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JEGYZOToNyv

Kdsztilt: Gar6b Kcizs6g Onkormrinvzata Kdpviselo-testiilctdnek 2019. december 12. napjin a Gar6bi
FaluhAzban megtartott rendkiviili iildserol.

Kov6cs Zolt5n
Nagy Antaln6
Kov6cs Bal6zs

polg6rmester
alpolgirmester
kdpviselo

Tan6cskozSsijoegal r6szt vesz: NagyvSradi IstvSnn6 izgatiisi figyintezo/jegy zokonyvvezeto Gard.b
4/20 I 5.(II.23.)onkormSnyzati rendelete ( SZMSZ ) alapj6n.

Kovdcs Zoltrin pqktupslec kdszdntdtte a jelenldvoket. Meg6llapitotta, hogy a k6pvisel6-testiilet 3

tagj6b6l mind a 3 fri jelen van, igy az til6s hat6rozatk6pes, a k6pviselci-testiilet til6s6t megnyitotta.
Elmondta, hogy az dnkorminyzat hat6lyos SZMSZ-e szerint, halasztiist nem ttir6 esetben a
polgiirmester a k6pvisel6-testiilet iil6s6t r<jvid riton is dsszehivhatja. Ebben az esetben b6rmilyen
6rtesit6si m6d ig6nybe veheto.

A polgirmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testiilet r6sz6re.

Napirendi iavaslat

1. Javaslat a M6traszolosi Kdz<is Onkorminyzati Hivatal meg6llapod6s5nak m6dosit5sira
El6terjesao: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

2. Garih Helyi Epit6si SzabiiyzatAval kapcsolatos feladatok
El6terieszt6: Kov6cs Zolt5n pol96rmester

3. Egyebek

Megk6rdezte a k6pvisel6testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendi javaslat.

A k6pvisel6-testtilet rdsz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 3 tgen szavazallal elfogadta

a^.

Nanirendi Dontok ti rgval{sa

l.Napirend

Javaslat a Mitrasz6t6si Ktiz6s Onkorminyzati Hivatal meg6llapod{s6nak m6dosit6sira

Koviics Zolt6n pols6rmester: T iLjdkoztatta a k6pvisel6-testtilet tagiait, hogy a napirendi ponthoz

kapcsolod6 el6terjesTtdst a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, ittanulm5nyozhatta ( 1. sz{mri

mell6klet ). Ha valtozest szeretn 6nek a hivatal miikdd6s6vel kapcsolatban, akkor ezt a mai napig

tehetik meg. Elk6szitett6k a meg6llapo d6s m6dosit6siinak a tellezetet, melyet tdbb megbesz6l6s,

egyeztet6s el6z6ft meg. A cserh6tszentiv 6ni polgarmesternek voltak k6r6sei azok keriiltek be foleg

m6dositisk6nt. Ezt minden k6pvisel6-testi.il etnek kiiliin-kiildn kell elfogadnia. M5trasz6ltis hajland6 a

kompromisszumra szeretn6, ha egyiitt maradna a jelenlegi hivatal. Atbesz6lt6k a megSllapodiis

tervezetel. Kerte az 6szrev6teleket, hozzSsz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.
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A k6pvisel6-testtilet tagjai egyet6rlettek a polgirmester eloterjeszr6s6vel

.lelen vannak:



Kov6cs Zohin oolsarmester K6rte sza\ azzanak a kijzijs iinkorntdn) zati hivatal megillapodiisinak
m6dosit6s6val kapcsolatban.

A k6pvisefo+esttilet egyhangilag - 3 igen szavazattal - az alibbi hat6rozatot hoza

(iarib K Onkorminvzata K6pvisel(i.tesl iilet6nck
3 l/201 9.(XII.l2.)szimf hatirozata
Ktiziis Onkorminyzati Hivatal megillapodisival kapcsolatban

CarSb Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete, minl dont6shoz6 testtilct tigy
hat6rozott, hogy elfogadja a Bokor, Cserhitszenlivdn, Felsotold, Gar6b, Kutas6,
valamint MdLtraszolos Onkormdnyzatok k6pviselo-testiilet ei 6ltal az igazgatrisi
feladataik ell6t6sSra ,. Meg6liapodas modositdsa Kozos Onkormiinyzati Hivalal
l6trehoz6sdr6l 6s fenntartis6r6l " sz6l6 megiillapodSst.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Kov6cs Zolt5n polg6rmester

