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Kdszillt: Gar:lb Kozs6g Onkonniinyzata K6pviselo-testtiletdnek 2019. december 12. nap.lrin a GarSbi
Faluhiizban megtartott rendkiv0li tll6s6rol.

Jelen vannak Koviics Zoltiin
Nagy Antalne
Kov6cs Bal5zs

polgirmester
alpolg6rmester
kipviselo

Tan icskqzisi iqgpl res2lvesz: Nagyvriradi Istviinn6 izgatSsi iigyintezo/jegyzok6nyvvezet6 Gar6b
4 I 20 1 5.(11.23.)6nkorm6nyzati rendelete ( SZMSZ ) alapj6n

Kov6cs Zolt6n pols6mrester: koszonldtte a jelenl6voket. Megellapitotta, hogy a k6pviselo-tesliilet 3

tagjrib6l mind a 3 f<i jelen yan, igy az i.il6s hatiirozatk6pes, a kdpvisel<i-testiilet iil6sdt megnyitotta.
Elmondta, hogy az tjnkormenyzat hatilyos SZMSZ-e szerint, halasZist nem hiro esetben a
polgarmester a k6pviselo-testiilet iil6s6t rcivid riton is dsszehivhatja. Ebben az esetben biirmilyen
6rtesit6si m6d ig6nybe veheto.

A polg6rmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testtilet r6sz6re

Napirendi iavaslat

I . Javaslat a MStraszrilosi Kdzds Onkormdnyzati Hivatal meg6llapod6s6nak m6dosit6s6ra
El6terjeszto: Kov6cs Zoltin polgirmester

2. Garitb Helyi Epit6si Szabiiyzatilal kapcsolatos feladatok
El6terjeszt6: Kov6cs Zolt6n polg5rmester

3. Egyebek

Megk6rdeae a k6pvisel6-testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.

A k6pvisel6-testiilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 3 igen szavazatlal elfogadta
azt.

Napirendi pontok tirgyalisa

l.Napirend

Javaslat a Mitrasz6t6si Ktiztis 6nkorminyzati Hivatal megillapodis6nak m6dositrls6ra

Kov6cs Zolt6n polqermester: T
'jdkoztatta 

a k6pviselo-testiilet tagiait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulminyozhatta ( 1. szemu
mell6klet ). Ha viltoz6st szeretn6nek a hivatal miikddds6vel kapcsolatban, akkor ezt a mai napig
tehetik meg. Elk6szitett6k a megiillapodris m6dositiis6nak a tervezetdt, melyet tobb megbesz6l6s,

egyeztet6s el6ztitt meg. A cserh6tszentiv6ni polg6rmesternek voltak k6r6sei azok keriiltek be ftileg
m6dosit6sk6nt. Ezt minden k6pviselii-testiiletnek kiil6n-kiildn kell elfogadnia. M6trasz6los hajland6 a

kompromisszumra szeretn6, ha egyiitt maradna a jelenlegi hivatal. Atbeszdlt6k a megillapod6s
tervezetet. K€rle az lszrevEteleket, hozz6sz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.
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A k6pvisel6-testiilet taglai egyet6rtettek a polg5rmester eloterjesa6s6vel



Kovdcs Zolt6n oolg6rmester Kdrte szavazzanak a k6ziis cinkormdnyzati hivatal meg6llapod6s6nak
modos itds6r'al kapcsolatban.

A kepviselo-tcsttilet egyhangtlag - 3 igen szavazattal az aLibbi haterozatot hozta

Ga16b Ktizs6e Onkorminvzala K6pr isel6-tcstiilet6nek
31/20 I 9.(XII. 12.)szim{i hatf rozata
Ktiziis Onkorm6n) zati Hivatal meg6llapodrisrival kapcsolatban

Gar6b Kdzsdg OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilcte, mint ddnl6shoz6 testiilel tgy
hat6rozott, hogy elfogadja a Bokor. Cserh6tszentivin. Felsotold, Gar6b, Kutas6.
valamint M6traszolos OnkormSnyzatok k6pv isel6-testil let ei 6ltal az igazgat6si
feladataik eflatesiira .. Meg6llapodrls modositesa Krizos Onkormiinyzati Hivatal
l6trehoziisil16l 6s fenntart6sdr6l " sz6l6 megrillapod6st.

