
2022124-ES SZAMU POLGARMESTERI RENDELET
Maksa Ktizs6g Helyi Tanricsdnak soros iil6sre val6

iisszehivds ir6l, 2022. februir 9-re

Kov6szna Megye, Maksa Kiizs6g Polgfrmestere;
Figyelembe veve a 17112022 -es sz6mri Korm6nyhatitrozatot, a COVID-19 fertoz6s tdmeges

megbetegedest okozo hum6nj6rv6ny megelozdse, illetve kdvetkezmdnyeinek elh6rit6sa drdekeben

kihirdetett, 2022. febru6r 7-velkezdodo kesztilts6gi 6llapot meghosszabbit6s6r6l;
Figyelembd veye az ut6lagosan m6dositott 6s kieg6szitett 2020155-os sz6mri torvdnyt. a

COVID- 19 fertozes tiimeges megbetegeddst okoz6 hum6nj6rvdny megelozdse, illetve
kovetkezmenyeinek elh6rit6s6r6l ;

Az ut6lagosan m6dos(tott 6s kiegeszitett Kdzigazgat6si Torv6nyk6nyvet j6v6hagy6

2019157-es sz6mri Siirgoss6gi kormdnyrendelet 133. cikkely (1) bekezdese, a 134. cikkely (l)
bekezdesenek "a" ponda, (3) bekezddsdnek o'a" pontja, (5) bekezd6se, a 135. cikkely, a 196. cikkely
(l) bekezd6senek "b" pontja, valamint a 243 cikkely (l) bekezd6sdnek "a" pontja drtelmeben;

ELRENDELI

L "C"IKK - 2022. m6rcius 9-en 1400 6rai kezdettel, dsszehivom Maksa Kozs6g Helyi
Tan6cs6nak soros tildsdt a mellekelt napirendi tervezettel, amely a jelen rendelet szerves reszel
kepezi.

?*__Q.[K*K 
* A napirendi tervezetben szereplo anyagok a tan6cstiles meghiv6j6val egytitt.

nyomtatott form6ban k6zbesitodnek.
3.-___C*IK-_K (1) A t6rveny drtelmdben a tan6csosok javaslatokat,dszreveteleket

fo gal mazhatnak me g a tan6c shat tr ozatokra vonatkoz6an.
(2) Az eszrevetelek, javaslatok ir6sban tov6bbitandok a Polg6rmesteri Flivatal

postal6d6j6ba, legkdsobb a szakbizotts6gi gyrildsek idopontjdig.

S*_QIKK - Jelen rendelet Maksa Kozseg Polg6rmesteri Hivatala szekhely6n ds honlapj6n
lesz kifiiggesztve, kdztudom6sra hozva.

!-*C*IKK - A tan6csiil6s, a fert6zds tomeges megbeteged6sdt okoz6 hum6nj6rv6ny

megelozdse, illetve kdvetkezm6nyeinek elh6rit6sa c6lj6bol jov6hagyott t<irv6nykez6s

betarl6s6val tartodik.

[*^g*I.ffi - A rendelet vdgrehajt6sdra megbiz6st kap Maksa Kdzsdg jegyzoie.

Maksa,2022. m6rcius 3.

DESZKE JANOS
POLGARMESTER

Ellenjegyzi
Fiiliip-Fuer M. Zelinda

Kiizs6gi jegyzo



A 2022 I 31 -es sz6mir Pol g6rmesteri Rendelet mel l6klete

Maksa Kiizs6g Helyi Tanicsa 2022, mdrcius 9'-ei

soros iil6s6nek napirendi tervezete

1. A2022. febru6r 9.-ei soros tan6cstil6s.iegyzokonyv6nek.iov6hagy6s6rol.

2. TAJEKOZTATAS a maksai orb6n Balazs Gimn6zium tevekenysdgerol.

Eloter.leszti: Istok Judit, iskolaigazgato. ,  n^n !- .

