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1 39/2o2o'(xll'í 7'} szÁMÚ HAÍÁRozÁÍ^

Tár9yl Elhuní sz€móly kóztóhségon tönónó éhométósángk költségg 2021' óvÉ

HAÍÁRozÁÍ

ó'óld.á* Közlag Polgárrn..l.'. s v99zé yhelyzet kih d€lésélól g'ó 478/2o2o' (Xl 3')
Kom rend.6té, vá]áminl . lí'l'tóf.véd.l.'nról ó. ' hozá k pc.olódó .gy..
töMny.* mód€í,.áról {óló 2o1 l. avl cxxvlll. tö.vóíy 46.s (2í) b.k.zdó.ób.n 

'ogleÍE.!ályh.lyEtb tétlnt.fi.l - . Kópü3.ló{.íokn hár&töÍób.í .Úafua' í9yé 6mmél á
szociális igazgalá.ólé9 sciá is el átá 3okíól szóló 1993 évilll' tv.46's. ío9lallak alap]án _
olöld€ák tel6púlés.n e hunÍ 3zomély kózkóll5égén ló.!'nó di9météle*€ a Rékvi.m ] 99o
Mákó Kfl-volkÓl n.oá lapodást2021' éVÉ'

1./ ólöbéák kö2sé9 polqám€.t6lé
2 / l old éá\ _(')loldéá k lo2sog lé 0 t2olg
3./(uruncziBálinl Nikoléil.uociá is Ügyiniézó

Ófóld.ál' 2o2o' domb.r 17.



óíóldeák közs-éaiÍ'oEÉme.teétól
6923 Óföldeák, Bajcsy zs' E' u' 2 Í9l'/Fax: 62295_603

é_mail: hivatal.ofold96k@oma]l'@m

Táay: Óíóldoák oplikai hálózt lét6sitéso méglévó INV|TEL tulajdonú oszÓpsorcn és

H^TÁRozAT

sinonné sinkó Eriká ÓÍóld€ák kóBég Polgámoslale a kálászóíávédé émÍój ós á hoz2á
kapc$lódó eqyés tópénFk módosiiagíól ézóVJ 2011' é| c)(xull' lóíóny 46.s (4)

békézdésébén loalá[ f6]hatalmá2ás alapján' a Magyaolszág Kományá á |álá le*élyhely26l
kihirdeléséól szóló 473/2020' (x '3 ) Kományrendeét alapján 6kéndé[ v.szé]yhélyzolE
lekinlétél áz á lá bbi dó. !*l hozom ]

Ólóldeák közséq PolgámesléE úgy dónl hogy a MágyáoÍszág hé]yi ónkomántzáláiól szóló
2o1 ] . évi cLxxXlX tóNény 88 s (2) békézdé$bén fog alt ]olkörébén eljáNa regtárgy.tá'
.z lNvlÍEL ÍáúózlÓ.i zí' (1134 BÚdáp$l' váci úr 37.) képü6.lól.| Dollíay P&.r
lávközlési térvézó lulájdon6 hoz'járulás méqádásá inini] kérelmól ós a2 alább haÉrczátol

tulaidonosl hozájáfuÉ.á .dla a
lNvltEL ÍáVta'!l&| zn' é3téE .z Ófóld.ák oprit.l háló2al lólB'tó$ Bglévó lNvlTEl
lulajdonú oszlopsoreí é3 alópÍiményben rerezéí pÍoiekt koEtéb.n lórténó
b.fuház&ho2.2 Öíöldéak b.ltérolel239 h@.278 hBz' 172 é61Bl h6z,l85hBz, í27
h6z. 125 hÉ2, l12 hÉz al.tt lévó - kivért köíotülel mégrere.é9il - t mószotbén 6923
Ólóld.ák, Dózg Gyötly, Páóíi sándor, RóÉa feEnc' ldy EídÉ, Eólvös Józ$í'
JóÉéf Át1ilá' Bék. úcai ingatl.no* vo'ltkoáéb.n rcgv.lóslló !.mz6í optik.i
hálóat *oB4.ú5né5. á cg.iolt eíg.dólyEési t N ál.pián rór!ónó épíégi nÚnkál
t *iít tábán .' álábbl íéft&éL* m.ll.tt:

