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K6sztilt:

Jelen vannak:

JEGYZ6TONYV

KirSlyszenti stv6n K<izri s s 6gi Hdz thr gy al6term6b en 2020 . augu sztus I 0-6n
tartott rendkivtili nyilt k6pviselo-testtileti til6srol.

Koszegi Ilona
Di6szegi Imola
K6szegi Mira
Szab6 Mrirta
Borka Liszl6

Bencze Eva

Zavada Mih6lyn6

polgiirmester

alpolgirmester
k6pvisel6

kepviselo

k6pvisel6

jegyzo

kir.vezet6, jkv.-vezet5

A k6pvisel<i-testtilet iil6s6t K6szegi Ilona polgiirmester vezette,1430 6rakor megnyitotta.

K6szegi Ilona polg6rmester:
Kosz<int<itte a megjelent k6pviselo holgyeket, tov6bbri a Krizds Hivatal dolgoz6it.

MegSllapitotta, hogy a testiilet hat[rozatkdpes, mivel a megvdlasztott 5 f,b k6pviselob6l mind az
5 fb jelen van.

A napirendre a meghiv6val megegyezoen tett javaslatot.
Napirendi javaslat:

l. Lit6ri Kozos dnkormanyzati Hivatal 2020. 6vi ny6ri 6s t6li igazgatisi sztinet
elrendel6serdl

A jegyzilkdnyv vezetdj6nek Zavada Mih6lyn6 kirendelts6g-vezetot, hitelesit6knek Di6szegi
Imola alpolgtlrmestert 6s Szab6 M6rta k6pvisel6t javasolta.

K6rte a Kdpvisel6-test{ilet tagjait, hogy amennyiben egyet6rtenek a napirendi javaslattal,
valamint a jegynkdnyvvezetd es ahitelesitdk szem6ly6vel,ail.kl,zfeltartissal jelezzflk.

A kepviselfi+estillet 5 igen szavazattal elfugadta a napirendi javaslatot, valamint o
j e g,tzd kbnyw ez e t 6 d s a hit e I e s lt 6 k s z emdly i t.

NAPIREND TARGYALASA

1. LIrrRr K6zds ONxomrANyzATr Hrvl.rlI, 2020. Evr NyAnr ns rnlr TGAZGATAsT

SZUNET ELRENDELESEROL

K6szegi Ilona pol g6rmester:
Elmondta, hogy az el6terjeszt6st minden kepvisel6 megkapta. Megk6rdezte Bencze Eva
jegyzot, kiv6n-e sz6beli kieg6szit6st tenni az anyaghoz.

BenczeEva jeeyzo:
Elmondta, hogy az igazgathsi sztinet a szabadsigok kiad6s6t k<innyiten6 meg a hivatalban,
ezerikerte a k6pvisel6-testtilet tagSait, hogy tSmogass6k a javaslatot.
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K6szeei Ilona pol g6rmester:
K6rte a testtilet tagjait, hogy az el6terjeszt6st megvitatni sziveskedjenek!
Mivel k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, k6rte a k6pvisel6-testtilet tagtrait, kdzfeltart6ssal
jelezz6k, ha a hat6rozati javaslatot elfogadjrlk.

A kepvisel6-testillet tagjai 5 igen szavazattal elftgadtdk a ltatdrozati javaslatot, ds az aldbbi
hatdrozatot hoztdk:

Kirdlyszentistvdn Kdudg On kormdnyzata Kipvisel6-testiiletdnek
39/2020. (WII. I 0.) KKt. hotdrozato

Kir6lyszentistv6n Kozs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilete rigy ddnt,
hogy a Lite'i K<izos OnkormrinyzatiHivatalban

a) ny6ron: 2020. augusztus.l l-t6l 2020. augusztus 23-ig
b) t6len: 2020. december 21-tol 202l.janu5r 3-ig

igazgatdsi sztinetet rendel el.

Az igazgat6si sziinetek id6tartama alatt a Hivatal zhrva tart. Az egyes
szervezeti egys6gek tigyelet ritj6n biztositj6k a zavartalan tigymenetet 6s a
feladatell6t6st, val amint a I ako s silgi tigyfel szol 96l atot.

Felel6s: K6szegi Ilona polg6rmester, Bencze Eva jegyzo tttjdn
Hatririd6: azonnali

Mivel egy6b kdrdes, 6szrev6tel, hozzhsz6l6s nem hangzott el, ez6rt a polg6rmester a nyilt
testiileti iil6st 1613 6rakor bezfurta.

K.m.f.

polg6rmester
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