;:" ifitxoirarAs u J.prirrentgyorgyi Diakonia Keresztyen Alapitv6ny 2020' dvr

tevekenysegerol.
Eloterieszti: Az alapitv6ny kepviseloie. 

- -,!t:- :
aiiinrozrATAs ; znzt. 6rr" drvdnyes Maksa Kozsdg gazdasdgi, szociAlis es

kornyezetv6delmi helYzet6rol.
E loterj eszti : Deszke J6nos, polg6rmester.

i. U.a1e_n-q7a.mp3llCapfMaksa Kozs6g 2022.6vi osszesitett kdltsegvetds6t 6s beruh6zdsi

t.r* t .; O, ah" gi6 )OZZ I g - u, s z6mir tan6c s hat6r o zat kii gazit6s 6ro 1.

Kezdemenyezo: Deszke J6nos, polg6rmester'

Eloterjeszti: Deszke J6nos, polg6rmester.

v;ld6;re zo- szakbizotts6[ok: Gazdas6gi-szoci6lis-fejlesztdsi programok, koltsdgvetdsi-penztigyi,

koz- es muganteitilit 
* 

igazgatasi, vagyonkezeldsi, kdrnyezetv6delmi, kereskedelmi es

teriiletrendez6si szakbizotts6g; Tantigyi, csal6di 6s 696szs6gtigyi, szoci6lis-v6delmi. szocio-

kultur6lis, vall6stigyi es gy-ermekveA.f*i szakbizotts6g; Helyi kozigazgattsi, jogi, kdzrend

f-e I tigye I o, emberj o gi, szakbizottsagi zotts6g'

i. iiij*XgZAIin3yRZET 
-tvlaksa Kozsdg 2022. evi osszesitett kdltsegvet6senek es

beruh6z6si tervenek modositds6rol.

Kezdemenyezo: Deszke J6nos, polg6rmester'

Elote-rjeszti : Deszke J6nos, polg6rmester.

veremenye*zp. -$z.Lkbizo.-1ls!1rgok: Gazdasagi-szoci6lis-fejlesztesi programok, k6lts6gvetesi-penziigyi,

k6z- es magan;itiGt 
*igazgat6si, 

lagyonkezelesi, kornyezetv6delmi, kereskedelmi es

teriiletrendez6si szakbizotts6g; Taniigyi, isal6di es egdszsdgiigyi, szoci6lis-vddelmi, szocio-

kultur6lis, vall6stigyi 6s gyermekrdillmi szakbizotts6g; Helyi kozigazgatdsi, jogi, kozrend

fe I ti gye I o, emberi o gi, szakbizotts ilgizottsdg.

i. U"AiAngUAItEMp2Ef i zozt-i" 6v IV. negyed6vi kdlts6gvetds v6grehajt6si m6dj6nak

jov6hagy6s6r6l.
Kezdem6n y e-26 : Deszke J6nos, pol g6rmester.

Eloterjeszto: Deszke J6nos, polg6rmester.

velemenye zo szap5izotts6g'ok: G azdasdgi-szoci6lis-fejleszt6si programok,'koltsegvetdsi-p6nz0gyi,

koz- ds *ugant"itit,it 
- 
i,gazgatisi, vagyonkezel6si, kdrnyezetv6delmi, kereskedelmi ds

tertiletrendezesi szakbizottsZg; Helyi ko-zigazgatisi, jogi, kozrend feli.igyelo, emberjogi,

szakbi zottsagi zotts69.

s. HAT-43,O_ UATTE*RYruEI A

polgdrmesteri szakaPPardtusa

me gal I apf t irs dv al kap c s o I at o s an.

202 2/2-es szdmrt tundcshatdrozat kiegdszttdsdrcil, Maksa kt;zsi g

koztisztvisekii ds szerzdddses alkalmazottai alapbdrdnek

Ke-zd gm-e-qyezo : D e szke J 6no s, po I g6rme ster.