2. n..a i rend

Garrib Ilclyi Epit6si Szabily'zatival kapcsolatos feladatok

Kov6cs Zolt6n nols6rmester elmond ta, hogy a N6grrid Megyei Kormiinyhivatal Tdrv6nyessdgi
Feliigyeleti Osaliya az NOITFO/2-20I2019. .iktat6sz6mt megkeres6sdben ism6telt tdrv6nyess6gi
felhivissal 6lt a k6pvisel6-testiilet Helyi Epit6si Szab6lyzatSr6l sz6l6 5/2006.(IV.3.) szSmri
rendelet6vel kapcsolatban. A I{ESZ rendelkezdsei nincsenek tisszhangban a hat6lyos jogszab6lyokkal,
6s em iatt annak teljeskdrii feliilvizsg6lata sziiks6ges.
A polg6rmester elmondta, hogy t6rv6nyess6gi felhivrist mbr az el6z6 6vekben is kaptak ezzel
kapcsolatban ds akkor is elmondtik, ha valamilyen k<izponti tiimogat6st nem kapnak 16, akkor nem
tudnak eleget tenni e kdtelezetts6giiknek.
Az rij rendezdsi terv elk6szit6se igen kdlts6ges, 6s nagyon hosszadalmas feladat szerinte 2,5-3 milli6
Ft-ba is ker0lhet, elk6szit6se 6-8 h6napot is ig6nybe vehet. Megiillapitotta, hogy a koribbi idriszakhoz
hasonl6an, most sem tudnak a ttirvdnyess6gi felhivisnak eleget kell tenni, hiszen az Onkorm5nyzat a
p6nziigyi forrSs hiSnya miatl, hozz1, sem fogott a feltilvizsgilathoz annak ellendre, hogy tudomisul
velle ad.

A polgirmester k6rte a kdpvisel6k 6szrev6teleit, hozzaszolSsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpvisel6-testiilet tudom6sul vette a polg6rmester t6jdkoztat6s6t 6s egyhangflag - 3 igen
szayazattal - az alibbi hat tozatotho^a:

Garib Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
32/2019. t2 szimri hatirozata
aH SZ feliilvizsgilat{val kapcsolatban

Garib Kiizs6g onkorminyzata K6pvisel6-testiilete, mint drint6shoz6 testtilet ismdt
napirendre tfizte 6s megtirgyalta a N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti F6osztilyinak NolrFolz-20l2org. szimti ttirv6nyess6gi
felhiv:isrit - a Helyi Epitdsi Szab6lyzat6r6l sz6l6 5/2006.(IV.3.) sz6mir rendeletdvel
kapcsolatban -. mellben tej6kodaftek, hogy ,, a HESi rendelkezesei nincsenak
dsszhoryban a hatdlyos ipil6siit:!-i tirp,i jogszabdlyokkal, entiatr annok telieskdrii

.fe liilvizsgilatu sz kseges ". mellyel kapcsolatban az alibbi hat6rozatot hozta:

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a meg6llapodris alSir6sira 6s a

tov6bbi sztiksdges int6zked6sek me8t6tel6re.



(iariib Ktizseg Onkon.. dn-vzata Kepr isel6tcstiilcte irg), hal6rozott. hogv az

cinkormAnl,zat tulajdoniban ldvo lalugondnoki szolgrilat 6ltal iizerneltelett gdp.iilrm[ire
4 db tdli gumiahroncsot viisdrol. mely,et a 2019. dvi kcilts6gvetdsdbol bizrosit.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testiilet d<jntdsd16l

t6j6koaassa Garrib Kcizsdg Onkorminyzata pdnziigyi tigyint6zoj6t ds a tovdbbi
sziiksdges intdzkedeseket tegye meg

Hatfrido: 2019. december 3 I .

Felelos: Kov6csZolt6n polg6rmester

T0bb napirend nem volt, egy6b kdrdds, dszrev6tel nem hangzolt el, a polgdrmester [r megkdsz6nte a
r6szv6telt. 6s az iil6st bez6rta.

km f.