A kdpviselo-lestiilet felhatalmazza a polgSrmestert a meg6llapod6s al6iris5ra 6s a
tov6bbi sziiksdges int6zked6sek megteteldre.

Hatirido: azonnal
Felel6s: Kov6cs Zolt6n polgdrmester

2. Napirend

Gar:ib Helyi Epit6si SzabAlyzatival kapcsolatos feladatok

Kor'6cs Zoltirn polginnester elmond ta, hogy a N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal T6rv6nyess6gi
Feliigyeleti Oszt6lya az NOITFOI2-20/2019. iktat6szimri megkeres6s6ben ism6telt t6rv6nyess6gi
felhfvrissal 6lt a kdpviselo-tesriilet Helyi Epitdsi Szabdlyzatrir6l sz6l6 5/2006.(1V.3.) sz6m[
rendelet6vel kapcsolatban. A HESZ rendelkezdsei nincsenek dsszhangban a hatiilyos jogszab6lyokkal,
6s emiatt annak teljeskdrii felnlvizsgrilata sziiks6ges.
A polgiirmester elmondta, hogy tdndnyessdgi felhivrist mir az eloziS 6vekben is kaptak ezzel
kapcsolatban 6s akkor is elmondtSk, ha valamilyen kdzponti t6mogat6st nem kapnak 16, akkor nem
tudnak eleget tenni e k<itelezetts6giiknek.
Az irj rendez6si terv elkdszitdse igen kdlts6ges, 6s nagyon hosszadalmas feladat szerinte 2,5-3 milli6
Ft-ba is kertilhet, elk6szit6se 6-8 h6napot is ig6nybe vehet. Meg6llapitotta, hogy a kor6bbi idriszakhoz
hasonl6an, most sem tudnak a ttirv6nyess6gi felhiv6snak eleget kell tenni, hiszen az onkorm6nyzat a

p6nztigyi fon6s hi6nya miatt, hozzh sem fogott a feliilvizsgiilathoz annak ellendre, hogy tudomiisul
vette azt.

A polgrirmester k6rte a k6pviseltik 6szrevdteleit, hozz|sz6l|sail a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselotestiilet tudomiisul vette a polgirmester t6j6kodateset 6s egyhangirlag - 3 igen
szavazaftal - az al|bbi hat rozatot hodai

Garrib Ktizs6e 6nkorminyzata K6Dvisel6-testiilet6nek
32/2019. l2 szimri hati zt[
a HESZ feliilvizsgilatival kapcsolatban

Gar{b Ktizs6g Onkorminyzata K6pviselGtestiilete. mint drintdshoz6 testiilet ismdt
napirendre tfizte 6s megtirgyalta a N6grdd Megyei Kormrinyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti F6osztily:inak NO/TFO12-2012019 . sz5mrl tiirv6nyess6gi
felhivrisit - a Helyi Epitdsi SzabSlyzatAr6l sz616 5/2006.(IV.3.) sz6mi rendeletdvel
kapcsolatban melyben t6jdkoaaftdrk, hogy ., a UiSZ rendelkezdsei nincsenek
itsszhungban a hatlilyos 1pilds gti targli jogszabdlyokkol, entiqtt annak teljeskt)rii
feliiltiz.sgdlata sziiksiges ". mellyel kapcsolatban az alibbi hat6rozatot hozta:



A K6pviselo-testiilet megismerte 6s tudorn6sul vette a Helyi Epitdsi Szabilyzanal
kapcsolatban tett ismdtelt t6rvenyessdgi fclhiv6st, sz6nd6k6ban 6llt az abban
foglaltaknak eleget tenni, azonban penziigyi forrris hirinya miatt a feliilvizsg6latot nem
tudta elvdgezni.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a ddnt6srcil t6jdkoaassa a

N6gr6d Megyei Korminyhivatal Tdrv6nyess6gi Feliigyeleti Fooszt6ly6t 6s a tov6bbi
sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Ilat6rido: 2019. december 3 I
Felelos: KovicsZolt6n polgSrmesler

3.Napircnd

f,gyebek

A)

Kov6cs Zolt6n Dols6rmester iavasolta , hogy - a karicsonyi i.innepre val6tekintettel - kar6csonyi
csomaggal ajbnd€kozzik a csalSdokat, melynek 6rt6ke kb. 2000 Ft/csomag. A lakoss6g r6szire
szem6lyesen viszik el a k6pvisel6k.