Eloteqj eszti : Deszke J6nos, pol gdrmester.

noi..e"v. zo sz4kbizotts6gok: Gazdas6gi-szoci6lis-fejlesztdsi programok, koltsegvetesi-penziigyi,

koz- 6s *aganteriit et igazgitds, vagyonkezeles, kornyezetvedelmi, kereskedelmi 6s terflletrendezesi

szakbizotts6g; Helyi kOzigazgatasi, jogi, kozrend feliigyelo, emberjogi, szakbizottsitgrzottsdg'



9. [I"dT"AR-o-Z-ATlpBy_p "Ap"T Maksa k6zs6gnek, a 2021-2024 iddszakra vonatkoz| viddki orvo,rendelciknek haszndlt ingatlanok, valamint i vdrosi kdrhdzak helyredllitdsdt i.s korszerijsird,;e
tcimogatri megtei programba val6 benevez6sdnek j6v6hagy6s6r6l.
Ke,zdemdnyez6 : Deszke J6nos, polg6rmester.
Eloterjeszti : Deszke J6nos, polgiirmester.
Velemdnyezo szakbizott.sdgok: Gazdas6gi-szocidlis-fejlesztdsi programok, kolts6gvetdsi-pdnzrigyikoz- es magiintertilet igazgatilsi, 

-vagyonkezeljsi, 
kornyezetvddelmi, kereskedelmi estertiletrendezdsi szakbizotts6g; Tantigyi, csaladi 6s dgdszsdgtigyi, szoci6lis-v6delmi, szocio.kr-rltur6lis, vall6siigyi ds gyermekvddelmi szakbizottsdg; Helyi kizigazgatasi, jogi, k6zrend

fel iigyelo.. emberj ogi, szakbizotts itgizottsitg.
10. HATA_BQ*ZATIER^Y.E_"Z"Pr fuaksa fcizsdgnek a 2021-2024 idoszakra vonatkoz6 kozoktat6siegysegek infrastruktur6j6nak fejlesztdset tamogat6 megyei programba val6 benevezesenekj6vdhagyris6r6l.

Kezdem6nyezo: Deszke J6nos, polg6rmester.
Eloterjeszli: Deszke J6nos, polgiirmester.
vdlemdnyez6 szakbtzotts6gok: Gazdas6gi-szoci6lis-fejleszt6si programok, kciltsdgvetesi-p6nziigyi,kdz- es magiintertilet igazgatisi, vagyonkezel6si, k6myezetvddelmi, kereskedelmi estertletrendez6si szakbizotts6g; Taniigyi, csal6di ds 6g6szsdgrigyi, szociiilis-vddelmi, szocio-kultur6lis, vall6si'igyi ds gyermekvdaimi szakbizottsdg; Helyi kozigazgatasi, .iogi, k6zrend
fe I tigye I o, em ber j o g i, szakb izotts itgizottsirg.

