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JEGYZ6KONYV

Kesztilt: Cserhatszentiv6n Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-tcstiilet6nek 2019. december 12. napjrin
a Kult[rrh6zban nregtartott rendkiviili nyilt iil6s6rol.

Siraky Attila
Bal6s IstvSn Andr6s
Baros Erzs6bet
Cservcilgyi Zolt6n Barnabiis
Kabdcs JSnosnd

polg6rmester
alpolgrrmester
k6pviselS
k6pvisel6
k6pviselo

Tan6cskoz6,sijoqgal r6szt vesz: Nagyviiradi Istv6nn6 izgathsi lgyint5z6/jegyz6kdnywezet6
Cserh6tszentivan 5 120 I 5.(11.27 .) dnkormanyzati rendelete (SZMSZ )
20.$ (4) bekezd6se alapjrin.

Siraky Attila ools6rmester koszdnttitte a megielenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselo-testiilel 5

taglrib6l mind az 5 fd jelen van, igy az iil6s hat6rozatk6pes, a kdpvisel6-testtilet iil6s6t megnyitotta.
E.lmondta, hogy az <inkorm6nyzat hal6lyos SZMSZ-e szerint. halaszt6st nem tliro esetben a
polgdrmester a k6pviselci{esttilet iil6sdt r<ivid iton is dsszehivhatja. Ebben az esetben b6rmilyen
6rtesitdsi m6d igdnybe veheto.

Nanirendi iavaslat

A Kcjzcis Onkormrinyzati Hivatal tovSbbi m(ktjd6s6vel kapcsolatos feladatok
Eloterieszt6: Siraky Attila polg6rmester

A polgermester megk6rdezte a k6pviselo-testillet tagjait6l, hogy van-e egy6b napirendi javaslat.

A kdpvisel6-testtilet r6sz6rril egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 5 igen szavazallal elfogadta
azl.

Napirendi pont tirgyalisa

A Ktiztis Onkorm{nyzati Hivatal tov{bbi miiktid6s6vel kapcsolatos feladatok

Cservijlgvi Zoltrin Barnabiis kdovisel6 szerint ezt nem kell semmik6pp elfogadni.

Sirakl Attila polg5rmester szerint Cserh6tszentiv5n tekintet6ben ez nem elfogadhat6. A polg6rmester
javasolta hozzik meg dijnt6stiket azzal kapcsolatban, hogy 2020. januar l+61 a Cserhatszentiv6n,
Kossuth utca 1. szim alatti ingatlanban a kirendelts6get nem tudj5k iizemeltetni, mert az 6piilet nem

Jelen vannak:

A polg6rmester az al{bbi napirendi pontotjavasolta elfogadni a k6pvisel6-testiilet r6sz6re

Siraky Attila nolg6rmester t6j6koztatta a k6pvisel6ket, hogy a napirendi ponton beliil ttibb t6m5t kiv6n,
t6rgyalni.
Azert szeretn6 a kirendelts6get megsziintetni CserhStszentivSnon, mert a telepiil6st annak iizemeltetdse
h5tr6nyosan 6rinti. Az dnkorm6nyzati vSlasztSst k6vet6en az rinkorm6nyzatoknak 60 napjuk volt az
esetleges v6ltoztat6sokra. Ok hatriridon beliil felmondt5k a 2013.03.01. napjat6l hat6lyos
megillapod6st. Tdrt6netek egyeztet6sek a polgirmesterekkel, meg is egyeztek bizonyos dolgokban. A
Mdtraszolosi polg6rmester is kdszitett egy megrillapod6s m6dosit6st, tj is kdszitett egyet. A mai nap
kdsztilt egy harmadik, amelyet csak a k6srj d6lelotti 6r6kban vett 6szre a levelez6s6ben. Ezt elolvasta.
ds Stkiildte a tdrv6nyess6gi osa6ly oszt6lyvezetojdnek, aki arr6l t5j6koztatta 6t, hogy ez ugyanrigy
h6tr6nyos Cserh5tszentivSn szimbra, minl az eredeti megillapod6s. Aztjavasolta, hogy ne fogadjrik el.
Ezzel a meg|llapod5s m6dosit5ssal rneriiltek fel aggrilyok, ennek ellendre M6traszolos, Kutas6
elfogadta, al6irta.



alkalmas arra. hogy jelenlegi a f'unkcitrjdt betdltsc. Az elkdszitett rnegdllapod6s m6dosit6sinak 15.

pontja arra utasitja oket. hog1. az onkonrin)zatok eltal befizetett tjsszegh(il rijits6k fel az 6ptilelel.
Nem fog a sa.i6t ingatlana utrin b6rleti dijat fizetni. Javasolta hozzdk mcg ddnlestiket azzal
kapcsolatban, hogy 2020. janurir l-tol nern biztositj6k az ingatlant a kirendelts6g rdsz6re.

