozuti kcizlekeddsi baleset-megelozls, a vagyonv6delem ter6n, valamint
a k6bit6szer fogyasrtflsa elleni kiizdelemben koz<is drdekiiket kifejezve kcitelezetts6geket
v6llalnak.

t\

1.

2.

J.

4.



A FELEK zirrar, vAr,r,ar,r r6*r,nzrrtsfcm:
Az dnkorm frnyzat villalj a :

c)

a) Folyamatosan figyelemmel kfseri u: Egyesrilet munkajdt. Felk6ri az Egyestiletvezet's't, hogy tevdkenys6gtikrdl fdldventi (anu6r, :Jriril t6jdkoztassa az illet6kes

ffi"*t]::n,:|!;u"**, 
Zvente egv alkalo-mm 

^r' O i"iil piaig 
",- 

oJ",many,at

b) Az onkormSnyzat 6ltal biztositani kiv6nt rendezv6nyek elott legalibb 72 orivalkor6bban 6rtesfti az Egyesiilet vezet6sdg6t.

A kozbizt'onsriggal kapcsolatos, kiiloncisen jelen egyiittmiikciddsi megdllapod 6s r/4.pond6ban felsorolt k<izbiztons6gi r6sd;nileted; ,rorruttoro tapasztaratairor,6szrev6teleir6r, az Egyesiilett6r if6nyelt segftsegnyrijt6sr6l, u, 
-ont]-rrriu;;;;"'^,

illet6kes bizottsrig kcizremrikoddsdve'i tallkonatjaaz Egyestiletet.

Ndpszeriisiti az Egyesiilet tevdkenys6g6t, eredmdnyeit a helyi k6zbiztonsrrgi
propagandatev6kenysdg keret6ben (pl. helyi m6didban).

Sztiksdg eset6n biztosida az Internet-el6r6st, on6ll6 jogosults6ggal.

Segits6get nyijt az Egyesiilet iratainak m6sol6s6ban, kiadv5nyainak elk6sz it6s6ben, az
egyestilet ig6nye alapjfin a plnzigyi elsz6moldsok elk6szit6s6bln.

Ha saiks6ges segit az Egyesiilet p.illyhzati munk5inak elk6szit6s6ben, valamint ha a
pLlyhzati kifr6s ezt megkdveteli, az onkorm hnyzati aj anldst biztositja.

Az 6ves kolts6gvet6s kiilon sor6n az Egyesiiletet 6vi 30.000.-50.000.- azazharmincezer
forintt6l citvenezer forint <isszegig t6mogatja.

\,'- d)

e)

0

s)

h)

Az Egyesiilet vfllalja:

D Az <in6ll6an v6,gzett tev6kenys6ge sor6n az allbbiteriiletekre fordit kiemelt figyelmet

- a rendori tevdkenysdg segit6sdre a kcizteriileti jir6rszolgitlat folyam6n,
- a lak6kdrnyezetekben a koztertileten 6s a k<izteri.iletr6l elkovetett
b iinc se I ekm 6nyek me ge I oz6 s6re, fi gye I o -j elz6 szol g6lat elli.rthsilr a,
- a gyermekint6zm6nyek (6voda, iskola), j6tsz6terek kcirzetdben a gyermekek
s6relmdre ir6nyul6 biincselekmdnyek 6s balesetek megel6z6sdre,
- kiiloncjsen h6tv6gdn 5jszaka a k6zint1zm6nyek, iizletek zhrlshgfnak
ellenorzds6re, az 1jjeliordkkel 6s a port6sokkal val6 folyamatos kapcsolattart6sra.

Gondoskodik arr6l, hogy az Egyestilet tagjait6l illetdktelen szem6lyek inform6ci6kat,
adatokat ne szerezhessenek.

Lehet6s6geihez mdrten rdszt v6llal polgdrv6delmi feladatok ell6t5sban, kill<ind,sen
kataszr6fahelyzetek eset6n.

Felk6rdsre rdsrt vesz az Onkormdnyzat |ltal bizositani kivSnt kenileti rendezv6nyeken,
melyekr6l legal6bb 72 orhval kor6bban hivatalosan tudom6st szerez.

Az Egyesiilet v6llalja, hogy lehet6s6ge szerint heti 1-3 alkalommal jhrlrozest v|llal a
teleptil6sen, rendszertelen idobeosztSssal.

i)

k)

m)

2



n) Kiemelt figyelmet. fordft egyes, biincselekmdnyek, ktildncisen a g1pjirmiivekkelkapcsolatos biincselekm6nyek,- a betcir6ses lop6slk, a szinesfemlop6sok, a ker6kp6rlop6sok megeloz6s6re, a kSbit6szerrel kapcsolatos biincselekmdnyekre, a gyermek- 6sfiatalkoruak kcizbiztonsrigot vesz6lyezteto csoportosul6saira.

o) Tevdkenysd ger6l biekortatja feldvente 
Qanu6r, 

jrilius) az onkorm inyzat illet.kesbizottsig't' .vente az Onkormdnyzat K6pviset<i+esirletti.

p) Az onkorm ilnvTtt1l.kupon t6mogat6sokkal legkdsobb a k<jvetkez6 a kcjlts6gvetdsi 6vetkcivet6 6v febru6r l0_ig ilsz6mol.

q) Az Egvesriletvfillalja,hogy feladataill 
fdsraa Megyei porgrinlr Szcivets6g 6s a N6gr6dMegyei Rend<ir-fokapit6nys6g (MRFK) {otatt r#ei<iit megallapod6s ir6nymu tat6saszerint vlgz|

A MBGALLAPODAS EGYEB ELEMEI:

Az Onkorm 6nyzat6s az Egyesiilet iisszekiit6i:

a) Onkorm:iny zat reszer6l:
N6v:
Telefon:
e-mail

b) Egyesi.iletr6sz6r6l:
N6v:
Cim:
Telefon:
e-mail

A Felek 6vente egy alkalommal egy0ttesen 6ttekintik az egyiittmiikciddsi meg6llapodris
megval6sul6s6nak tapasztalatait. A tapasztalatok alapjin megteszik a saiks6ges
int6zkeddseket.

7. Az Egyestilet hozz6j6rul, hogy az Onkormhnyzat jogosult az Egyesiilet munk6j6r6l sz6l6
nyilv6ntart6sb6l t6j6koz6dni.

8. Jelen egyiittmiiktid6si megdllapodhs az al6irhs5val egyidejiileg l6p hat6lyba 6s hatdrozatlan
id6re sz6l.

9. Az egyiittmiikod6si meg6llapoddst bSrmelyik fdl hiirom h6napos hat6rid6vel b6rmikor, a
m6sik Fllhez intdzett - 6s indokol5st is tartalmaz6 - irattal egyoldahian felmondhatja.

10. A meg6llapod6sban nem szab|lyozott k6rd6sekben a Ptk. vonatkoz6 rendelkez6sei az
ir6nyad6k.
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Onkorm6nyzatrlszerol Egyesiilet rfszlrol

6.

PolgSrmester Elnok

a
J

C



4g

a


