Garib Kiizs6g Onkormrinyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

2. szfmtr

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Gar6b Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2016. febrahr 26. napjin
megtartott nyilt iil6s6r6l

JBGYZ6KONYV
Kdszi.ilt: Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiiletdnek 2016. febru6r 26. napjfin a Gar6bi
Fal uhrlzban megtartott nyf lt til6s6rol.
Jelen vannak:

Kov6cs Zolthn
Nagy Antaln6

polg5rmester,
alpolgSrmester,

Szegi Szabolcs

k6pvisel6

Tan6cskoz5si joggal rdszt vesz: Nagynd Kaszala Katalin

Kitti aljegyzo

Kovilcs Zolt5n polg6rmester kdsz<jntotte a jelenldvoket. Megr{llapitotta, hogy a k6pviselSk kriztil
mindenki jelen van, a testtilet hatfirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet egyhangirlag
elfogadta a meghfv6ban foglalt napirendeket.

1.

Nanirend

Javaslat az onkorm5nyzat 2016. 6vi kolts6gvet6s6nek elfogad6s5ra
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltiln pol g5rmester

Kov5cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 anyagot ( 1. szdmf metl6klet )
a meghfv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. Kiemelte, hogy az onkorm6nyzat2016.
6vi bev6teldnek foosszege 22018 ezer Ft, amely tdtelesen a2.- szilmi melldkleten szerepel. Hitelt az

onkormSnyzatok ebben az 6vben sem tervezhetnek.
cinkormrinyz at 2016. 6vi k<ilts6gvet6s6t.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazatlal

-

A

kdpvisel6k t6telesen Sttekintettdk az

az alihbi rendeletet alkotta:

Gar6b Kiizs6s Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1/2016. (II.29.) iinkorm{nvzati rendelete
az iinkorm6 ny zzt 2016. 6vi kiilts6gvet6s6r6l

A rendelet a jegyzlkonyv lla mell6klete

2.

Napirend

Javas I at az onkormiiny zat 20 | 6 .

6vi munkaterv6nek
Eloterj eszto : Kov5cs Zolthn pol gSrmester

e

lfo gad6s5ra

Kov6cs Zolt6n polgiirmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartoz6 eloterjeszt6st ( 2. szSm{t
mell6klet ) megh iv6val e gytitt m indenki megkapta 6ttanulm5ny ozhalta.
Az onkorm6nyzathatillyos SZMSZ-e szerint a k6pvisel6-testi.ilet kidolgozza 6ves munkatervdt, amely
tartalmazza a feladat meghatilrozSsokat, besz5mol6kat, ellen6rz6seket. A munkatervben a testiileti
iildsek virhato idopontj6t is fel kell tiintetni. A munkaterv tervezetdt a polgSrmester ir6nyit6sival a
jegyzo Sllitja ossze 6s a polg5rmester terjeszti a k6pviselo-testillet eld minden dv febru6r l5-ig.

Kovilcs Zolti{n polg6rmester k6rte a k6pviselok dszrev6teleit, hozzilsz6lisait a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Eszrev6tel, hozzSszolilsnem hangzott el a kdpvisel6k rdsz6r6l.

A k6pvisel6-testi.ilet egyhangrilag

-

3 igen szavazallal

-

az alilbbihathrozatothozta:

2

Garib Kiizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2 I2 0

| 6.(11.29.\

s?6mi hathr ozata

Garib Kiizs6g OnkormdnyzataK0pvisel6-testiilet6nek 2016.6vi munkaterv6re

l. Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete 2016.6vre sz6l6 munkaterv6t a
mell6klet szerinti tartalommal 5'llapitja meg. A testiilet felk6ri az lrintett napirendek
eloterjesaoit, illetve a tdmSk elok6szit6s6vel megbizott felel6soket, hogy a testiilet ez
6vre sz6lo munkaprogramja sikeres megval6sitSsa 6rdek6ben a munkatervben
foglaltakat tekints6k magukra n6zve kotelezonek.
Hat6rido: az eloterjeszt6sek aljegyzo rdszdre tort6no lead6s6ra: atewezett iil6s napjdt6l
vissza - sz6molt 10. napig.
Felelos: napirendek eloterjeszoi, illetve a t6m6k elok6szit6s6vel megbizottak

2.A k6pviselo-testi.ilet felk6ri a polg6rmestert 6s az aljegyzot, hogy a munkaterv
hat6lyosulSs6t kis6rj6k figyelemmel, szi.iks6g szerint tegyenek javaslatot annak
m6dosit5s6ra, tov6bbS az elore nem tervezhet6, dont6st ig6nylS javaslatokat terjessz6k
a testiilet el6.

Hatdrido: 6rtelemszerti
Felel6s : KovScs Zoltitn polg6rmester
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

3. A testiilet felk6ri az aljegyzot, hogy a munkatervet az eloterjeszt6s6rt felelSscjk,
tov6bb6 at6ma elok6szit6s6vel megbizottak r6sz6re kiildje meg.
HatSrid6: azonnal
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti aljegyz6

3. Napirend
Egyebek
El oterj

e

sa6

K ov fics

Zoltfin pol

gSrme ster

A) Javaslat iinkormSnyzati telefon vdsrirlis{ra
B) Javaslat hiziorvosi iigyetet ellittitsira feladat-ellitisi szerz6d6s elfogadisfra
,rrt*J.r<

A)
Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy szeretnd k6rni a kdpviselo-testiiletet, hogy engedelyezze
r1szdre ketto darab onkorm6nyzati telefon v6sarl5s6t, vagy amennyiben az kedvezobb akkor a saj6t
szhm ifiiratitsit az onkorminyzat nev6re, tekintettel arra, hogy a p|lyinatok int6z6se sor5n nagyon
magas osszegri telefonsz6ml6ja keletkezett melynek frnanszirozhsa m5r nem megoldhat6 saj6t reszrol.
K6rte a k{pviselok 6 szrev6telei t, hozz6sz6l6sait

a napi

rendi ponttal kapc solatban.

Nagy Antaln6 alpolg5rmester elmondta, hogy egyet6rt a k6r6ssel.

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az alflbbi hatitrozatothorta:

3

Gar6b Kiizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
/20 | 6.(11.29.1 szhmrt hat6r ozata
Gardb Kiizs6g Onkorm6nyzata Telefonvis6rlis

3

Gar6b Kozsdg Onkormi{nyzat K6pviselo-testiilete megffirgyalta Garih

Kcizs6g

6nkorm6ny zat r 6sz6r e tort6n6 telefonv6s6rl 5st 6 s te lefon sz6m 6tir atilst.
Felhataf mazza a polghrmestert, hogy a telefontrlrsas6ggal a szerzoddst kcisse meg.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felel6e : Kov6cs Zolthn polgilrmester

B)
Kov6cs Zoltiin polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 anyagot az i.il6s
megkezd6se el6tt mindenki megkapta. A testiilet2015. augusztus 17. napjin tartott testiileti til6sdn
hatfirozatot hozott azzalkapcsolatban, hogy t6mogatjaPilszt6 V6ros Onkormrinyzatifi abban, miszerint
a h6ziorvosi iigyelet ellflthsfira kozbeszerzlsi elj6r6st folytasson le az iigyelet gazdasiryosabb 6s
hat6konyabb mrikod6se 6rdek6ben. Ez megfortent, 6s az ezzel kapcsolatos feladat-ell5t6si szerzodds (
3. szimri melldklet ) kiki.ild6sre keriilt az onkorm6nyzatok rdszdre. A polg6rmester r6szletesen
ismertette a feladat-ellilthsi szerzod6st, amely a feladatok szakszerii 6s j6 szinvonalf elldtris6nak
biaosit6sa 6rdek6ben jott l6tre.
K6rte a kdpvisel6k 6szrev6telei t, hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet egyet6rteff

a polg6rmester eloterjesztds6vel.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangflag

-

3 igen szavazattal

-

az alihbihatitrozatothozta'.

Garf b Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
3/

2016.(II.29.1 szhmfi hathr ozata

a hiziorvosi iigyelet

ellftisSra feladat-elldtisi szerz6d6s elfogad6sira

Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete, mint a Dont6shoz6 testiilet - a
csatolt 3. szSmtt mell6klet szerint - elfogadja Pisz1t6 Vriros Onkorm6nyzata 6ltal a
h6ziorvosi iigyelet szakszeni 6s j6 szinvonahi ellit6srinak biztosit6sa 6rdek6ben
elkdszitett feladat-ell5t6si szerz6d6st.

A

k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polginmestert, a feladat-ell6t6si szerz6dds
alilirisira, valamint a tovribbi sztiks6ges intdzked6sek megtdtel6re.