L. nl\
KovScs Zolt6n
polg6rmester

Islvdnnd
megbizott jegyzo
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A Kepviselcitestlilet rnegisme(e 6s tudomisul vene a lJclyi Epitdsi Szabiilyzattal
kapcsolatban lett ismetelt tiirv6nl essdgi lelhiv6st, szinddkaban iillt az abban
lbglaltaknak elegel tenni, azonban pdnztigyi fbrrris hiiinya miatt a feliilvizsg6latol nern
tudta elv6gezni.

A Kdpviselo-lestiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a ddnt6srol t6jdkoztassa a
N6gr5d Megyei Korminyhivatal Tdrv6nyessegi Feliigyeleti Foosztilyat 6s a tovebbi
szi.iks6ges int6zled6seket tegye meg.

Hatdrido: 2019. december 3 I

lielelos: Kor ics Zoltdn polgdrrnester

3.Napirend

Egyebek

A)

Koviics Zolt6n polgSrmcstcr iavasol ta, hogy - a kar6csonyi tinnepre val6tekintettel - kar6csonyi
csomaggal ajinddkozzik a csaliidokat, melynek drt6ke kb. 2000 Ft/csomag. A lakoss6g r6szere
szem6lyesen viszik el a kdpviselok.

K6rte a kdpviselok eszrevdteleit, hozzitszol{sail a napirendi ponttal kapcsolatban

Garrib Kiizs Onkorminyzata K6Dvisel6-testiilet6nek
33/20f 9.(X[.12.) szimri hat{roza ta
a lakossig r6sz6re kar{csonyi csomag biztosit6sri16l

Gaftib Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiitete irgy ddntdtt - hogy a kar6csonyi

iinnepekre tekintettel - Gar6b telepiil6s lak6it 2.000 Ft / ingatlan 6rt6kben karicsonyi

csomaggal al6nd6kozza meg, melynek p6nziigyi forr6sSt a 2019. 6vi kdlts6gvet6s6b6l

biztositja.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polgirmestert,

tril6koztassa Garrib K6zs6g Onkorm6nyzata p6nziigyi

sztikseges int6zkeddseket tegye meg

Hatririd6: 2019. december 23.

Felel6s: Kov6csZoltanpolgiirmester

hogy a testiilet ddnt6s6r6l

iigyint6z6j6t 6s a tov6bbi

B)

al6bbi hatlrozatot hozta:

Kov6cs Zoltin pole.6rmester: t6j6koztatta a jelenlev6ket' hogy a [alugondnoki aut6ra 4 db t6li gumi

;;.*."t k-ll ,rrer"lri. melynei 6rr6ke osszess6gdben meghaladja a 100 ezer Ft-ot.

A testtilet tagiai tudom6sul vett6k a t6j6koztat6st' 6s egyhangirlag - 3 igen szavazallal - szavazz.fial az
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A k6pviselo-testiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangtlag - 3 igen

szavazallal - Lz al6bbi hat6rozatot hoaa:



.IELENLETI iV

Gar6b Kcizs6g Onkormiinyzata Kdpvisel<i-testtilet6nek
2019. december 12. napjitn megtartott iilds6re

Kov6cs Zoltrin polg6rmester

Nagy Antaln6 alpolg6rmester

Kovrics BaLizs k6pvisel6

Tan6cskoziisi jogqal r6szt vesz

Nagyv6radi Istvrinn6 jegyzo megbizottja

Lakoss6s r6sz616l megielentek
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.. Megrillapodris m6dositf sa
Ktiztis Onkorm:inyzati Hivatal l6trehoz{srirril