_ Az génybevett és osellégés félbonbn b.ülel eGdét állápotába vaó
visszáIlilásáén, áz épiiieó méqbizásábólá k v l€lézó' m nt megbizot á íélélós'

' Fehlvom a kéÉlmézó rayé mél' hoqry a luájdonos hozájárulást ázá] a

félhivássaládom méo' hogy azé.édéliállapoiolhely€ ké láLliianiés amornyibén
a munká]álÓk során á munkávegzéssl Íakadóan bámilyén káí okoznak' úgy
kótelesok aá a lé iés össz€abén a íe szóliláslkóvetó 3 napon bólül még|éÍitsn|

óFÓIDEÁK K('sÉG
PolGÁRMESTERÉNEK

lal'zo2o'(xll.17.) szÁMÚ HATÁRoZA'A

_ Fakiváqás cgk kúlón énoédé lyd ónénhel
Az en96déy kéÍélméI a Fóldeákl xözós Ónkományzati Hiví.l Óföld.ákl
Karndelt3éqén k6ll benyújláni



óÍöldéák kóz.ó! Polqáífi ásté.ólól
6923Óföldeák' Bajcay_zs' E u' 2. Tel /Fáxi 62/29$603

é'máil] hivalal'oÍdd€ak@omail'com

_ A lu ajdonosi hozájáruÉs a Fóldsák_ÓÍóld€ák Kóxé€6k J€gr2qé á]rd k ádon
ő]6ld.áw6r2-212o2o. számú kó2úikébló hoz'áiá lá.á ).iáíé - 2021.
d.c.Ínb.r o8' ndpiÚig óNény65'

. Etén tul.ldono.l hoza|árulá3 nom mnt$ft . br..it&h.! 3zu*3é!é.

.gyéb hozá'aru|á.ot & .n'.daly.k b..4r&amk kaÍ.l.-fi.ao. .lól'

. ÓÍó déá. .o6é9 pol9áT.9Gl
_ Fóldéák_Ó'óld6ák kózsfu6k J6!y2ó]6
_ FÖld6áki Kó2ós Önkomány2ali H Vaial ÚgyintézójÓ

'lnvil. Távkózésizí. (1134Budapst'Váciúl37)

Ófóld.ák' 2o2o. d.c.nb.r 17.
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ÓFÖroE^K KÖzsÉG
PoLGÁRMESÍEiÉNEK

l,l12o2o.(xll'l7-) szÁ Ú HAÍÁRoZATA

ÍáÍ!y: Á2 Óíöldéák Kóaéoi Önkománr2at Íen&zeaazdá 
'6ladalainak 

6láú*'Íá

HAYÁRozAÍ

simonnó srkó Enká ÓÍóldéák kósé! Polgámestére á káies2tróíavéd.lémólés a hozá
kapcsolódó eqy* loNény.k módo9iLi.áíól 3zóó 2011 é|i c)(xv|l' lódény 46's (4)

b.k.zd&óbén loqla[íolhatalmaás alapján' a Magy.roBzág Kománya álLláv$2éytólF.l
kihird6téséról szóló 473/2020 (x 3 ) Komán'í6nd6]ol alapján 6k nd6lt !észélyhélyzéiré
iskinbnd a2 8lábbidönlégl hozom:

Áz Ö'óldéák Község ÖnkományzalÓl o Érándó áltá ános @nd3zéaazda íeladalokE K.kuj.
zoltán .'v' váll.llo'ówl krl .z.Éódé.l híarezott ldóÚ - 2o2í' j.íüá.l' n.piától -
2023' d.c.mb.r 31' naPjáll á tllví.l.
A lóryényi ié hálá maág álapján k€rÜl á szgÉódés mógkótósÉ.

Ölöldéél. lözsóo polgáÍmésl€lo
' Fóldéák KÖzÖg onkomén'ct] Hivalai]eg}2óje

KÖH pónzÜgyi csoporla, FrB9ák. Kakujazo[án' Mákó U]ul€ 26'

óíóld.ák' 2o2o. de@mb.r 1''

t,sl s