HatSridS: 6rtelemszerii
Felelos: Kov6cs Zolthn polg6rmester

Tobb napirend nem volt, egydb k6rdds, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg5rmester rir megkoszonte a
r6szv6telt, s az i.il6st bezirla.
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Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo
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Garrib Kozs6 g On kormriny zata P olgirmester6to
3067 Gar6b, Pet6fi utca 5.
te

lefon :

32 I 3

I

82-0 5 6, fax: 32 I 3 82-026
e gyzoseg@gmai l.com.

e-mai | : csivan.korj

MEGHiVO

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 2011.

6vi CLXXXX. torv6ny 45. $-6ban foglaltak

alapj 6n Gar6b Kozs6g Onkormdnyzata K6pvi selo-testi.ilet6nek

2016.

februir

i.i

l6s6t

26. napiSn ( p6nteken ) 14.00

6rira

osszehivom.

Az tif6s helye: Faluh6z (3067 Gar6b, Pet6fi utca 5.)

Napirendi iavaslat
I

.

Javaslat az Onkorm6nyzat 201 6. dvi k<ilts6gvetds6nek elfogadSsSra

Eloterjeszt6: Kovdcs Zoltin polg6rmester

2.

Javaslat az onkormSnyzat 20 16. 6vi munkatervdnek elfogadrisrira
El6terj esd6: KovScs Zoltin polg6rmester

3.

Egyebek

A napirendek fontoss6g6ra tekintettel megjelen6s6re, aktfv kozremfikod6s6re felt6tleniil sz6mitok.

Gar6b, 2016. februfir 22.

Kov6cs Zoltfn
polg6rmester

JELENLETI

iv

Gar6b K<izs6g Onkorm6nyzataKlpvisel6-testtilet6nek 2016. februrlr 26.

megtartott testiileti iildsdrol

Koviics Zoltin pol g6rmester
Nagy Antaln6 k6pviselo
Szegi Szabolcs k6pvisel6
Tanricskoz6si j o g gal me ghivottak

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
Lakossdg r6sz6rril megi elentek

napjtn

I lziyr; uullttl-t
Garab Kdzs6q 0nkormanvzata K6pvisel6-testiilet6nek
......./201 6.{......} ainkormanvzati rendelet-tervezet
Garab K,6zs6g Onkorm6nyzata 2016.6vi kti lts6g vet6s6

16 |

Garab K6zseg Onkorm6nyzat Kepviselolestiilete az ellamhazart6srdl szol6 2011.
evi CXCV. tdrveny 23.S (l) bekezd6seben kapott felhatalmazasa alapjen, az
Alaptdrveny 32.cikk ('1) bekezd6s f) pontieban meghaterozott, es a Magyarorszeg
helyi dnkormenyzatokr6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX t6rv6ny 10. S-ban meghatarozott
feladatkdreben eljerva - a kovetkezoket rendeli el:

A rendelet hata lYa
r.5.

A

rendelet hatalya kiteried

a

k6pvisel6-testiiletre, annak bizotsagarra' az

onkormanyzat hiv;talera, az onkormanyzat szakfeladataira, korm6nyzati funkci6kra'
Az 6nkorminyzat kiilts6gvet6se bev6telei 6s kiadesai'
2.S.

(1) A Kepviselotesttllet az Onkormdnyzat 2016 6vi kolts6gveteset
22.033 ezer forint bevetellel
22.033 ezer forint kiadAssar

Ezen belul mokodesi c6l0 kiadas dsszesen:

'17.618 eFt

a)

a szem6lyi juttatasokat

6.101 eFt

b)

munkaad6kat terhelo j6rulekokat

1.326 eFt

c)

a dologi kiadasokat

8.685 eFt

d)

m0kddesre atadott penzeszkozoket

1.000 eFt

e)

Szoci6lis c6l! tamogatas

521 eFl

Felhalmoz6si kiadasokat osszesen:

4.400 eFt

a)

felljitas

4.400 eFt

b)

beruhdzds

M0kodesi beveteleket:
Felhalmozasi bevetebket:

Osszegben allapitja meg.

'17.633 e Ft

4.400 e Ft

2

Az iinkormanyzat bevetelei
3.S.

2016. 6vi kolts6gvetesi bev6teleinek forresonk6nti r6szletezeset a
'nko(menyzal
2. mel16klet
tartalmazza.

Az

Az ainkormanyzat kiadesai
4.S.

(1) Az onkorm6nyzat 2016. 6vi k6lts6gvetes6nek kiadasait kiemelt el6iranyzatonk6nt
a 3. mel16klet tartalmazza.

(2) M6trasz6losi Kozos Onkormanyzati Hivatal tekintet6ben,
hozzajetdes megellapodas szerint havonta tOrt6nik.

a

kdlts6gekhez a

Tartal6k
5.S.

Onkotmanyzat 2016.6vre a hiany dsszegere val6 tekintettel meg6llapitott
6ltaldnos tartal6ka: 0Ft, a 2016. 6vre megallapitott c6ltartat6k 0Ft.

Az

Tiibb6ves kihat6ssat ja16 fetadatok
6.S,

A

kepvisel6-testitlet

a

tdbb6ves kihatiissal j616 feladatok eloi16nyzatait eves

bont6sban a 5. melleklet szerint fogadja el.

L6tszamkeret
7.S.

(1) A kepvisel6testulet az Onkormanyzat 6ltal enged6lyezett letszamkeretet
allapitja meg.

.1

(3) A k6pviselotestiilet az onkormanyzat kdzfoglalkoztatottainak
allapitja meg.

.t

l6tszdmat

f6ben

foben

K6zvetett temogatasok
8.S.

A k6pvisel6testitlet a kozvetett temogatiisok, azok jellege, m6(6ke, osszege, illet6leg

kedvezmenyezettjeszerintir6szletezetts6ggelaT.'mell6kletszenninagyiJlOva. El6irenyzat felhaszn6lasi iitemterv

3

s.s.

A

k6pvisel6-testiilet az elSienyzal felhaszn6l6si Utemteret
hagyja j6v6.

Forrishiiny

a 6. mell6klet

szerint

6s finansziroz6s6nak m6dja
10.s.

(1) A m0kdd6si bevetelek-kiadasok 6vkdzben ad6d6 hianyet, likviditasi foly6szamla
hitel felv6televel kivAnja f inanszirozr

(2) A k6pvisel6-testulet felhatalmazza a polgarmestert, hogy az (1) bekezd6sben
foglalt forrashi6ny finansziroz6s6ra tegye meg a szuks6ges intezked6seket:

a) A beveteli hatralekok azonnali marad6ktalan behajt6sa
b) A,, Helyi dnkormiinyzatok rendkivirli t6mogat6sa" pelyazat

beny0jtesa

c) P6lyezatok sz6leskorii kihasznal6sa minden terUleten
d) A kolts6gvet6sben megtervezett, de nem kdtelezo feladatok finanszirozaset
idoaranyosan a ponziigyi lehet6s6gek fuggvenyeben kell biztositani.

e) Anyag 6s targyi eszkoz beszerz6sekn6l a legkedvez6bb beszerz6si forr6sok
megKeresese

0

Atgondolt, szigor[ takarekos gazd6lkod6s szukseges minden teriileten (vilagites,
telefon, vizdij)

(3) Hitel felv6telerol vagy a kolts6gvet6s etdolgozas616l a K6pviselo-testillet sziiks6g
szerint kU16n dont.

A 2016. 6vi kiilts6gvet6s v6grehajtiisanak szabalyai
11 .S.

(1) A kdltsegvetes gazdalkod6sanak biztonsegaert a kepvisel6-testulet, az
onkormanyzati szintu kolts6gvetes vegrehajtesa6rt a polgarmester, a
kdnyvvezetessel kapcsolatos feladatok ell6tas66rt a jegyz6 a felel6s.

(2) Az 0nkormenyzat 6s kdlts6gvet6si szervei bevateli es kiad6si el6iranyzatai
6v kozben megv6ltoztathat6ak.
(3) A polgarmestet az ellienyzatueltoztat6st a kepvisel6-testulet el6terjeszti a
zerszamadasi rendelet-tervezet k6pvisel6{estulet el6 terjeszteset kozvetlenUl
megel626en.
Az Onkorm6nyzat a r6sz6re biztositott k6lts6gvet6si eldirenyzaton beliil

(4)

szigori, takar6kos gazdalkod6st kotelesek folytatni. Ennek 6rdekeben

-

a

beszerz6sek, kifizetesek €s megrendel6sek elott a polgArmesterrel minden eselben
egyeztetni szuks6ges.