6s fenntart{s{16l

M:itrasz6l5s Ktizs69 Onkorm inyzatinak K6pvisel6-testiilete (3068 Mdtrasz6los. Kossuth
t6r 15.; k6pviseli: Nagy Ad6m polg6rmester).Bokor Ktizs69 6nkormrinyzat6nak K6pvisel6-
testtilete (3066 Bokor. Szabadsrig rit 14.; kdpviseli: Hegedris Piil polgrirmesler)
Cserhdtszentivrin Kiizs69 6nkormrinyzat:inak K6pvisel6-testiilete (3066 Cserh6tszentiv6n,
Kossuth irt l.; k6pviseli: Siraky Attila polgiirmester) Fels6told Kiizs6g dnkorm inyzat nak
K6pvisel6-testiilete (3067 Felsritold. Szdchenyi utca 8.; k6pviseli: Nagyv6radi Istv6n) Garrib
Kiizs6g dnkorm:inyzatrinak K6pvisel6-testiitete (3067 Gar6b, Pet6fi lit 5.; k6pviseli:
Kov6cs Zoltiin polgiirmester) 6s Kutas6 Ktizs69 6nkormrinyzatrlnak K6pvisel6-testiilete
(3066 Kutas6, Toldi u. 4.; kdpviseli: K6ri Erika) a Magyarorszrig(i) helyi onkorm inyzatair6l
sz6l6 2011. dvi CLXXXIX trirv6ny 85.9.- ban foglalt felhatalmaz6ssal dlve, igazgat6si
feladataik ellatAsara K6zds Onkormiinyzati Hivatal alakitanak 6s tartanak fenn 2013. janudr l.
napjitt6l az alibbi leltdtelek szerint:

1. A krizds Onkorm6nyzati Hivatal hivatalos megnevezds: M6trasz6losi Kdzcis
Onkorm6nyzati Hivatal. A Kcizcis Onkormrinyzati Hivatal sz6khelye: 3068 Mritrasz<ilos
Kossuth t6r I 5.

2. A szerzodo kdpvisel6-testiiletek meg6llapodnak, hogy 2020. januitr 1. napj6t6l a K6zds
Onkormiinyzati Hivatal Cserhdtszentiv6n Kcizs6gben a Kossuth tit 1 . szrim alatt 6lland6
jelleggel ,, M5trasz6l6si Kriziis Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendeltsdge"
elnevez6ssel kirendelts6get mrikddtet a Bokor, Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Gar6b ds

Kutas6 telepiil6st 6rint6 hat6s6gi, 6nkormiinyzati ds p6nztigyek helyben tcirt6n6 intdz6se

c6lj6b6l. A kirendelts6g a Mrltrasz616si Kdz6s Hivatal szewezeti egys6gek6nt mrikddik.

3. A szerzldo k6pvisel6-testiiletek kijelentik tov6bbri, hogy az igazgathsi munka elliit6s6hoz
sziiks6ges szem6lyi 6s tdrgyi felt6teleket az 6rintett telepii16seken biztositjrik.

4. A Kdzris Onkormrinyzati Hivatal mrikdd6si 6s fenntartiisi k6lts6geit a k6pvisel6-testiiletek
hatdrozzi* meg. A szerz<1d6 felek kijelentik, hogy a K<izcis Onkormdnyzati Hivatal
fenntart6s6nak k6lts6geihez az 6rdekelt k6pvisel6-testtiletek a telepiildstik
lakossiigszam6nak
arriny6ban j drulnak hozz6, amen-nyiben a kdzponti kdlts6gvetds a feladatfinanszirozAs
keretdben nem vagy nem teljes m6rt6kben frnanszirozza azt.
A kdlts6gvet6st 6rint6 k6rd6sekben a k6pvisel6-testiiletek lakossiigariinyos d6nt6se az

ir6nyad6. A szerzddo felek megiillapodnak, hogy 2020. 6vben az elszrirnol6s alapj6nak a

kdvetkez6 lakoss6gszim ardnyokal tekintik: M6trasz6l6s 75,3oh - Bokor
5,5 % - Cserh6tszentivrin 5,5Yo - Fels<itold 5,9 % - Garih 2,2 0Z - Kutas6 5,6% . A
viil asztiist
k6vet<i 6vben a lakossiigsz6mokat aktualiziiljrik 6s az elszirnolirs alapjrinak a minden 6v
j anu6r 1 -i lakossrlgszrim ani.nyokat tekintik.