K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, bozz|sz6ldsait a napirendi ponttal kapcsolatban

Garib Ktizs6s Onkorminy zata K6nviscl6-testiilet6nek
33/2019.(X[.12.) szimri hat{rozata
a lakoss:ig r6sz6re karicsonyi csomag biztositrisri16l

Garib Kdzs6g Onkorm5nyzata Kdpvisel6-testiilete fgy dontott - hogy a karScsonyi
iinnepekre tekintettel Car6b telepiil6s lak6it 2.000 Ft / ingatlan 6rt6kben karicsonyi
csomaggal ajinddkozza meg, melynek pdnztigyi forr6srit a 2019. 6vi kdlts6gvet6sdb6l
biztositja.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgirmestert,
t6jdkoztassa Gar6b Kdzsdg Onkorminyzata p1nzigyi
sziiks6ges intdzked6seket tegye meg

hogy a testtilet d<intds6rol
iigyint6z6j6t 6s a tovibbi

Hat6rid6: 2019. december 23.
Felelos: KovicsZolt6npolg6rmester

B)

Kov5cs Zoltin polgirmester: titllkoztatta a jelenldvoket, hogy a falugondnoki aut6ra 4 db t6li gumi
abroncsot kell v6s6rolni, melynek 6(6ke dsszess6gdben meghaladja a 100 ezer Ft-ot.

A testiilet tagiai tudom6sul vett6k a tej6koztatist, 6s egyhangrilag - 3 igen szavazattal - szavazattal az

aliibbi hatiirozatot hozta:

Garib Ktizs6e 6nkorminv zata K6nvisel6-testiilet6nek
3.1/20 19.(X[. I 2.) szimri hatirozata

4

t6li gumiabroncs v:is{rlissal kapcsolatban

A k6pvisel6{estiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester javaslatival, 6s egyhangtlag - 3 igen
szavazatlal - az al6bbi hatri,rozatot hozta:



Gariib Kdzs6g Onkorminy'zata K6pviselo-testiilcte tgy hatirozott, hogy az

tinkorm6nyzat tulajdoniban ldv6 falugondnoki szol96lat 6ltal iizemeltetett g6pj6rmiire
4 db t6li gumiabroncsot v6s6rol, melyet a 2019. dvi k6ltsdgvetds6b6l biztosit.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgermestefl. hogy a testiilet donlesdrol
tdj6koaassa Gardb Kdzsdg Onkorm6nyzata pdnztigyi i.igyint6zoj6t 6s a tov6bbi
sziiksdges intdzked6seket tegye meg

Ttlbb napirend nem volt, egy6b kdrdds, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester tr megk<isz<inte a

r6szv6telt, 6s az tildst bez6rta.
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JELENLETI iV

Garrlb Kcizsdg Onkormrinyzata Kdpvisel<i-testiiletdnek
201 9. december I 2. napjrin megtartott iil6s6re

Kovdcs Zoltiin polgrirmester

Nagy Antalnd alpolgiirmester

Kov6cs Baliizs k6pviselo

Tan6cskozisi ioggal r6szt vesz

Lakossrig 16sz6rol mesjelentek

Nagyvdradi Istviinn6 jegyzii megbizottja ..r..,J.1r.'-. -l ' ll{.I
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.. Megrillapodds mridositf sa

