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A Kovdszna megye, Maksa Kiizs6g Polgfrmestere;
A Kozigazgatisi Tcirv6nykdnyvet j6v6hagy6 20l9157-es szitm:i Stirgoss6gi

korm6nyrendelet 133. cikkely (1) bekezd6se, a 134. cikkely (1) bekezdds6nek a pontja, (3)
bekezdds6nek a pontja, a 135. cikkely, valamint a 196. cikkely (1) bekezd6s6nek a pontja
6rtelmdben;

ELRENDELI

1. CIKK - Maksa Kdzs6g Helyi Tan6cs6nak soros til6s6t 2019. szeptember 26-an
14,00 6rai kezdettel a Polg6rmesteri Hivatal tan6cskoz6 term6be dsszehivom. A
mell6kletet kepezb napirendi tervezet a jelen rendelet szerves reszetk6pezi:

2. CIKK - A napirendi tervezetben szerepl6 anyagok a tan6cstil6s meghiv6j6val
egy0tt, nyomtatott form6ban k6zbesitodnek.

3. CIKK A tan6cshatdrozatokra vonatkoz6 6szrev6teleket, legk6sSbb a
szakbizotts6gi gytil6sek idSpontj6ig, ir6sban lehet benyrijtani a kozsdgi jegyzohoz.

4. CIKK - Jelen rendelet Maksa Kozs6g Polg6rmesteri Hivatala sz6khely6n 6s
honlapj 6n lesz kiftiggesztve, kdztudom6sra hozva.

5. CIKK - A rendelet v6grehajtilsira megbiz6st kap Maksa Kozs6g jegyzoje.

Maksa, 2019 szeptember 18.

DESZKE JANOS Eltenjegyzi
POLGARMESTER Ftittip-Fuer M.Ze[nda
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A 1 I 12019 -es szemt Polg6rmesteri rendelet mell6klete

Maksa Kdzs6g Helyi Tanicsa 2019. Szeptember 26'ai
soros iil6s6nek napirendi tewezete

l. A2Ol9. augusztus 22-ei soros tan6cstil6s jegyz6konyvdnekj6v6hagy6s6rol.

2. HATAROZATTERVEZET Maksa Kdzsdg 2019. 6vi 6ltal6nos

kolts6gvet6s6nek- 6s beruh6z6si terv6nek kiigazitSsar6l.
Kezdemdnyez6 : Deszke J6nos, polg6rmester.

Eloterjeszti: Deszke J6nos, polg6rmester'

V6lem6nyezo szakbizotts6gok: kdz- 6s mag6nteriilet igazgatdsi, vagyonkezel6si,

gazdasdgi, kolts6gvet6si, pdnziigyi, mezogazdas6gi 6s r6gi6fejleszt6si szakbizotts6g; Helyi

iOzigazgatflsi, jogi, kdzrend feliigyelo, emberjogi, munkajogi 6s fegyelmi, tertiletrendez6si

bizotts69.j. - ffAfAnOZ,q.fTERVEZET egy kozsdgi kitermeloi rit, kdzs6gi ritt6 valo

besorolSs6nak j 6v6hagy6s6r6l.
Kezdemdnyez6: Deszke J6nos, polg6rmester.

Eloterieszti: Deszke J6nos, polg6rmester.
V6lem6nyezo szakbizotts6gok: k<iz- 6s mag6ntertlet igazgatdsi, vagyonkezeldsi,

gazdasdgi, k6lts6gvet6si, p6nztigyi, mezogazdasdgi es r6gi6fejleszt6si szakbizotts6g; Helyi

iOzigazfat6si, jogi, kdzrend feltigyelo, emberjogi, munkajogi 6s fegyelmi, teriiletrendezdsi

bizotts69;
4. HATAROZATTERVEZET Maksa kozs6gnek a Rom6niai Kozsdgek

Egyesiiletdhez val6 csatlakoz6s6nak j ovahagy6s6r6l.
Kezdemdnyez6: Deszke J6nos, polg6rmester.

Eloterieszti: Deszke J6nos, polg6rmester'
V6lem6nyezo szakbizotts6gok: helyi kdzigazgatisi, jogi, kdzrend feliigyelo,

emberj o gi, munkaj o gi 6s fe gyelmi, teriiletrendezdsi bizotts6g.

5. HATAROZATTERVEZET Maksa Kozs6g tan6csi.il6sei

megv6laszt6s6r6l.
Kezdqn6nvez6: Deszke Jdnos, polg6rmester.

ElSterj eszti : a gytil6sv ezeto.

V6lem6nyezo szakbizotts6gok: a helyi kdzigazgatisi, jogi, kdzrend feliigyelo,

emberj ogi, munkaj ogi 6s fegyelmi, tertiletrendez6si bizotts6g.
6. Kiiliinf6l6k.

elnokdnek

DESZKE JANOS
POLGARMESTER

Ellenjegyzi
Fiildp-Fuer M. Zelinda
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