5. A K6z<is Onkorm:inyzati Ilivatalt illeto 6llami trimogatiis lehiv6siira a Matrasz6l6si K6zds

Onkormiinyzati Hivatal jogosull azzal. hogy a nindenkori koltsdgvetdsi t6rvdnyben

meghat6rozott 6s jogosults6gi felt6telek alapjrin lehivhar6 hozzi\aniAst lakossrigszim

ariinyosan a M6traszSl6si kdzds Onkormdnyzati Hivatal valamint a Cserhritszentiviini

Kirendelts6ge mrikiiddsi felt6teleire forditja. .

A Miitrasz6l6si K<izds Onkormdnyzati Hivatal a 10. pontban meghatArozott 9 f6 l6tszamot

az illarni finanszirozis keretein beltil 100 % - ig lefinanszirozottnak tekinti annak

b6rjellegti rdszdt b6rez6sre, egy6b r6szeit vagy maradvdnydt lakossrigsz6m- ar6rnyosan a

K<izds onkormrinyzati Hivatal (75,3 %) 6s a Kirendelts dg Qa,7%) dologi kdlts6geire

illetve mrikdd6si kiilts6geire forditja.

6. A Kdzds Onkormrlnyzati Hivatal szervezet6re, miik<id6s6re vonatkoz6 szab6lyokat a

jegyzo k6sziti el, az a megrillapod6 felek k6pviselo-testiileti hatiirozatban j6v6hagyott-

egyet6rt6s6vel vrilik hatdlyoss6.

A jegyzi5 heti k6t munkanap a Cserh6tszentiviini Kirendeltsdgen tart6zkodik.
Kijeldlt napok :

Kedd:7,45-14,45
Cstitdrtdk: 7,45 -1 4.45

7. A Kciz6s Onkorm6nyzati Hivatal megsziintet6sdrol a szerzodo felek teleptildsi
dnkormAnyzatainak k6pviselotesttiletei, az riltaldnos <inkorm6nyzati v6lasa6sok napj6t
kciveto hatvan napon beliil 6llapodhatnak meg.

8. M6s teteptlldseknek a Kdzds Onkorm6nyzati Hivatalhoz csatlakozisa csak a 7. pontban

meghatrirozott esemdnykor 6s az ott meghat6rozott hatririd6n beliil, a szerz6d6 felekkel
tdrt6nt kdzds megrillapod6s megk<it6s6vel lehets6ges.

9. A Mdtraszolosi Kciztis Onkormdnyzati Hivatalt 6s a Mdtraszol6si K6z6s Onkormrinyzati
Ilivatal Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6gdt a jegyzo vezeti. A jegyz6 tekintet6ben a

munk6ltat6i jogokat (kinevez6shez, megbizAshoz 6s felmentds6hez) a Miitrasz6l6s, Bokor,
Cserhitszentiv:iLn, Fels6told, Gariib 6s Kutas6 teleptildsek polg6rmestereinek egyenl6
szavazati ar6nyri tdbbs6gi d6nt6se sziiksdges. Szavazategyenl<isdg eset6n M6trasz6l6s
polg6rmester6nek j6v6hagy6 diint6se sziiks6ges.

10. A M6trasz6l6si K6z6s Onkormiinyzati Hivatal l6tszrim a 9 fo, melyb6l 3 fd a

Cserh6tszentivdni Kirendelts6gen l6tja el a feladatait.

11. A jegyzo vagy megbizottja ell6tja a saj6t 6s iitruhiizott hatdskdrdbe tartoz6 feladatokat 6s

r6szt vesz M6traszril<is, Bokor, Cserh6tszentivAn, Fels6told, Gar6b ds Kutas6 K<izs6g

Onkorm6nyzatainak k6pvisel6-testtileti iil6sein, 6s ott a sztiksdges t6j6koztat6st megadja.

12. A MAlraszolosi K<izcis Onkormrinyzati Hivatal ds a Miitraszolosi K<izris dnkormrinyzati
Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6gdnek dol9oz6i tekintet6ben a munk6ltat6i jogokat a
Jegyz<i gyakorolja azzal a megkrit6ssel, hogy a munk6ltat6i d6nt6seket a Mdtraszol6si
Kriz6s Onkorm inyzati Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendelts6g6nek a 10. pontban



meghat6{ozott 3 16 iigyint6z6 vonatkoziisaban (szabadsiig, jutalom, b6rmegiillapit:is,
b6rfejleszt6s, kinevez6s, felmentds, fegyelmi stb.) Bokor- Cserh6tszentiv6n- Fels6told-
Garab- Kutas6 Kdzs6gek Polgiirmestereinek j6vrihagy6 egyet6rt6s6vel kdteles meghomi.
A K<izcis dnkormrinyzati Hivatal minden egydb munkav6llal6jrival kapcsolatban a fenti
munkiiltal6i ddntdseket Mritraszol<js K6zs6g Polgrirmesterdnek j6vahagy6 egyet6rt6sdvel
kriteles meghomi.