Megkdrdezte van-e k6rdes. javaslat a fenti eloterjesztessel kapcsolatban?

A Kipv isei6-tcsl ii lct tagiai c!.\,ctdfleltek a polg6rmcstcI javaslatiival

A polgrirmester k6rte. szav azzanak

Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkormiinyzata Kipviselo-testtilele, mint ddnt6shoz6
testiilet lgy haterozott, hogy 2020. januir l. napjrit6l a Mitraszolosi Krizris
Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendelts6ge rdszdre a Cserh6tszentiv6n,
Kossuth utca l. sz6m alatti ingatlant nem bocs5tja rendelkezdsre, ugyanis az nem
alkalmas a feladat ell6t6s5ra, valamint a kdz<is cinkorm6nyzati hivatal megellapodesa
Cserhitszentiv6n 16szdre h6tr5nyos.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az drintetteket t6.j6koztassa a

k6pviselo{estillet dOnt6s6r6l 6s a tovribbi sziiks6ges intdzkeddseket tegye meg.

atirido: azonnal
Fele16s: Siraky Attila polg6rmester

A polg6rmester elmondta, hogy a Miitraszol6si polg6rmester biaositotta 16la, hogy sziiks6g eset6n tud
biaositani Cserhitszentivin rdszdre a hivatalban helyisdget. Ha arr6l lenne sz6, hogy ott tdrt6nik az

iigyintdzds, akkor az iigyfeleket a falugondnoki szolgiilat aut6jrival be lehet szillitani M6traszokisre.

Cservtjlgyi Zolt6n Bamabiis k6pvisclti e Imondt4 hogy hirlelen nem tudja eld<jnteni. Mindegy. hogy
hriny megillapod6s van, amit Cserh6tszentiv6n k6szitett, azt nem irtbk al6.

Siraky Attila polg{lmester szerint az aleifi megfllapodris m6dosit6s az eredeti kl6nja. Nem tudja ki
k6szitette

Attil ester t616koztatta, ha rik hoznak olyan ddnt6st, hogy nem tizemeltetik aS

kirendelts6get, akkor nem kotelezhetik nl oket.
A polg6rmester szerint a 60 nap el6g volt, azonban a M5trasz6losi polg6rmester ds o rajta kivtil senki
nem lett egy ldp6st sem. Azt szeretn6, ha m6gis valamelyik teleptildsen kirendelts6get tartaninak fenn,
CserhStszentiv6n iigyeit akkor is Mitrasz6l6srin intizztk.

Javasolta, hogy a megiillapodrs m6dositesat ne fogadjrik el.

A K6pvisel6-testiilet tagjai egyetdrtettek a polg6rmester javaslat5val

A polg6rmester k6rte, szavazzanak

A kdpviselo-test0let egyhangirlag 5 igcn szavazattal - az al|bbi haterozatot hozta:

A kdpvisel6-test0let egyhangrilag 5 igen szavazattal az alirJ;bi hat rozalol hoz1,a:

Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorm6nyzata K6nvise16-tcstiilet6nek
56/20 I 9.(XII. 12.) szimri hat:irozata
Cserhitszentivin, Kossuth utca 1. sz{m alatti ingatlannal kapcsolatban

Bal6s Istv5n Andr6s alplgitosstqtmegkdrdeae mi az es6lye, hogy a r6gi megdllapodds marad.
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Cscrhltszcntivin Ktizs6p Onkormin vzata K6nvisel6-tcstiilet6nck
57l2019.(XII.l2.) szimii hatirozata
Ktizijs Onkorminl-zati Hivatal meg6llapodisival kapcsolatban

Cserh6tszentiv6n K<izsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dtjntdshoz6
testiilet fgy hat6rozott, hogy nem fogadja el a Bokor, Cserhdtszentiv6n, Ielscltold,
Garrib, Kutas6. valamint M6traszolos Onkormdnyzatok k6pvisel6-testtilelei 6ltal az

igazgat6si feladataik ell6t6s6ra ,. Megdllapodtis m6dosltdsa Kiizi.\ Onkonnonyzati
Hivatal litrehozdsdrdl 6s fenntartcistirdl " s2616 megallapodSst.

A kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polgermestert az 6rintetteket tiij6koztassa a

kdpviselo{estiilet dttntds6rol,6s a tovebbi sziiksdges intdzked6seket tegye meg.

llatSrido: azonnal
Felel6s: Siraky Attila polg6rmester

A polgirmester javasolta azt is fogtaljik hatArozatba, hogy Cserh5tszentivSn tigyint6z6se akkor is
M6traszcjloscin tcirt6njen, a valamelyik telepiil6sen Kirendelts6g fog miik6dni.

A K6pvisel6-testiilet tagiai egyetdrtettek a polgermester javaslataval.

A polgirmester k6rte, szav azzanak.

A k6pv isel6-testiilet egyhangtlag 5 igen szavazaltal - az al|bbi haterozatot ho^a

Cserh{tszentivin Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-tcstiilet6nek
58/201 9.(XII. 12.) szimri hatirozata
Cserhitszentiv6n iigyint6z6s6vel kapcsolatban

Cserh6tszentivin K6zs6g Onkorm6nyzta K6pviselo-testtilete irgy hatiirozott, hogy
2020. jamir l-t6l kezdem6nyezi, hogy Cserh6tszentivdn hivatali iigyintdzdse
MStraszol<isdn ttirt6njen abban az esetben is, ha Bokor, Fels6told, Gar6b illetve
Kutas6 telepiil6sen a M6trasz6l6si Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatalnak kirendelts6ge fog
miiktidni.

A K6pvisel6{estiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az 6rintetteket t6j6koztassa a
k6pviselci-testiilet d6nt6s6nil, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hatiirid5: azonnal
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

Siraky Attila polg5rmester elmondta azt is, hogy ha Cserhitszentiv6n nem irja al6 a meg5llapodSs
m6dosit6s6t, akkor a 169i I6p 6letbe. Nagy val6sziniis6ggel <isszecsatolj6k ism6telten a hat teleptil6sl

Javasolta tovdbbi erositsdk meg kivilSsi szrind6kukat.

A polg5rmester k6rte, szavazzanak

Cserh6tszentiv6n Ktizs6s 6nko rminyzata K6nvise16-testiilet6nek
5912019.(Xrt 12.) szimt hatirozttt
Cserhitszentivin kil6p6si szind6kinak mege16sit6s6vel kapcsolatban

A Kdpviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslatival.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrllag - 5 igen szavazattal az al|bbi hatirozatot hozta
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Cserhitszentivin Kiizs6g Onkorm6nyzata kdpYiseki{cstiilete ig) haterozolt. hogy
fenntafl.ia fclmond6st a 2013. rnircius l-6n kotittl ,, Megrillapod6s Kiizcis
Onkornr5nyzati Hivatal ldtrchoz6sriLr6l" megdllapod6ssal kapcsolatban.

A K6pviselo-testiilet l'clhatalr11azza a polgdrmestcrt, hog,v- lej6koztassa az drirtcttekel a

k6pvisclo-testiilet ddntcs616l. es a tor'6bbi sziiksiges intizkeddseket tegy e meg.

llatSrido: azonnal
Felelos: Siraky Atti la pol germester

Tdbb napirend nem voh, egy6b 6szrevdtel hozzdsz6l6s nem hangzott el

Siraky Attila polg6rmester megkciszonte a r6szvdtelt 6s az til6st beziirta.

km f.
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Nagfidradi IswriLnn6S
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Cserh6tszentivdn Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet6nek
2019. december 12. napj6n megtartott til6s6r6l

Siraky Attila polgdrmester

Balds Istviin Andrds alpolgiirmester

Baros Erzs6bet k6pviselo

Cservcilgyi Zolt6n Barnabiis k6pviselo

Kab6cs J6nosnd k6pviselo

TanAcskoz6si ioqsal meghivottak

Nagyviiradi Istv6nn6 jegyzo megbizottja Wqgl:cr&... iu,l'
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Megillapodris m6dositisa
Kiiziis Onkorminyzati llivatal l6trehozfsf 16l

6s fcn nta rtfsri rril

M:itraszilliis Kiizs6g 6nkorminyzatrinak K6pvisclii-testiitete (3068 M6trasz5los, Kossuth