(5) A

polgarmester 100.000 Ft feletti kdtelezettsegv6llalest csak a
K6pvisel6testiilet eftal egyezetett feladatra tehet. Kiv6ve a palyezati dnr6szre
vonatkoz6 kOtelezettsegvellalast.

(6)

A finanszirozast az alabbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkaberek biztosit6sa

b) szocielis tdrvenybol eredo rendszeres fizet6si

c)
d)

kdtelezetts6gek
teljesitese
int6zm6nyek miikodtetes6hez az energiaellet6s, kozmijdij, telefondij
kifizetese
egy6b m0kdd6si kiadesok

(5)

Ujabb feladat vallalasAra csak rendkivuli esetben keriilhet sor a testiilet kiilon
dontese alapjAn a vegrehajteshoz szoks6ges forres biztositasaval.

(6) A Kopviselo-testiilet

a kdztisztviselok r6sz6re a 2016. 6vi kdltsegvetesr6l
59.5.(1)
bekezdese szerint az illetmenyalap osszeg6t
2014.
6vi
C.
tdrv6ny
sz6lo
juttates
6ves brutt6 dsszeg6t 200.000 Ft osszegben
38.650 Ft-ban, a cafet6ria
hatarozza meg.
12.S.

Az Onkorm6nyzat k6lts6gvet6se az alabbi mel16kleteket taftalmazza.
1. 1la,1lb szlmt melleklet: Az Onkormenyzal penzalapienak m6rlege
2. 2la,2lb szem'i mell6klet: Az Onkormanyzat beveteli el6ienyzala
3. szem0 melleklet: kormenyzati funkci6k penzforgalma
4. szem' mel16klet: Fejleszt6si kiadasok
5. szemi mell6klet: Taj6koztat6 az Onkormanyzat ad6ssdgszolgalatanak
alakul6sa16l
6. sz6m0 melleklet: Az 0nkormenyzat eloi16nyzat-felhasznelesi iltemterve
7
szAm'l mell6klet : az dnkormanyzat kdzvetett temogatesai

.

Za16 rendelkez6sek
14.S.

E rendelet kihirdet6s6t kdvet6 napon I6p hatelyba azzal, hogy rendelkezoseit 2016.
janu6r 1-j6tol kell alkalmazni.
Gardb,2016.
Kovacs Zoltan sk.
polgermester

dr. Turza Csaba Jozsef sk.
jegyzo

l.mel16klet Gareb Kdzseg Onkormenyzat 2016.6vi kdlts6gvetes616l sz6l6 . /2016.(....)dnkormanyzati rendelethez

Gardb Ki5zs6gi Onkormdnyzat
2016.6vim6rleg
Ezer Ft-ban

Megnevezes

M(kdd6si bev6telek
T6mogatAsok
Felhalmozdsi 6s t6kejell.bev.
T6mogatds6rt6kfi bev6telek

Fejleszt6si c. hitel
M0k6d6si c. hitel
Sz5mlamaradv6nY
Kiegyenlit6, ftrgg6, dtfut6 bev

Bev6telek dsszesen

MIk6desi kiadasok
Szem6lyi juttates
Munkaad6kat terh.j6ru
Dologi
EgY6b t6mog.P6nz6t.
T.szocialP. tam.
Felhalmoz6si kiad6sok

Felijit6s
Beruh6z6s
Befektet6si c.r6sze.
EgY6b
Muk6d6si c. hitel torleszt6s
Fejlesztesi c. hitel tOrleszt6s
Kiegyenlit6, fUgg6, i 5tfut6 kiad'

Kiad6sok 6sszesen

1/a.mell6klet careb Kdzs6g Onkormdnyzat 2016.6vi kdftsegvetes6r6l sz6l6 ../2016. (....)dnkormenyzati rendelethez

G

arab Kdzsegi Onkormdnyzat
201 6.6vi mfikdd6si m6rleg
Ezer Ft-ban

Megnevez6s

f e\.o/o-a

2016.evi
el6irenyzat

KOTELEZO FELADATOK
MOKODESI BEVETELE

Mrlikod.bev6telek
MUk6d6si c6l0 t6mogatds
T5mogat6s6rt6krli mfi k. bev6t.
Mfikod6si c. o6nzeszkoz Stv6tel
Miikod6si c. Hitel felv6tel
P6nzforgalom n6lkilli bev6telek
Kiegyenlit6, fugg6, 5tfut6 bev6telek

300

8728
2192

1979

ONKENT VALLALT FELADATOK
MOKODESI BEVETELE

Milkod.bev6telek
T6mogat5s6rt6kii mrik. bev6t.

Miikcid6si bev6t. Osszesen

1270

3164
17633

KOTELEZO FELADATOK
MgK6DESI KIADASA

Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jdrul6kok
Dologi
Egy6b t6mogat6s, p6nz6tadds
T.szociSlp.t6mogat6s
Hitel t6rlesztes
L6tsz5m
Kiegyenlit6, fOgg6, 6tfut6 kiadds

3572
643

7463
1000
521

2

ONKENT VALLALT FELADAToK

MOK6DESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad6kat terhel6 j6ru16kok

2529
683

Dologi

1222

Egy6b tAmogatas,penz6tad5s
Letszam
Mfi kcid6si

1

kiad6sok 6sszesen

'17633

1/b mell6klet

cariib Kdzs6g onkormenvzal 2016.6vi
kdrts6gvetes6
G a ra

b K1zseg i

6r

szor6 ..12016.(.....)6nkormSnyzati

rendelethez

O n ko rm d nyzat

201 6.6vi felhalmoz1si merteg

Megneve-E6
FELHALMOZAST BEVETELE

El6z6 evi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6lti tdmogat6s
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
Tdmogatds6rt6k( felh. bev.
Felhalm.c6hi p6nzeszk. Atv6ter
Fejleszt6si c6hj hitel

dnxerur vAluLT FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

Felhalm.6s tdkejell.bev6telek

FELHALMOZASI KIADASA

Beruh6z6s

Fel{jit6s
Befektet6si c.r6szes.
Egyeb felhalm. Kiad6s
F.Hitel tdrleszt6s
oNKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

Befektet6si c.r6szes.

Ezer Ft-ban

2.mell6klet Garib Kdzseg Onkormbnyzat 2016.6vi kOltsegveteser6l sz6l6 ../2016.(... ..)dnkormlnyzati rendelethez

G

ardb K6zseg i On ko rm tt nyzat
2016.6vi bev6telei

Megnevez6s
Int6zmenvi m(kdd6si bev6telek
gazgat6si szolgaltatasi dij
Gepjarmriad6
Maganszem. kommunalis adOja
ldegnforgalmi ad6 tart6zk.utani
Talajterhelesi dij

Ezer Ffban
telj.%-a

2016.evi
el6iranyzat
300

I

Kozhatalmi bev6telek

400
350
350

170
1270

l.Mfi kcid6si bev6telek <isszesen

1570

Telepul6si 0nkormanfzat mr.ikdd.t6mog.

7440

Szocialis 6s gyermekj.fel.tdmogatasa
Konyvt6r tamogatAsa
Kozpontositott mrikodesi c.temogatas

3252
1200

Kiegeszit6 tem.a helyi dnk.b6rkiad.
Felhalmozasi c6l0 tamogatas
Szerkezetatalakitesi tamogatas

ll.T6mogat5sok 6sszesen

11892

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek
Tamogatasertekri mrjkod6si bev6telek
Tamogatesertekr.i felhalmozasi bevet.

2',t92

lV.T5mogat5s6rt6kfi bev.6ssz.

2192

MUkodesi c6l0 06nzeszk.atuetel
Felhalmozasi c6lU penzeszk.atvetel

V.V6glegesen atvett p6nzeszk.
Vl.Tdm.k6lcs.visszat.6rtp. kib.bev.
Vll. Hitelek
N40kodesi c.hitel

Fejleszt6sl c. hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lktili bev6telek

6379

lX.Kiegyenlit6,fiigg6,6tfut.bev.
BEVETELEK OSSZESEN

22033

2/a.melleklet Garib K6zs6g Onkormenyzat 2016.6vi kdlts6gvet6s616l sz6l6 ../2016.(....)dnkormdnfzati rendelethez

GARAB KOZSEGI ONKORMANYZAT
2016. EVI TAMOGATASOK

Ft-ban

iqvet6si timoqatis iogcimei

o

Onkorm6nyzati Hivatal mikodes6nek tamogatasa

26ldterulet-qazdalkodAssl kapcsolatos feladat ellat.temo.