Ktiziis Onkorm:inyzati H ivatal l6trehoztisf 16l
6s fenntart{s{16l

Mritrasz616s Ktizs69 6nkorm nyzatinak K6pviscl6-testiilete (3068 M6trasz<il5s, Kossuth
t6r 15.; k6pviseli: Nagy Adrim polgiirmester),Bokor Ktizs69 Onkorm:inyzatrinak K6pvisel6-
testiilete (3066 Bokor. Szabadsiig iit 14.: k6pviseli: Hegediis P6l polg6rmester)
Cserhltszentivf n Kiizs69 6nkormdnyzat{nak K6pvisel6-testiilete (3066 Cserh6tszentivrin.
Kossuth ut 1.; kdpviseli: Siraky Attila polgtirmester) Fels6told Kiizs6g Onkormdnl,zat:inak
K6pvisel6-testiilete (3067 Felsotold, Szdchenyi utca 8.; k6pviseli: Nagyv6radi Istvrin) Garrib
Kiizs6g Onkorminyzatrinak K6pvisel6-testiilete (3067 Garrib, Pet6fi rit 5.; k6pviseli:
Koviics Zolt6n polgdrmester) es Kutas6 Kdzs6g dnkorm:{nyzatrlnak K6pvisel6-testiilete
(3066 Kutas6, Toldi u. 4.; k6pviseli: K6ri Erika) a Magyarorszitg(i) helyi cinkorm tnyzatairol
szolo 2011. 6vi CLXXXIX tdrv6ny 85.$.- ban foglalt felhatalmazissal dlve, igazgatiisi
feladataik ell6t6s6ra Kriz<is Onkorm:inyzati Hivatal alakitanak ds tartanak fenn 2013. janu6r 1.

napjitr6l az aldbbi feltdtelek szerint:

A krizris Onkorm6nyzati Hivatal hivatalos megnevezds: M6trasz6[6si Kdzris
dnkormrinyzati Hivatal. A Kcjzris Onkormdnyzati Hivatal sz6khelye: 3068 Mritrasz6los
Kossuth t6r 15.

2. A szerzbdo kdpviselo-testtiletek megiillapodnak, hogy 2020. januitr l. napj6t6l a Kdz6s
Onkorm6nyzati Hivatal Cserhatszentiv6n K6zs6gben a Kossuth rit 1. sz6m alatt alland6
jelleggel ,, M6trasz6l<isi Koztts Onkormanyzati Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendelts6ge"
elnevezdssel kirendeltsdget mfkddtet a Bokor, Cserh6tszentiviin, Fels6told, Gar6b 6s

Kutas6 telepiildst 6rint6 hat6srigi, Snkormii,nyzati 6s p6nziigyek helyben tdrt6n6 int6zdse
c6lj6b6l. A kirendelts6g a M6trasz616si Kdzds Hivatal szrryezeti egys6gekdnt mrikddik.

3. A szerzcjd6 kdpvisel6{estiiletek kijelentik tov6bb6, hogy az igazgatrisi munka ell6trisrihoz
sziiks6ges szemdlyi 6s t6rgyi felt6teleket az 6rintett telepiil6seken biaositirik.

4. A Kcizds OnkormSnyzati Hivatal mrikoddsi 6s fenntartasi k6lts6geit a k6pvisel6{estiiletek
hatfuozzik meg. A szerzod6 felek kijelentik, hogy a K<iz6s Onkormdnyzati Hivatal
fenntart6silnak kdlts6geihez az 6rdekelt k6pvisel6-testiiletek a telepiil6siik
lakoss69szimSnak
arrfury6ban jriruln ak hozz6, amennyiben a k6zponti kdlts6gvetds a feladatfinansziroz6s
keret6ben nem vagy nem teljes m6rt6kben hnanszirozza azt.
A kcilts6gvet6st 6rint6 kdrd6sekben a kdpvisel<i-testiiletek lakossiigar6nyos d6nt6se az
ir6nyad6. A szerzodo felek megiillapodnak, hogy 2020. 6vben az elszimokls alapjdnak a
kdvetkez6 lakossdgszim arrinyokat tekintik: Mdtrasz<il6s 75,3%o - Bokor
5,5 % - Cserhiitszentiv6n 5,5% - Fels6told 5,9 % - Gaftib 2,2 % - Kutas6 5,6% . A
viilasZrist
k6vet<i 6vben a lakossrlgsz6mokat aktualizrlljriLk ds az elszimoliis alapjanak a minden 6v
januar 1 -i lakossrigszim arrinyokat tekintik.