ll HA"TAR0*aaT.Ip"RY*EZ*EJ-Uatsa kdzsegnek, a Matrsa fatu, Maksa kazsdg 1. sz[rmti
.idt'rzdterdnek ldtesitd.se cimti pdlydzattal val6 benevezeserol, a 2021-2024 idriszalcra vonatkozo
u idd ki j dt s z 6 t e r e k fe I s ze r e I d s t! t t dmo gat 6 me g,t e i pr o gr amb a.
Kezdemdnyezo: Deszke J6nos, polg6rmester.
Elote-rjegzti : Deszke J6nos, polg6rmester.
velemeny-qZ0 sz4kb-i7o-!ts.6gok: Gazdas6gi-szoci6lis-fejleszt6si programok, kdltsdgvetesi-penziigyi,kdz- es magdntertilet igazgatisi, vagyonkezelJsi, kcrrnyeietvedeimi, kereskedelmi estertiletrendezesi szakbizottsiig; Tantigyi, csal6di ds dgeszsegi.igyi, szoci6lis-vddelmi, szocio-kultur6lis, vall6stigyi 6s gyermekvedelmi szakbizotts6g; Helyi klzigazgatdsi, jogi, k6zrend
fe-l ti gye I o, em ber j o g i, s zak b i zo tt s ilgizoltstry.
l? U*f*UqZa,IIER"yEZ-EI"*Maksa kcizsegnek, a Maksa falu, Maksa kdzsttg 2. sz(rmt)
idtszdterdnek ldtesittise cimti palyazattal val6 b6nevezeserol, a 2021-2024 idriszakra vonqtkoz(j
u i dd ki j dt s z 6 t e r e k fe I s ze r e I t! s,! t t dmo ga t 6 me gt e i pr o gr amb a.
KeZdgmA.Uy-ezBl Deszke J6nos, polg6rmester.
Eloleilqszti: Deszke J6nos, polg6rmester.
Vdlem"dnyezo szgubizotts6gok: Gazdasiryi-szoci6lis-fejlesztesi programok, koltsdgvetesi-pdnztigyi,koz-- 6s magdntertilet igazgatisi, vagyonkezelisi, kornyezetv6delmi, kereskedelmi esteriiletrendezesi szakbizottsdg; Taniigyi, csal6di es dg6szs6giigyi, szoci6lis-vddelmi, szocio-kultur6lis, vall6stigyi ds gyermekvddelmi szakbizotts6g; Helyi kozigazgatilsi, jogi, kcizrend
f'e_l ii gy e I o. 

.e 
m ber j o g i, s zakb i zott s itgizottsitg.

ll UfTiBQZATIP-R-Yr-*ZET*14aksa kcizsdgnek, a Besenzri folu, Maksa kdzstig jdtszdrerdnek
let-esitdse cimti p6lydzattal valo benevezes erol i zoz t -2021 id1szal<ra vonatkoz| vidiki l(rtszfuterek

Jb I szere ld s d t tdmo gat d me gte i pro gramba.
Kezdemdny ezb : D eszke J6nos, pol giirmester.
Eloteqjeszti: Deszke J6nos, polgiirmester.
vdf gm-epye76 g7g\bi7gltprigok: Gazdas6gi-szocidlis_fejlesztdsi programok, krilts6gvetesi-penztigyi,koz-. es mag6ntertilet igazgatdsi, vagyonkezelisi, kornyeZetv6deimi, kereskedelmi esteriiletrendezdsi szakbizotts6g; Tantigyi, csal6di ds 696szsegtigyi, szoci6lis-vedelmi, szocio-kultur6lis, vall6si'igyi ds gyermekvdaltrni szakbizotts6'9; Helyi klzigazgatsi, jogi, k6zrendfeltigyelo,, emberj ogi, szakbizotts itgizottsag
14'H.AIA-RQAAQER-YHZHI Igy mtiszaki-gazd,asitgr tanutm6ny 6s egy speci6lis felhatalmaz6sj 6v6hagy6s ara, az AeuACov Kciz6 ssdgek Krizii T6rsJ6s kcizgyiilJs6be.
Kezdeme-nyezo: Deszke J6nos, polg6rmester.



I
Eloterjeszto: Deszke J6nos, polgdrmester. I
Vdlemdnye z.o s*zakb-;izotls6g,o-k: Gazdas6gi-szoci6lis-fej leszt6si programok, kdltsdgvet6si-p6nztigyi,

koz- 6s mag6ntertilet igazgatisi, vagyonkezel6si, kdrnyezetv6delmi, kereskedelmi 6s

teriiletrendez6si szakbizotts6g; Helyi kozigazgatilsi, jogi, kdzrend feliigyel6, emberjogi,

s zak b i zo tt s ilgizottsdg.
15. KULONFELEK.

DESZKE JANOS Ellenjegyzi
POLGARMESTER Fiildp-Fuer M. Zelinda

Kdzs6gi jegyz6