459380

Kozvilaq it6s fenntartasanak tamogatasa

800000

Koztemet6 fenntartasaval kaDcsolatos feladatok tamoqatasa

100000

Kozutak fenntartasanak tamoqatasa

492590

Eqveb kotelezo onkormenvzati feladatok tamoqatasa

201 5.ev 16l athnz6do b6rkompenzacio tamoqatasa

4982625

15748

Szocielis etkeztet6s

221440

Telep0l6si 0nk. Szocialis feladatainak eqy6b temoqatasa

530636

Falugondnoki szolgaltatas

2500000

Konyvtar es kozmUvel6desi feladatok

1200000

Udul6helvi feladatok tamooat6sa

Lakott kUlterUleftel kaocsolatos feladatok

Normativ tamogat6sok osszesen

587450

2550

1',t892419

2/b.melleklet Ga16b Kdzs€g Onkormanyzat 2016.6vi k6lts6gvetes6r6l sz616 ../2016.(...)dnkorm6nyzati fendelethez

Ga

rdb K6z s6g i

O

nkorm a nyzat

201 6.6vi saj4t bev€telei
Ezer Ft-ban

Megnevezes

telj.%-a

2016.6vi

el6itanyzal

Szolg6ltat5sok ellen6rt6ke

Egy6b sajatos bevetel

Berleti es lizingdij bevetelek
Helyseg berbead6s

.

Intezm6nyi ellatasi di.iak

3001

IAFA bevetelek, visszat6rul6sek
I

t_

lKamatbev6telek

lnt6zm6nyi mfr k.bev'iisszesen

Targyi eszk.immat.jav.6rtekesitese
Sajdtos felh.6s t6kejelleg0 bev.
P6nzugyi befektetesek bevetele

ile al m ozas i 6s t6 kej' bev. 6ssz
I

h

300

3.mell6klet Garib Kdzs6g Onkorm,nyzat 2016.6vi kdlts6gveteser6l sz6l6 ../20'l6.(.....)dnkormanyzati rendelethez

G

ardb K1zs1g i Onkorm1nyzat
201 6.evi m1k1d6si kiadasai
Ezer Ft-ban

l\4egnevezes

Eredeti

M6dositott

el6i16nvzat

el6i16nyzat

Telep0lesi hulladek vegyes begy.szell.

254

Kozutak, hidak,alagutak uzem.fennt.

508

Nem lak6ingatlan berbead. uzemelt.

127

Z0ldterUletek kezelese

387

Veros 6s kozseggazdalkod6s

Hosszabb id6tatamu
kozfoglalkoztatasa

Ebb6l:
I
I
I
I

Szemelyijuttatas
Szocialis hozzaj. Ado

eu.nozzeierules
Dologi
Atlag letszSm

I

lOnkormdnyzatok 6s Onkormanyzati
jogalkot6 6s eltalanos
lhivatalok

ligazgatasi tevekenysege
Szemelyijuttatas

lEbb6l:
I
I
I
I

I

Szocielis hozzaj. Ado

r:

Eu.hozzeie(ul s
Dologi

qntuo tamogatas,int finansz'
AtlaS letszem

I

lOrszaggyr.ilesi,onkormanyzati es eur6pai
parlamenti kepvisel6valaszteshoz
I
kapcsol6d6 tevekenysegek
I

Kozvilegitasi feladatok
Polgari vedelmi tevekenys6g
Ar 6s belvizvedelemmel 6sszef .tev.

80:
1(

38(

Teljesit6s

Ielj.%-a

Megnevzes
Haziorvosi szolgalat

Ebb6l:

Szem6lyijuttatas
Szocialis hozzal. Ad6
Eu hozzejArulas
Dologi

Gyermekvedelmi penzbeli es

term6szetbeli elletesok tamogatesok

Egy6b szocialis penzbeli 6s
erm6sztebeli ellatasok tamogatasok
Elhunyt szemelyek hatramaradottainak
nAnzholi allit4cr

Szocialis etkeztees

Falugondnoki tanyagondnoki szolg'

Ebb6l:

Szem6lYijuttatds
Szocialis hozzaj. Ad6
Munk. Fiz Ad6
EU.hozze.iarulas

Dologi
Atlag l6tszam

3. Oldal

Megnevezes

el6ienvzat

990

Konyvtari szolgaltatasok

Ebb6l:

Modositott

Eredeti
eloirenyzat

Szemelyijuttates
Szoci6lis hozzI. Ad6
EU.hozz6jarulas
Dologi
Atlag l6tszam

990

Kozm0vel6d6s - kozossegi 6s tSrsadalmi

635

r6c?v6tal failacTfSc

Koztemet6 fenntadas es mUkodtetes

115

Finanszirozasi mL.iveletek elsz.
Hitel torlesztes

Miikiid6si kiadisok iisszes.

Ebb6l:

17633

SzemelyijuttaEs

6101

Szoci6lis hozz{. Ad6
Munk. Fiz.ad6
EU.hozzajarulas
Dologi
Egyeb tamogatas, penzat.

1326

T.szocielp.t6mogatas
Hitel t0rlesztes
Atlag l6tszam

8685
1000
521

Tel.jesites

Tel|.%-a

4.mell6klet Gar,b KOzs6g Onkorm6nyzat 2016 6vi k0lts6gvet6s6r6l sz6l6 ../2016.(... ..)dnkormAnyzati rendelethez

Gardb K6zs6gi Onkormdnyzat
20

1

6.

ev fel h al moz1si ki ad:5sai
Ezer Ft-ban

Megnevez€s

Feltiititsok

Fef

tratrnozasi kiad6sok tisszes'

lla-

Gar6b

K6zs6g@

201 G.

uo"^v*i wtlU).htr

6vi ktilts6gvet6s6r6l

Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testulete az 6llamh6ztartdsrol sz6lo 2011'
6vi CXCV. torv6ny 23.9 (1) bekezdes6ben kapott felhatalmaz6sa alapj6n, az
Atapt6rv6ny 32.ciki (f ) Oef<bides f) pontj6ban meghat6rozott, 6s a Magyarorsz6g
hefyi 6nkoim1nyzalokrol szolo 2011.evi CLXXXIX torv6ny 10. $-ban meghatdrozott
feladatkor6ben elj6rva - a kdvetkezoket rendeli el:

A rendelet hatilYa
1.S.

a

k6pvisel6-testUletre, annak bizottsdgaira, az
6nkorm6nyzat hivatalSra, az 6nkorm1nyzal szakfeladataira, kormSnyzati funkci6kra.

A

rendelet hatSlya kiterjed

Az Onkorminyzat kiilts6gvet6se bev6telei 6s kiadisai.
2.S.
(1

) A KepviselotestUlet az Onkorm 1nyzat 2016. 6vi koltsegvet6s6t

22.033 ezer forint bev6tellel
22.033 ezer forint kiaddssal

Ezen belUl mrik6d6si cel0 kiadds dsszesen:

17.618 eFt

a)

a szem6lyijuttat6sokat

6.101 eFt

b)
c)
d)
e)

munkaad6kat terhel6 jdrul6kokat

1.326 eFt

a dologi kiad6sokat

8.685 eFt

mrikddesre dtadott p6nzeszkozoket

1.000 eFt

SzociSlis c6l0 t6mogat6s

521 eFt

Felhalmozdsi kiad6sokat Osszesen:

4.400 eFt

a) fel0jitds
b) beruh6z6s

4.400 eFt

M0kddesi bev6teleket:
Felhalmoz6si bev6teleket:
Osszegben 6llapitja meg.

17.633 e Ft

4.400 e Ft

Az tinkorm6nyzat bev6telei
3.S.

Az 6nkorm6nyzat 2016. 6vi kolts6gvetesi bev6teleinek forrAsonk6nti r6szletez6s6t a
2. mel16klet tart almazza.
Az <inkorm5nyzat kiadasai
4.S.

) Az 6nkorm6 nyzat 2016. 6vi k6lts6gvetes6nek kiadasait kiemelt el6ir6nyzatonk6nt
a 3. mell6klet tartalmazza.
(2) M6traszol6si Kozos onkorm6nyzati Hivatal tekintet6ben, kolts6gekhez a
hozzAjArulAs meg6llapoddrs szerint havonta tdrtenik.
(1

a

Tartal6k
5.S.

Az Onkorm6nyzal 2016.evrc a hi6ny 6sszeg6re val6 tekintettel

meg6llapitott

Sltaldnos tartal6ka: 0Ft, a 2016. 6vre meg5llapitott c6ltartalek OFt'

Tiibb6ves kihat6ssal j5r5 feladatok
6.S.

