
Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. 

Telefon/Fax: 74/565-237 
 

A kivonat hiteléül: 

 

Kelt: Csikóstőttős, időbélyegző szerint   dr. Tillman Anikó 

  aljegyző 

Jegyzőkönyvi kivonat 

 

Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 27-i 

rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

Csikóstőttős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

71/2019. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz való csatlakozásról 

 

Csikóstőttős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ban foglaltak teljesítése 

érdekében 2020. január 1-jével csatlakozni kíván a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz. 

 

A Képviselő-testület a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségeként 

önálló szervezeti egységet kíván Csikóstőttős településen fenntartani 3 fő engedélyezett 

létszámmal, amihez az önkormányzati hivatal működésének támogatására a központi 

költségvetés által nyújtott támogatásból 2 főre jutó támogatásra tart igényt. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Közös 

Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatokkal való tárgyalásra és a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás képviselő-testület elé 

terjesztésére. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: aljegyző 

 

 

Csikóstőttős, 2019. november 27. 
 

 

Kmf. 

 

 

Kreb Imre sk.  dr.  Foki Csilla sk.  

polgármester  jegyző  

 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: dr. Tillman Anikó


Egyedi azonosítója: tillman.aniko@dalmand


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal


Hivatal megnevezése: Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2019-11-28T19:46:01+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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