161 15.; kcpviseli: Nagy Adrim polg6rmcster),Bokor Ktizs6g dnkormf nyzatfnak K6pviselii-
tcstiilcte (3066 Bokor, Szabads6g ut 14.; k6pviseli: IJegediis Pdl polgrirmester)

Cserhdtszentivin Kiizs6g 6nkormrinyzatinak K6pvisel6-testiilete (3066 Cserhiitszentiv6n,

Kossuth irt 1.; k6pviseli: Siraky Attila polg6rmcster) Fels6told Kiizs6g Onkorm inyzatinak
K6pvisel6-testiilete (3067 Fels6told, Szdchenyi utca 8.; k6pviseli: Nagyv6radi Istvdn) Gar:itr
Ktizs6g Onkormdnyzatfnak K6pvisclti-testiilete (3067 Gar6b, Pet6fi irt 5.; kdpviseli:
Kov6cs Zolt6n polg:irmester) 6s Kutas6 Ktizs6g Onkor mlnyzatinak K6pvisel6-testiilete
(3066 KLrtas6, 1'oldi u. 4.; kipviseli: K6ri Erika) a Magyarorszdg(i) helyi <inkorminyzatair6l
szolo 2011. 6vi CLXXXIX tdrv6ny 85.$.- ban foglalt felhatalmaz6ssal 6lve, igazgatiLsi

feladataik elliit6sriLra Kdz6s Onkormanyzati Hivatal alakitanak 6s tartanak ferur 2013. janu6r l.
napj6t6l az ali$bi felt6telek szerint:

I

1. A k6z6s Onkormrinyzati Hivatal hivatalos megnevez6s: M6trasz6l6si K6zds

Onkorm6nyzati Hivatal. A Krtz<is Onkorm6nyzati Hivatal sz6khelye: 3068 M6traszSlos

Kossuth t6r 15.

2. A szerzodo k6pvisel6-testiiletek megallapodnak, hogy 2020. janufu i. napj6t6l a K<izds

Onkormanyzati Hivatal Cserhiitszentiv6n K<izsdgben a Kossuth lit 1. sz6m alatt rilland6
jelleggel ,, M6trasz6l6si K6zOs Onkormanyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6ge"
elnevez6ssel kirendelts6get mriktidtet a Bokor, Cserh6tszentiviin, Felsotold, Gariib 6s

Kutas6 telepiil6st 6rint6 hat6srigi, dnkormiinyzati 6s p6nziigyek helyben t6rt6n6 int6z6se

cdlj6b6l. A kirendelts6g a Mritrasz<il6si K6z6s Hivatal szewezeti egys6gek6nt miikddik.

3. A szerzodo k6pvisel6-testtiletek kijelentik tov6bbri, hogy az igazgat|si munka ell6t6siihoz

sziiksdges szemelyi 6s targyi felt6tcleket az 6rintett telepiil6seken biztositj6k.

4. A Kdzcis Onkormrinyzati Hivatal miikdd6si es fenntart6si kdltsdgeit a kdpvisel6-testiiletek
hatirozzik meg. A szerzod6 felek kijelentit, hogy a K6zcis Onkormanyzati Hivatal
fenntartiis6nak kdlts6geihez az drdekelt k6pvisel6-testiiletek a teleptil6siik
iakoss6gszirnanak
ariny6ban j6ruln akhozzit, amennyiben a kdzponti kdlts6gvetds a feladatfinanszirozds
keret6ben nem vagy nem teljes m6rt6kben finanszirozza azl.
A kdlts6gvet6st 6rintd k6rd6sekben a k6pvise16-testiiietek lakoss6gar6nyos ddnt6se az
ininyad6. A szerz6do felek megiillapodnak, hogy 2020. 6vben az elszimol6s alapjrinak a
k6vetkez6 lakossdgszam arlnyokat tekintik: Miitrasz6l6s 75,3%o - Bokor
5,5%-Cserhiitszentiv:in5,5%o-Fels6told5,9%-Garirb2,2o%-Kutas65,60/o.A
vrilaszt6st
kdvet6 6vben a lakossrigszSmokat aktualizriljak es az elsz6mol6rs alapjiinak a minden 6v
janudr 1-i lakoss6gszim ar6nyokat tekintik.