A

k6pvisel6testulet

a

t6bb6ves kihat6ssal j6ro feladatok eloi16nyzatait 6ves

bont6sban a 5. melleklet szerint fogadja el.

L6tszAmkeret
7.S.

(1) A kepviselotestulet az onkormanyzat itltal enged6lyezett l6tsz6mkeretet 1 f6ben
6llapitja meg.
1 foben
(3) A kepvisel6testirlet az onkorm6nyzat k6zfoglalkoztatottainak letsz6m6t
drllapitja meg.

Kiizvetett tAmogatasok
8.S.

illet6leg
A k6pvisel6testUlet a kozvetett tamogatesok, azok jellege, mert6ke' 6sszege.'
hagyja i6v6.
keivezmenyezettje szerinti reszletezlttseggel a 7. melleklet szerint

El6i16nyzat felhaszn616si [itemterv
s.s.

A

k6pviselo-testulel
hagyja jove.

az eloitAnyzat felhaszn6lasi utemteret a 6. mell6klet

szerint

Forr6shiany 6s fi nanszirozes6nak m6dja
10.s.

(1) A mrik6d6si bevetelek-kiadesok 6vk6zben ad6d6 hianyet, likviditdsi folyoszamla
hitel felv6tel6vel kivdnja finanszirozni

(2) A kepviselo{estulet felhatalmazza a polgarmestert, hogy az (1) bekezddsben
foglalt forr6shi6ny finanszirozesera tegye meg a szuks6ges int6zked6seket:

a) A beveteli h6tralekok azonnali maradektalan behajtesa
b) A,, Helyi 6nkormanyzatok rendkivuli tamogatasa" palyazat benytjtasa

c)

Palyazatok sz6leskdr( kihasznel6sa minden teriileten

d)

A

kolts6gvetesben megtervezett, de nem kdtelezo feladatok finanszirozAs6t
id6ar6nyosan a penziigyi lehetosegek f0ggveny6ben kell biaositani.

e) Anyag 6s t6rgyi eszkoz beszerzeseknel a legkedvezobb beszerzesi forrasok
megkeres6se

D

Atgondolt, szigor[ takar6kos gazd6lkod6s szuks6ges minden teruleten (vilagites,
telefon, vizdU)

(3) Hitel felvete1616l vagy a kdltsdgvet6s etdolgozas616l a K6pviselo-testiilet szilkseg
szerint kirldn ddnt.

A 2016. 6vi k6lts6gvet6s v6grehajtasanak szabelyai
11.S.

(1) A kdltsegvetes gazdelkodasenak biztonsegeert a kepvisel6{estulet, az
onkormanyzati szint0 k6lts6gvet6s v€grehajt6s66rt a polgarmester, a
konyvvezet6ssel kapcsolatos feladatok ell6tasa6rt a jegyz6 a felel6s.

(2) Az onkormenyzat 6s kdltsegvet6si szervei bevSteli 6s kiadasi e16i16nyzatai
6v kozben megvaltoztathat6ak.
(3) A polgermeste( az ebienyza[veltoztatast a kepvisel6-testulet el6terjeszti a
zarszimidasi rendelet-lervezet kepvisel6{estulet ele terjesztes6t kozvetlenul
megel626en.
tal- Az Onkormanvzat a r6sz6re bizositott kolts6gvetesi el6irenyzaton belul -

gazdalkodest kotelesek folytatni Ennek erdekeben a
esetben
beizezesek, kifizetdsek 6s megrendel6sek elott a polgarmesterrel minden

ltigofli, t"i"r"tos
egyeztetni szUkseges

a
polg6rmester lOO OOO Ft feletti kotelezettsegvallal6st csak
a peryazati onreszre
kZouiJot.,'"iiiiui aftal egyeztetett fetadatra tehet. Kiveve

(5) A

vonatk026 kdtelezetts69v6llalast
teljesiteni:
A finanszirozast az alebbi rangsor szerint kell
a) munkabdrek biztositasa

(6)

Li szociatis tdrvenybol eredo rendszeres fizetesi
teliesit6se

kotelezetts6gek

A

c)

intezmenyek mrik6dtet6s6hez az energiaell6t6s, k6zmtlidij, telefondij

d)

kifizet6se
egy6b m(kodesi kiad6sok

(5)

Ujabb feladat v6llal6s6ra csak rendkivUli esetben kerulhet sor a testi.ilet kirlon
dont6se alapj6n a vegrehajt6shoz szUks69es forrds biztosit6s6val.

(6) A K6pvisel6testUlet a k6ztisztviselok

r6sz6re a 2016. evi kolts6gvet6srol
szolo 2014. evi C. torv6ny 59.S.(1) bekezd6se szerint az illetmenyalap osszeg6t
38.650 Ffban, a cafet6ria juttat6s 6ves brutt6 osszeg6t 200.000 Ft dsszegben
hatdrozza meg.
12.S.

Az

6nyzat kd lts6gvet6se az a ldb b i mel l6kleteket t arlalmazza'.
1ta, 1lb sz6m0 mell6klet: Az Onkorm6nyzat p6nzalapj6nak merlege
2la, Zlb sz6m[ mell6klet: Az Onkorm6nyzat bev6teli eloirAnyzata
sz6mI mell6klet: korm6nyzati funkci6k p6nzforgalma
szAm(t mell6klet: Fejlesztesi kiad6sok
sz6mi mell6klet: T6jekoztat6 az Onkorm6nyzat adoss6gszolgdlat6nak
alakulasa16l
sz6m0 melleklet: Az onkormdnyzat el6irAnyzal-felhaszn6l6si iltemterve
szAm(t melleklet : az onkorm6nyzat k6zvetett tAmogat6sai

On ko rm
1

.

2.
3.

4.
5.
6.
7

.

2616 rendelkez6sek
14.S.

E rendelet kihirdetesdt k6vet6 napon l6p hat6lyba azzal, hogy rendelkez6seit 2016.
janu6r 1-jet5l kell alkalmazni.

Gardb, 2016. februAr 26.

,4f_::
Kov6cs Zolt6n
polgermester

--"'

1 "
"' '/'

dr. Tuza Csaba J6zsef
jegyz6

,zn6{6;F,N

F:'ffB
\]*
r
q:la',J.'r"ttz
&/

1

.melleklet GarSb Kdzseg Onkormanyzat 2016.6vi k6ltsegvet6s616l

sz6l6 /2016

(

)dnkormenyzati rendelethez

Gardb Ktizs6gi 5nkormdnyzat
2016.6vim6rleg
Ezer Ftban

Megnevezes

2016.6vi
eloirenyzat

telj.%-a

BEVETELEK
M0kOdesi bevetelek

1570
11892

T6mogatdsok
Felhalmozisi 6s tcikejell.bev.
Tdmogatds6rt6k( bev6telek
V6glegesen dtvett p6nzek

2192

troiloczt6ci n hitat
Mfikcid6si c. hitel
6379

Sz6mlamaradvdny
Kiegyenlito, fUgg5,5tfut6 bev.

Bev6telek 6sszesen

22033

KIADASOK
M(kdd6si kiadasok
Szem6lyi juttat6s

17633
6101

Munkaad6kat terh.jaru. | 5ZO
8685
Dologi
1000
Egyeb tAmog.p6nz6t.
521
T.szoci6lp. t5m.

4400

Felhalmoz6si kiad6sok

Feltjit6s

4400

Beruh6z5s
Befektet6si c.r6sze.

|

"'

lMfikddesi c. hitel t6rleszt6s
lFeileszt6si c. hitel tdrleszt6s

t'
I

lKiegyenlit6,

f0gg5, r 5tfut6 kiad.

lLetszAm

Kiad6sok dsszesen

22033

l/a me,6kret Gardb
Kd2s6g onkormdnvzat
2016.6vi kdrts6gvet6s6r6r
sz6r6 ../2o1ri.(....)dnkorm6nyzati

G a ra

Itt e g

b K1zseg i On kormtnyza
t
201 6.evi m0k6desi
merleg

n;v-;:;;

ffilb?":5:it?*
Mrikdd6si c6lI tdmogatds
I amogatds6rt6k(
m(k. bev6t.
Mtjk6desi c. p6nzeszkoz atGiet
Mr:ikod6si c. Hitel felvetel
P6nzforgalom n6lkUli bev6telex
Kiegyenlit6, fOggci, 6tfut6 bev6telek
ONKENT VALLALT FELADATOK

MUKODESI BEVETELE

MUk6d.bevetelek
Temogat6s6rt6kU miik. bev6t.