13. A jegyzo vagy megbizottja kdteles a k6pviselo-testiileti ijl6seken rdszt venni ds ott a

sziiks6ges tij6koztatrist megadni. A legyzo 6vente beszdmol a kdpviselo-testiiletek nek a

KOz6s Onkorm6nyzati Hivatal munk6j616l.

14. A kirendeltsdgen felmertil6 kdziizemi sz6mkikat Cserhdtszentiv6n Onkormiinyzata
kiegyenliti a szolg6ltat6 fe16, majd toviibb sziiml6zza a M{trasz6lSsi Kdzds
Onkormdnyzati Hivatalnak, aki a szimla alapj6n minden h6nap 3. napjiig megtd1iti azt
Cserhiitszentiviin Onkormanyzatrinak. A havi elszirnolds sordn a kirendelts6ghez tartoz6
rinkorm6nyzatok egyenlo ar6nyban t6ritik meg a Kdz<js Onkormdnyzati hivatalnak.

15. Bokor, Cserhritszentiv6n, Fels6totd, Gariib 6s Kutas6 Onkorm6nyzatok havonta minden
h6nap 3. napjriig 10.000 Ft-ot adnak et Cserh6tszentiv6n Ktizsdg Onkormiinyzata
elkiildnitett banksz6mldjrira az estlegesen felmertilo karbantartiisi ds iillagmeg6v6si
kdlts6gek finansziroz6s6ra. CserhStszentivdn polgdrmestere az dlado 6nkormdnyzatok
16sz6re minden 6vben beszimol annak felhasm6l6sar6l.

16. Amennyiben a 14. 15. pontokban rdgzitettek nem teljesiilnek. Azon esetben

Cserhiitszentiviin Kdzs6g Onkormdnyzata nem biaositja a 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth
irt l. alatti saj 6t tulajdonneban l6vo ingatlant a Miitrasz6los K6zds Onkorm6nyzati Hivatal
Kirendelts6gek6nt.

17. A lenti megrillapod6s 2020. jan$r 1-6n l6p hat6lyba.

Mritrasz6l<is, 20 1 9.december I 0.

Kovdcs Zoltan
Garrib Kdzsdg Polg6rmestere

Hegedtls P6l

Bokor K6zs6g Polgiirmestere

Nagyvaradi Istviin
Fels6told K6zs6g Polgiirmestere

Kdri Erika
Kutas6 Kdzsdg Polgarmestere

Nagy Addm
M6trasz6l6s K6zsdg Polgdrmestere

Siraky Attila
Cserh6tszentiv6n K6zs6g Polgrirmestere



ZiLraddk:

Jelen megrillapod6st
M6trasz6l6s K<izs6g Onkorm lnyzatinak k6pviseto-testiilete ....../2019.(X[. )
sz6mu hat6rozatiival.
Bokor K6zs6g Onkorm6nyzateinak kdpvisel6-testiilete . . . . . ./201 9.(XII. )szimrl
hatitrozatiw al j6v tthagyta.
Cserhritszentiv6n K6zs6g Onkorm Snyzatinak k6pviselo-testiilete.../2019.(XII. )szrimri
haLAr ozatbv al j 6vrihagyta.

Fels6told K<izs6g Onkormiinyzatrlnak kdpvisel6-testiilete ...../2019.(XII.
)szamf
hatitrozatival
Gar6b Kcizsdg dnkormtl,nyzatrinak k6pvisel6-testtilete ......./2019.(XII. )szrimri
h atitr o zal6v al j 6v 6h agy ta.
Kutas6K6zs6g Onkormiinyzatiinakk6pviselo-testiilete......./2019.(XII. )szdmu
hatir o zatdv al j 6viihagyta.