5. A Kcjzos Onlormrinyzati Hivatalt illct6 6llami tiimogatas lehiv6siira a Mdtraszolosi Kcizcis

Onkormanyzati Hivalal jogosult az,zal, hogy a nindenkori kdltsdgvet6si lcirv6nyben
meghat6rozott 6s jogosultsrigi feltitelek alapjdn lehivhat' hozz{l'rdtst lakoss6gszrim

ar6nyosan a M6trasztil6si kriztis Onkormanyzati Hivatal valamint a Cserh6tszcnliviini
Kirendeltsige miikdd6si felt6teleire lbrditja. .

A Miitrasz6l6si K<izds dnkorm:inyzati Hivatal a 10. pontban meghatdrozott 9 fo ldtszimot
az iilami finanszirozds keretein beltil 100 % - ig lefinanszirozottnak tekinti annak

b6rjellegri reszdt bdrezlsre, egydb r6szeit vagy maradv6ny6t lakoss6gsz6m- ar6nyosan a

Krizris Onkorm6nyzati Hivatal (75,3 %) 6s a Kirendeltseg (24,7%) dologi k6lts6geire
illetve miik<id6si kcilts6geire forditja.

6. A K6z6s Onkormrinyzati Hivatal szervezetdre, miik<id6s6re vonatkoz6 szab6lyokat a
jegyz6 k5sziti el, az a megiillapod6 felek k6pviselo-testtileti hatrlrozatban j6v6hagyotl-

egyet6rl6s6vcl v6lik hatiilyoss6.
A jegyzo heti k6t munkanap a CserhiitszentiviiLni Kirendelts6gen tart6zkodik.
Kijef dlt napok :
Kedd: 7,45-14,45
Csiitcirtdk: 7,45 -:1 4.45

7. A K<izds Onkormdnyzati Hivatal megszrintetds6r<il a szerzSdo felek telepiil6si
dnkormrinyzatainak kdpvisel6-testtiletei, az eltalanos dnkormrinyzati v6lasz6sok napjdt
kiivetS hatvan napon beliil dllapodhatnak meg.

8. M6s telepiil6seknek a K<izris OnkormriLnyzati Hivatalhoz csatlakoz6sa csak a 7. pontban

meghatarozott esem6nykor 6s az ott meghatarozott hat6rid6n beltil, a szerz6d6 felekkel
tcirt6nt k6zds meg6llapod6s megkdt6s6vel lehetsdges.

9. A Mdtrasz6l6si Kdz<js Onkorm6nyzati Hivatalt 6s a Mdtrasz<il<isi Kdzds Onkorminyzati
Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendelts6gdt a jegyzd vezeti. A jegyz<i tekintet6ben a

munk6ltat6i jogokat (kinevez6shez, megbiz6shoz es felmentis6hez) a M6trasz6l6s, Bokor,
Cserhritszentiv6n, Fels6told. Garab es Kutas6 teleptil6sek polgrirmestereinek egyenl6

szavazati aranyri tdbbs6gi ddnt6se sziiks6ges. Szavazategyenlos6g eset6n M6trasz6l6s
polgSrmester6nek j6v6hagy6 ddnl6se sziiks6ges.

10. A M6trasz6losi Kiiz6s Onkormrinyzati Hivatal l6tsz6ma 9 fo, melyb<il 3 f6 a

Cserhritszentivrini Kirendelts6gen l6da el a feladatait.

ll. A jegyz1 vagy megbizotda elldtja a saj rit 6s 6truhi2ott hat6skrir6be tartoz6 feladatokat 6s

rdszt vesz Mritrasz6l6s, Bokor, Cserhdtszentiviln, Fels6told, Gar6b 6s Kutas6 K6zsdg
Onkorm6nyzatainak k6pvisel6testiileti til6sein, 6s ott a sztiks6ges t6j6koztat6st megadja.

12. A Miiraszol6si Kdzds Onkormrinyzati Hivatal 6s a Miitraszolcisi K<izcis Onkormanyzati
Hivatal Cserhiitszenliviini Kirendelts6g6nek dolgoz6i tekintetdben a munk6ltat6i jogokat a
Jegyz6 gyakorolja azzal a megk<itdssel, hogy a munkriltat6i ddnt6seket a Mritraszdl6si
Kdzcis Onkorm lnyzali Hivalal Cserhiitszentivrini Kirendeltsdg6nek a 10. pontban



13. A jegyz6 vagy megbizottja kdteles a k6pvisel6-testi.ileti tlldseken r6szt vermi 6s ott a

sztiks6ges tdj6koztatrist megadni. A legyzo dvente besz6mol a kdpvisel5-testiiletek nek a
Koz<js Onkorman yzati Hivatal munkrij rir6l.