Miik6d6si bev6t.
MUKODE$ KLcDASA

Szem6lyijuttat6s
Munkaad6kat terhel6 jdrut6kor
Dologi
Egy6b timogat6s,p6nz6tadas
.szoci6lp.t5mogat6s
Hitel tdrleszt6s
L6tsz6m
Kiegyenlit6, fUgg5, dtfut6 kiad6s

0rurEHr vAlr-lLT FELADAToK
MUKoDESI KnDASA
Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel5 j6rul6kok
Dologi

Egyeb tAmogat6s,p6nzdrtad6s

renderethez

Ezef FGban

1/b.mell6klet Gar6b Katzs6g Onkormdnyzat 2016.6vi kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 ../2016.(.....)dnkormanyzati rendelethez

Garab K1zsegi Onkormdnyzat
20 1 6. 6v i fel h al moz6 si merleg
Ezer Ft-ban

Megnevez6s

2016.6vi
el6irenyzat

Tel).o/o-a

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

El6zo evi penzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6l0 t6mogat6s
Felhal m.6s t6kejell. bev6telek
Tdmogat6s6rt6k( felh.bev.
!.
,.
hetnatm.cetu penzeszK. AIVeIel
Fejlesztesi c6ltl hitel

4400

ONKENT VALLALT FELADAToK

FELHALMOZASI BEVETELE

Felhalm.6s t6kejell. bev6telek

Felhalm. Bev6telek 6sszesen

4400

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

Beruhdzds
Fel'ijit6s
Befektet6si c.r6szes.
Egy6b felhalm. KiadAs
F.Hitel tcirleszt6s

4400

ONKENT VALLALT FELADATOK

FELHALMOZASI KNDASA

Befektet6si c.r6szes.

Felhalm. Kiadisok iisszesen

4400

2.melleklet Gareb K6zs6g Onkormenyzat 20'16.evi kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 ../2016.(... ..)dnkorm6nyzati rendelethez

G

ar1b KOzs6g i On ko rm a nyzat
2016.6vi bev6telei

Megnevezes
Intezmenvi mrlik6d6si bev6teler
lgazgatasi szolgaltatasi
GepjarmUad6

Ezer Ffban
telj.%-a

2016.evi
el6irenyzat
d

300

ij

400

Mag5nszem. kommunalis ad0ja
ldegnforgalmi ad6 tart6zk. utani

350
350

Talajterhel6si dij

170

Kozhatalmi bev6telek

127 0

iikcid6si bev6telek <isszesen

1570

TelepUlesi 0nkormanyzat mUkOd.temog.

7440

Szocialis es gyermekj.fel.temogatasa
K0nyvtar tamogatasa
Kozpontositott miikodesi c.temogates

JZCZ

l. M

1200

Kiegeszit6 tam.a helyi 0nk. berkiad.
Felhalmoz6si celU tamogatas
Szerkezetatalakitesi tamogatas

ll.T5mogat6sok tisszesen

11892

lll.Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
Tamogat6sertekU m(kodesi bevetelek
Temoqat6sert6kri felhalmozasi bevet.

2't92

lV.T6mogatis6rt6kfi bev.6ssz.

2192

M0kodesi cel0 penzeszk.atvetel
Felhalmozasi c6lU Denzeszk.Stvetel

V.V6glegesen etvett p6nzeszk.

Vl.T6m.k<ilcs.visszat.6rtp.kib.bev.
Vll. Hitelek
Mr.ikod6si c. hitel
Fejlesztesi c. hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lkiili bev6telek

6379

lX.Kiegyenlit6,fUgg6,6tf ut. bev.
BEVETELEK OSSZESEN

22033

2/a.mell6klet carAb Kaizs6g Onkormanyzat 2016.6vi kdltsegveteseritl sz6l6 -./20'16.(....)dnkorm6nyzati rendelethez

GARAB KOZSEGI 6NKORMANYZAT
2016. EVI TAMOGATASOK

Ft-ban

Ktilts6gvet6si tamogates jogcimei
Onkormanvzati Hivatal m0kodesenek t6moqatesa

Zoldterulefgazdelkodassl kapcsolatos feladat ell6t.tamo.

459380

Kozvileg itas fenntartasenak tamogatasa

800000

Koztemeto fenntadasaval kapcsolatos feladatok tamogatasa

100000

Kozutak fenntartasenak t6moqatasa

492590

Egy6b kotelez6 Onkormenyzati feladatok tamogatasa

201 5.6v16l SthUzOd6 b6rkompenzici6 tamoqatasa

4982625

15748

Szocidlis 6tkeztetes

221440

Telepulesi onk. Szocialis feladatainak eqy6b tamogatasa

530636

Falugondnoki szolgaltatas

2500000

Konwtar es kozmrivel6desi feladatok

1200000

Udulohelvi feladatok tAmoqatesa

Lakott kUlterUlettel kaocsolatos feladatok

Normativ timogatasok 6sszesen

587450

2550

11892419

2/b.melleklet Garab Kozseg Onkormenyzat 2016.evi k6lts€gvetes6rdl sz616 ../2016.(.. )dnkorm6nyzati rendelethez

Garab K6zs6oi Onkormdnvzat
201

6.

6vi sajdt bev6telei
Ezer Ft-ban

l\ra^nava76.

2016.evi
eloirenyzat

telj.o/o-a

Szolg6ltat6sok ellenert6ke

Egy6b sajatos bevetel

Berleti 6s lizingdi.j bevetelek
Helyseg berbeades
lnt6zmenyi ellatasi dijak

300

AFA bevetelek, visszat6r0l6ser<
Kamatbev6telek

Int6zm6nyi mfi k.bev.6sszesen
Targyi eszk. immat.jav.6rtekesitese
Sajatos felh.6s t6kejelleg( bev.
P6nzugyi befektetesek bevetele

Felhalmoz6si 6s t6kej.bev.tissz

300

3.mell6klet Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzat 2016.6vi kdltsegveteser6l sz6l6 ../2016. (.....)dnkormSnyzati rendelethez

G a rd

b K6zseg i

On ko rm

anyzat

201 6.6vi mfik6d6si kiad4sai

Megnevezes

Eredeti
el6iranyzat

lvl6dositott
el6iranvzat

Telepulesi hulladek vegyes begy.szall.

254

Kozutak, hidak,alagutak uzem.fennt.

508

Nem lak0ingatlan berbead. uzemelt.

127

26ldteruletek kezelese

470

Varos 6s kozseggazdelkodas

387

Hosszabb id6tatamU
kozfoglalkoztatesa
Szemelyi.iuttates
Szoci6lis hozzdj. Adb
EO.hozzajarules
Dologi
Atlag letszdm

Ebb6l:

2579
2140
256
183
a

Onkormanyzatok es Onkormanyzati
hivatalok jogalkot6 es eltalenos
gazgat6si tevekenys6ge

4202

i

Ebb6l:

Szemelyijuttates

1432

Szocialis hozzdj. Ad6
Eu.hozzajarulas
Dologi
Egyeb tamogat6s,int.finansz.
Atlag letszam

387

1483
1000

Orszaggyr.ilesi,0nkormanfzati 6s europai
parlamenti kepvisel6valasztashoz
kapcsol6d6 tevekenysegek

Kozvilagitasi feladatok
Polgari vedelmi tevekenyseg
Ar es belvizv€delemmel Osszef .tev.

803
10

380

Teljesit6s

Ezer Ffban
Telj.%-a

2.

l\il

eg n evzes

olda

Eredeti

M6dositott

el6ianyzal

el6iranyzat
165

Haziorvosi szolgalat

Ebb6l:

l

Szemelyijuttatas
Szoci6lis hozzAl. Ad6
Eo hozzeietules
Dologi

165

Gyermekvedelmi penzbeli 6s
termeszetbeli ellatesok tamogatasok

125

316

lEgyeb szocialis p6nzbeli es
ellatesok tamogatesok
lTermesztebeli
I

Elhunyt szemelyek hatramaradottainak
lpenzbeli ellatasa
I

953

Szocialis 6tkeztees

443t

Falugondnoki tanyagondnoki szolg.

Ebb6l:

I
I

Szemelyijuttates
Szocialis ho24. Ado
Munk. Fiz. Ad6
EU.hozzejarulas
Dologi
Atlag letszam

1222
1

Teljesites

re\.%-a

3. Oldal

Megnevez6s

Eredeti
el6iranyzat

K0nyvtari szolgeltatAsok

Ebb6l:

MOdositott
el6iranyzat

990

Szemelyijuttates
Szoci6lis hozzl. Ad6
EU.hozzajarulas
Dologi
Atlag l6tszSm

990

Kozmiivel6des - koz0ss6gi es tersadalmi
reszv6tel fejlesztes

635

Koztemeto fenntan6s es mUkodtetes

115

Finanszirozasi mUvelelek elsz.
Hitel torlesztes

Mii kcid6si kiad6sok <isszes.