5. A Kcizds Onkormrinyzati Hivatalt illeto rillami tfunogatas lehiv6sfra a Mdtrasz6l6si Kozos
Onkorm6nyzati Hivatal jogosult azzal, hogy a nindenkori kdlts6gvetdsi tdrv6nyben
meghat6rozott ds jogosults6gi lelt6telek alapj6n lehivhat6 hozz6j6rul6st lakossiigsz6m

ar6nyosan a MiilraszSl6si kcizcis Onkormdnyzati Hivatal valamint a Cserhiitszentiv6ni

Kirendelts6ge mrikciddsi felt6teleire forditja. .

A M6trasz6losi K6zds Onkormiinyzati Hivatal a 10. pontban meghatiirozott 9 fd ldlsziimot
az filami finansziroz6s keretein beliil 100 % - ig lefinanszirozottnak tekinti annak

b6rjellegii r6sz6t bdrez6sre, egy6b r6szeit vagy maradviiny6t lakoss6gsz6m- ar6nyosan a

Kdz6s Onkormiinyzati Hivatal (75,3 %) ds a Kirendelts 6.9 Qa,]%) dologi k6lts6geire

illetve mtikdd6si kcilts6geire forditja.

6. A Kdzcis Onkorm6nyzati Hivatal szerwezet6re, miik<id6s6re vonatkoz6 szab6lyokat a

jegyz6 kdsziti el, az a meg5llapod6 felek k6pvisel6-testiileti hatiirozatban j6v6hagyott-

egyetdrl6s6vel v6lik hat6lyoss6.

A jegyz6 heti k6t munkanap a Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6gen tart6zkodik.
Kijel<ilt napok :

Kedd: 7,45-14,45
Cstitorldk: 7,45 -l 4.45

7. A K<izds Onkorm6nyzati Hivatal megsztintet6s6r6l a szerzod\ felek teleptildsi

6nkorm6nyzatainak k6pvisel6-testiiletei, az 6lta16nos dnkorm6nyzati vrilasztrisok napjiit
kcivet6 hatvan napon beliil 6llapodhatnak meg.

9. A Mritrasz6l6si Kcizcis Onkom6nyzati Hivatalt 6s a Miitrasz<llcisi Krizds Onkormanyzati
Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6t a jegyzo vezeti. A jegyz6 tekintet6ben a

munkriltat6i jogokat (kinevez6shez, megbizishoz 6s felment6sdhez) a Miiraszolos, Bokor,
Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Garrib 6s Kutas6 telepiil6sek polgiirmestereinek egyenl<i

szayazati aranyri tcibbsdgi ddntdse sziiks6ges. Szavazategyenl6sdg eset6n M6trasz6i6s
polg6rmester6nek j6v6hagy6 ddnt6se sztiks6ges.

10. A Mritrasz6l6si Kdzds Onkormiinyzati Hivatal l6tsz6m a 9 fo, melybol 3 f<i a

Cserh6tszentivrini Kirendelts6gen kitja el a feiadatait.

ll. A jegyzo vagy megbizottja ell5tja a saj6t 6s iitruhiizott hatiisk<irdbe tartoz6 feladatokat 6s

r6szt vesz Miitrasz6l6s, Bokor, Cserhiitszentiviin, Fels6told, Garrib 6s Kutas6 Kdzs6g
0nkorm6nyzatainak k6pvise16-testtileti iil6sein, 6s ott a sztiks6ges t6j 6koztat6st megadja.

12. A M6traszol6si K6zcis Onkormiinyzati Hivatal 6s a Mdtraszolosi Kciz<is Onkormanyzati
Hivatal Cserhitszentiv6ni Kirendelts6g6nek dolgoz6i tekintet6ben a munkiiltat6i jogokat a

Jegyz6 gyakorolja azzal a megkdt6ssel, hogy a munk6ltat6i drint6seket a M6traszrjl6si
Kciz6s Onkorm itnyzati Hivatal Cserhdtszentivrini Kirendelts6g6nek a 10. pontban

8. M6s telepiildseknek a K<izds Onkorm6nyzati Hivatalhoz csatlakoz6sa csak a 7. pontban

meghatarozott esem6nykor 6s az ott meghat6rozott hat6rid6n beliil, a szerz6d6 felekkel
t6rt6nt kdzds megSllapodtis megk6tds6vel lehets6ges.



meghatArozott 3 16 iigyint6z6 vonatkozds6ban (szabads6g, jutalom. bdrmegrillapit6s.
b6rfeilesa6s, kinevezds, felmentds, fegyelmi stb.) Bokor- Cserh6tszentiv6n- Felsotold-
Gar6b- Kutas6 Kdzs6gek Polg6rmestereinek j6vrihagy6 egyet6rt6s6vel kdteles meghozni.
A Kdztis OnkormSnyzati Hivatal minden egy6b munkav6llal6j6val kapcsolatban a fenti
munk6ltat6i dcintdseket M6traszdl6s Kcizsdg Polg6rmester6nek j6vrihagy6 egyet6rlds6vel
kdteles meghozni.