14. A kirendelts6gen felmertil6 k<iziizemi sz6mlakat Cserhiitszentiviin Onkormdnyzata
kiegyenliti a szolgiitato fel6, majd tovihb szAmlinza a Miiraszol6si Ktizris
Onkorm6nyzati Hivatalnak, aki a szlmla alapjdn minden h6nap 3. napj 6ig megtdriti azt
Cserh6tszentiv6n Onkormiinyzatanak. A havi elszfunolas soriln a kirendeltseghez tartoz6
cinkormrinyzatok egyenl6 ar6nyban t6ritik meg a K6zds Onkormdnyzati hivatalnak.

15. Bokor, Cselh6tszentivrin, Fels6told, Garrib 6s Kutas6 Onkorm6nyzatok havonta minden
h6na! 3.. napj6ig 10.000 Ft-ot adnak 6t Cserhiitszentiv6n Kcizs6g Onkormrtuyzata
elkiilcinitett ba*sz{nli\ira az estlegesen felmeriil6 karbantart6si 6s rillagmeg6v6si
k6ltsdgek finanszirozAsara. Cserhritszentivrin polgeirmestere az dtad6 6nlormdnyzatok
r6sz6re minden 6vben beszimol annak felhaszndl6sar6l.

16. Amennyiben a 14. i5. pontokban rdgzitettek nem teljesiilnek. Azon esetben
Cserh6tszentiv6n Kdzsdg 0nkorm6nyzata nem biaositja a 3066 Cserhdtszentivrin, Kossuth
rit 1. alatti saj:it tulajdonn:iban 1dv6 ingatlant a M6trasz6l6s Kdzcis Onkormdnyzati I{ivatal
Kirendeltsdgek6nt.

17. A fenti megdllapod:is 2020. janutr 1-6n l6p hat6lyba.

Mritrasz6l6s. 20 1 9.december I 0.

Nagy Ad6m
MStrasz6l6s K6zsdg Polgiirmestere

Siraky Attila
Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Polg6rmestere

Kov6cs Zoltin
Gar6b Kdzs6g Pol giirmestere

Hegedris Pril

Bokor Kcizs6g Polg6rmestere

Nagyvriradi Istv6n
Fels6told Kdzs6g Polg6rmestere

meghatdrozolt 3 fti tigyint6zo vonatkozis6ban (szabadsiig, jutalom. bdrmegiillapitiis.
bdrfejlcsztis, kinevez6s. l'elmcntcs, fegyelmi s1b.) Bokor- Cserh6tszentiviin- F'clsotold-

Gardb- Ku1as6 Kdzs6gek Polgiirmeslereinek j6v6hagy6 egyctirtisdvel kriteles meghozni.

A Koztis Onkormiinyzati Hivatal minden egydb munkaviillal6j:ival kapcsolatban a fenti
munk:iltat6i dcintdsekct Mdtrasz6lSs Kcizsdg Polgdrmester6nek j6v6hagy6 egyetirt6s6vel
kciteles meghozni.

K6ri Erika
Kutas6 Kdzs6g PolgdLrmestere



Zitrad6k:
Jelen megdllapodiist

Mitraszolos K<izsdg Onkorm inyzattnak k6pviselo-testille te ......12019.(Xil. )
szimri hat6rozat6val.
Bokor Ktizs6g Onkorm:inyzatrinak kdpvisel<i-testtilete .. .. . ./2019.(XIl. )szamri
halir ozalAv al j 6v6ha gyta.
Cserh6tszentiv6n K6zs6g Onkorm lnyzatinak k6pvisel6-testiilete .../2019.(XIl. )sz;imri
bal6r ozaliu al j 6v6hagyta.

Felsotold K<izsdg Onkorm6nyzatrinak k6pvisel6-testtllete ...../201 9.(XII.

)sziimI
hatttrozat|v al'
Gar6b Kdzs6gOnkormrinyzatrinakk6pvisel6-testiilete......./2019.(XII. )szimri
halir o zatin al j6v6hagyta.

Kutas6 Kdzsdg onkorm6nyzatSnak kdpviselo+estiilete . . . . . ../2019.(XII. )szimri
hal6r ozati* al i 6vehagyta.