Ebb6l:

17633

Szem6lyijuttatas

6101

Szoci6lis nozzt. Ad6
Munk. Fiz.ad6
EU. hozzajarules
Dologi
Egyeb tamogatas, penzet.

1326

T.szocialp.temogatas
Hitel t0rleszt6s
Aflag tetszam

8685
'1000

Teljesites

Telj.o/ua

4.melleklel Gareb Kozseg Onkorminyzat 2016.6vi kdlts6gvet6s6rdl sz6l6 ../2016.(.. )onkormenyzati rendelethez

G

ar6b K1zsegi Onkormanyzat
201 6.ev felhalmozasi kiad1sai
Ezer Ft-ban

Megnevez6s

Eredeti

MOdositott
el6iranvzat

eloiranVzat

Beruhdz6sok

Feltliit6sok
Utfel0jitas
AFA

1182
318

Epulet felUjitas

1103

AFA

297

Belviz elvezetes
AFA

1182
318

Eqveb felhalmoz6si kiad6sok
Intezmenynek atadott
Vizmr.lnek atadott

Felhalmoz6si kiad6sok tisszes.

4400

Teljesites

f

elj.%-a

I'AI^JLI uldt'J-l,Lt
clnAn xozsnc por-cAnvrEsrERn

JAVASLAT
Gar{b Kiizs6g 6nkorm6n yzata Kfipvisel6-testiilet6nek
2016.6vi munkaterv6re

Kdsziilt: Gar6b Kozs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testi.ilet6nek 20l6. febru6r 26.-i iildsdre

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
Magyarorsziig helyi 6nkorm5nyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 44.$ 6rtelmdben a helyi
cinkormiinyzatok k6pvise16-testiiletei, igy Gar6b K6zs6g dnkormiinyzata Kdpvisel6-testtilete is - sziiks6g
szerint, de - dvente legakibb hat alkalommal ill6sezik.
A Kdpviselo-testiilet 2016. 6vi munkatervdnek segits6g6vel nem csup6n a k6pviselo-testiiletnek 6s
hivatal6nak lesz tervezhetobb az onkormiinyzati munka, hanem az - aklzzet6teldvel - a polg5rok szftmfra

A

i

s 6tl5,that6bb6

v6lik.

Jelen munkaterv tartalmazza t<jbbek krjz6tt azon napirendi t6m6k megflirgyaliis6t, melyeket

az

<inkormiinyzati torvdny 6s egydb hat6lyos jogszabiilyok vagy a testiilet kor6bbi dont6sei el6irnak.
A konkr6t napirendi pontok el6tt (a minden rendes munkaill6sen megt6rgyaland6 besz6mol6n tril) azon
tdmak<jroket is jeleztem, melyek ugyan testiileti ddntdst igdnyelnek, de megt6rgyaliisuk id6ponthoz - annak
jellege, illetve jogszabiiyi vfitozflsokb6l ered6en - mdg nem kothet6.
A munkaprogram teljessdge 6rdekdben az eloterjeszt6sben szerepeltettem a 2016.6vben m5r megtartott,
illetve jelen 0l6sen t6rgyaland6 t6m6kat is.
Fentiek alapj6n k6rem a Kdpvisel6-testiiletet az eloterjeszt6s megt6rgyallsitra - amennyiben tov6bbi
javaslataik vannak az ez 6vi munkaprogram vonatkozhsilban, rigy annak megt6tel6re -, majd a kcivetkez6
hat6r o zati j avas I at e I fo gad iisiira :

HATAROZATI JAVASLAT
Garrib Kiizs6g Onkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016. 6vi munkaterv6re

1.

Gar5b Kdzsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiilete 2016. 6vre sz6l6 munkaterv6t a mell6klet
szerinti tartalommal rillapitja meg. A testiilet felk6ri azdrintetl napirendek el6terjesA6it, illetve a
t6mrlk elok{szit{sdvel megbfzott felel6soket, hogy a testtilet ez 6vre s2616 munkaprogramja sikeres
megval6sit6sa 6rdek6ben az iil6stervben foglaltakat tekintsdk magukra n6zve kdtelezonek.

2.

Hat6rid6: az eloterjesadsek aljegyzb r6,szere t<irt6n6 leadiis6ra: a tervezett iil6s napj6t6l vissza sziimolt 10. napig.
Felelos: napirendek eloterjeszt6i, illetve a tdm6k elok6szit6s6vel megbizottak

3. A k{pviselo-testiilet

felk6ri a polg6rmestert 6s az aljegyzot, hogy a munkaterv hat6lyosul6silt
kis6rjdk figyelemmel, sziiksdg szerint tegyenek javaslatot annak m6dosit6s6ra, tovdbb6 az elore
nem tervezhet6, dcint6st igdnyl6javaslatokat terjessz6k a testiilet el6.

Hat5rid6: 6rtelemszerti
Felel6s : Kovdcs Zoltin polg6rmester
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

4.

testtilet felk6ri az aljegyzot, hogy a munkatervet az eloterjesztds6rt felelostjk, tov6bb6 a t6ma
elokdszit6sdvel megbizottak r6sz6re kiildje meg.

A

Hat5rid6: azonnal
Fel e los : Nagynd Kaszala Katal i n K itti alj egyzo

Gar5b, 2016. febru6r 24.

Kov6cs Zolt6n sk.
polg6rmester

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti sk.
a\jegyzo

A

.. . 12016.(1I.26.) sz, hat5;rozat mell6klete

Garib Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016.6vi munkaterve

A testiilet minden rendes munkaiil6s6n megtrirgyalja:
Els6 napirendi pontk6nt a,,Besz6mol6 az elmrilt iil6sen hozott hatirozatokvdgrehajtasrir6l, a kdt til6s krizott
tcjrt6nt fobb esem6nyekrol, {firuhinott hat6skrjrben hozott dont6sekrol" sz5l6, polgiirmesteri eloterjeszt6st.

A k6pvisel6-testiilet

-

a munkatervben iitemezetteken

tfl -

sziiks6g szerint megtirgyalja:

vonatkoz6 javaslatot,

201 6.

i

anurir 29. Rendkiviili k6pvisel6-testiileti iil6s

1. Kcitelez6 betelepeddsi kv6ta elutasit6sa elutasitiis6ra t:lmogat6 hatitrozat meghozatala
El6terj eszto : Koviics Zoltin polgiirmester
2016.

februfr 29.

l.

Besz6mol6...

2.

Javaslat GarSb K<izs6g 6nkorm6nyzata2016.6vi koltsdgvetds6nek elfogadrlsrira
Eloterj eszt6 : Koviics Zoltiln polg6rmester

3

.

4.

Javaslat az rinkormiinyzat 20 | 6. 6vi iil6sterv6nek elfogad6s6ra
Eloterj eszto: Kov6cs Zoltitn pol g6rmester
Egyebek

2016.fprilis

l.

Besziimol6...

2.

A szociSlis 6tkeztet6s nyersanyagkrilts6g6nek
Eloterieszt6: Nagyn6_Kaszala Katalin Kitti

6s tdrit6si dij6nak feliilvizsgSlata

3. Falugondnok besz6mol6j

a a 201 5. 6vben v6gzett munk6j6r6l
El6terjeszto: Koviics Zoltitnne falugondnok (irrisban)

4. 2016.6vi

kozbeszerz6si terv elfogad6sa

El oterj eszt6 : N agy nd Kaszal a

5.

K

itti

alj egyz6

Beszeimol6 a Kcizcis Onkormiinyzati Hivatal munkrijrir6l
Eloterjeszt6: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

2016. mdius

1.

Katalin

Besz6mol6...

2.

Javaslat Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzata 2015. 6vi zbrszdmadlsrinak elfogadiisiira

El6terjeszt6: Kov6cs Zoltfln polgiirmester

6.

Beszamol6 a Bels6-Cserhiit Gyermekj6ldti- 6s Csalldsegit6 Trirsulis Fels6told teleptil6sen vlgzett
20 | 5. 6vi tev6kenysdgdr6l
Eloterjeszt6: Szitkein6 Babirik Eva csalSdgondoz6 ( ir6sban )

2016. augusztus

l.

Beszimol6...

2.

Javaslat iskolakezd6si t6moga6s meg6llapitdsa
Eloterjeszto: Kov6cs Zoltiin polg6rmester

2016. szentember

l.

Besziimol6....

2.