13. A jegyz6 vagy megbizottja kdteles a k6pvisel6-testtileti iildseken r6szt venni 6s ott a

sztiksdges tiieko^atA{ megadni. A Jegyz1 6vente besz6mol a k6pvisel6testtiletek nek a

Kdz<is dnlorm6nyzati Hivatal munk6jrir6l.

15. Bokor, Cserh6tszentivrin, Fels6told, Garrib 6s Kutas6 Onkorm lnyzatok havonta minden
h6nap 3. napj6ig 10.000 Ft-ot adnak 6t Cserh6tszentivrin Kdzsdg dnkormiinyzata
elktilrjnitett bankszimlilira az estlegesen felmeriil6 karbantart6si 6s 6llagmeg6vrisi
k<ilts6gek fi nanszirozdsdra. Cserhiilszentiviin polgiirmestere az dtad6 6nkormiinyzatok
16sz6re minden 6vben besziirnol annak felhasmdldsrir6l.

Miitrasz6l6s, 20 1 9.december i 0.

Nagy Adrim
M6trasz6l6s Kd,zs6g Polg6rmestere

Siraky Attila
Cserh6tszentivrl'n Kdzs6g Polgdrmestere

Kov6cs Zolt6n
Gar6b K<izs6g Polgiirmestere

Hegediis P6l

Bokor K6zs6g Polgrirmestere

Nagyvdradi Istviin
Fels6told K6zs6g Polgarmestere

K6ri Erika
Kutas6 Kdzs6g Polgirmestere

14. A kirendelts6gen felmertil5 kciztlzemi sz6mlikat CserhatszentivAn Onkormanyzata
kiegyenliti a szolg6ltat6 fel6, majd toviibb sz6ml6zza a Miirasz6l6si Kdz<js
Orlorm6nyzati Hivatalnak, aki a sziimla alapj6n minden h6nap 3. napj riig megtdriti azt
Cserhritszentivdn Onkormanyzatanak. A havi elsz6molis sor5n a kirendelts6ghez tartoz6
clnkorm6nyzatok egyenl<i arrinyban tdritik meg a Kcizris dnkormrfuryzati hivatalnak.

16. Amennyiben a 14. 15. pontokban r6gzitettek nem teljestilnek. Azon esetben
Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkorm inyzata nembizlositja a 3066 Cserh6tszentivr{n, Kossuth
rit l. alatti saj 6t tulajdonneban l6vo ingatlant a M6trasz6l6s K<izds Onkormanyzati Hivatal
Kirendelts6gek6nt.

17. A fenti meg6llapod6s 2020. jantlr 1-6n l6p hat6lyba.



Ziraddk:
Jelen megrillapod6st
Mdtraszolos Kcizs6g onkorm iLnyzatAnak k6pviselo-testiilete ....../2019.(XII. )
sz6mt hatdrozatiival,
Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzatrinak k6pviselo+esttilete ....../2019.(XII. )sz.irnri
hatlr o zalin al I 6v ithagy ta.
Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm inyzal nak kdpvisel6-testiilete .../2019.(XII. )szrimri
halArozatAv al j6v ithagyta.
Fels6told Kdzs6g Onlormrinyzat6nak k6pvisel6testiilete ...../2019.(XII.

)szimt
hatitrozatixal
Gar6b Kdzs6g Onkormrinyzatrinakkdpvisel6-testiilete......./2019.(XII. )szimri
hat6rozatrival j 6vrihagyta.
Kutas6 Krizs6g Onkormiinyzat6nakk6pvisel6+esttilete......./2019.(XII. )szamir
hatiirozatiival j 6vrihag1.ta.