Javaslat az 6nkorm6n yzat 20 | 6. 6vi kdlts6gvet6s6nek m6dositrisrira
Eloterjeszt6: Kovrics Zoltiin polgilrmester

2016. november

l.

Beszimol6 ...

2.

T6j6koztat6 a teleptil6s lakossr{giinak eg6szs6gi rillapot6r6l, a ,,Korzeti eg6szs6giigyi 6s

falugondnoki szolgillat" mtikdd6s6rS I
Eloterieszt6: dr.Fonrisi Ottokar hi{ziorvos

3.

Beszimol6

a tertileti v6don5i kdrzet v6d6n5j6nek Felsotold telepiil6sen 2016. 6vben ell6tott

feladatair6l.
El6terjesztS: Bakaynd Herddi Livia v6d6n6

4.

Besz{mol6 aPisrt6i Vdrosi Renddrkapitrinys6gnak a teleptilds kdzrend, kdzbiztons6grinak
6rdek6ben v 6,gzett tev6kenysd 96ro I
El6terjeszt6: P6szt6i V6rosi RendSrkapitrinysrig

2016. december

Falugyiil6ssel egybekiittitt kiizmeghallgatis
1

.

2.

Beszimol6 Garrib Kdzs6g Onkormrinyzat 6nak 201 6. 6vi munkrij6r6l
El6terjeszt6 : K ov 6cs Zoltiln polgiirmester
Tervek kdzs6gtink fejleszt6sdben, <inkorm6nyzati munk6jSban
El6terjeszt6: Koviics Zolt6n polgilrmester

Az iildstervet kapj6k:

-

a testtilet tagjai,

allegyzo,
valamennyieloterjeszt6

Gar6b, 2016. febru6r 24.

Feladat-ell6t6si szerzodls
amely l6trejott

......Kozseg Onkorm6nyzata
(Szekhelv:

Torzskonyvi azonosit6 sz6m'. .
mint megrendelo (tov6bbiakban: Megrendel6),

K6pviseli:

polgilrmester,

miisr6szr6l:

V6rosi Onkorm6nyzat
(Sz6khely: 3060 P5szt6, Kolcsey utca 35.
Torzskonyv azonosit6 szhm; .
Kepviseli: Domsodi G6bor polg6rmester)
mint megbizott (tovfibbiakban: Megbizott) (a tov6bbiakban: felek) kozott az ahtlirott napon 6s
helyen, az alflbbi felt6telekkel:
P 6szt6

l.

Felek meg6llapitj6k, hogy a h6ziorvosi tigyelet ell6trlsdLnak megszervez6se Magyarorsz|g
helyi tinkorminyzatatr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t<irv6ny 13.$ (1) bekezd6s 4.) pontja 6s
az eglszsdgiigyi alapell6t6sr6l szol6 2015,6vi CXXIII. torv6ny 5. $ (1) bekezd6s c) ponda
alapjhn a helyileg illet6kes telepiil6si <inkorm6nyzatok feladata, mely feladatok szakszerii 6s
j6 szinvonalir ell6t6s6nak biztositrlsa 6rdek6ben sziiletik e meg6llapod6s.

2.

Megbiz6 tudomfsul veszi, hogy Megbizottat, hogy a h6ziorvosi iigyelet ell6t6sa tirgyilban
kozbeszerz6si eljrlr6st folytatott le. Az eljrirris eredm6nyek6nt tudom6sul veszi, hogy az
elj6r6s nyertese a Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft.(3070. BStonyterenye, Moln6r S5ndor

irt l-3.).

3.

Felek meg6llapodnak, hogy a Megbizottal szerzod6 Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft.
2016. fipilis 0l{<il 2020. mircius 3l-ig l6tja el Megrendel<i telepiil6s6n a h6ziorvosi
iigyeleti feladatokat pflsztoi sz6khellyel, orvosi tigyelet form6j6ban. Megrendeki kijelenti,
hogy az ell5t6ssal j6ro ell6t6si kotelezetts6ge tov6bbra is fenn6ll.

4. A

h6ziorvosi iigyeleti beoszt6s elk6szit6se, a helyettesit6sek megszervezlse, az iigyelet

folyamatossflgSnak biztosit6sa azij,gyelet mtikodtetds6t ell6t6 Pannon Paramedic Szog6ltat6
Kft. feladata.
5.

A Pannon Paramedic Kft. a N6grdd megyei Korm6nyhivatal Salg6tarjhni Jdr6si Hivatala
N6peg6szs6gugyi F6osztrily 6ltal engedllyezetl szerzodest kotott 6s OEP-nek bejelentett
h6ziorvosokat foglalkoztat.

6.

Az iigyelet h6tkoznap 16.00 6r6t6l miisnap reggel 08.00 6r5ig, szabad-, munkasz{inetitinnepnapokon reggel 08.00 6r6t6l m6snap reggel 08.00 6r6ig vlgzi a betegell6t6st.

7.

Az tigyelet folyamatos mtikod6sdhez sziiks6ges szem6lyi 6s t6rgyi felt6teleket a Pannon

6s

Paramedic Kft. biztositja.
8.

Megrendelci az OEP 6ltal az ell6t6si teriiletnek biztositott havi iigyeleti finanszirozisi dijal a
Megbizottal szerzodo Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft-nak ritengedi.

9.

Megrendel6 tov6bb6 v6.llalja, hogy a 8. pontban szereplo forr6st kieg6szitendo 65 Ftlf6th6
osszeget tigyeleti limogat6sk6nt a lakoss69 szimfval ar6nyosan, minden h6nap 05. napj6ig a
Megbizott szhml|j 6r a utal.

10.

Amennyiben az utal6s k6sedelmesen bonyol6dik, irgy minden h6 10. napjifi kovetoen a
mindenkori jegybanki kamat k6tszerese kertil felsz6mit6sra, 30 napon tuli k6sedelem eset6n
pedig az elmaradt osszeg havi plusz 20oh-a keriil felsz6mol6sra. A 60 napot meghalad6
k6sedelem eset6n irrisbeli felsz6lit6st kovetoen Mesbizott inkassz6val hivia le az elmaradt
iigyeleti t6mogat6st.

I 1. A feladat-elkit6si szerzcidesben a legrovidebb felmond6si idti: 6 h6nap.

12.BSrmely felet megilleti a rendkiviili felmond6s joga, ha a m6sik fel srilyos szerz6d6sszeg6st
kovetett el 6s azt - amennyiben orvosolhat6 - a szerz5dlsszego f6l kiilirn ir6sbeli felhivSs
ellen6re sem orvosolta a felhivrisban megjelelolt, legal6bb 15 napos hatrlridon beliil.
13. Felek meg6llapodnak abban, hogy a

o
r

14.

rendkivtili felmond6sra okot ad6 kori.ilm6ny, ki.ilonosen:

Megrendelo r6sz6rol: - ha fizet6si ktitelezetts6g6vel 30 napon

tfli

kesedelembe esik,

- ha a mtikodtet6st ell6to szakmai tev6kenys6g6vel
b6rmely
szakhat6s6g ill. bir6s6g jogerosen ism6telten hi6nyossSgot
tisszefi.igg6sben
6llapit meg.

Megbizott rlszlrol:

Meg6llapod6 felek egyet6rtenek, hogy jelen meg6llapod6s kapcsrln felmeriil<i jogvit6t
els<idlegesen peres elj 6r6son

kiviili

egyeztetEssel kiv6nj 6k rendezni.

15.

Felek kozott felmeriil<i, egyeztetdssel nem rendezhet6 vit6k eldontdse c6lj6b6l a Priszt6i
J6r6sbir6s6g illet6kess6g6t jelolik meg.

16.

Meg6llapodo felek tudom6sul veszik, hogy jelen meg6llapod6sban nem szabSlyozott
k6rd6sekben a Ptk. szabiiyar az irttnyad6k.

17. Jelen meg6llapod6st elolvas6s 6s kolcsijnos 6rtelmez6st kovetoen

felek, mint akaratukkal

egyezTt irj6k al6.

2016. m6rcius

polg6rmester
Kozs6g Onkorm6nyzat

P6szt6. 2016. m|rcius ...

polg6rmester
P6szt6 VSros Onkorm6nyzata

Zhradlk:

szerzcid6st .... Kozs6g

Onkorm6nyzatinakK6pvisel<i+esttilete a ....12016.
al,
(IU. . ...) sz6mi hatfirozativ
Phszt6 V6ros Onkormilnyzatilnak K6pviselci+estiilete a ....2016 (III....) szitmu hathrozathval
hagyta j6v6.

A feladat-elkit6si

jegyz6

jegyzo

