Gardb Kiizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

5. szdmri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Garib Kiizs6g Onkorm funyzatt K6pvisel6-testiilet6nek 2016. szeptember 2. napj:in
megtartott nyilt iil6s6r6l

JEGYZ6KONYV
K6sziilt: GarSb K<izs6g Onkorm5nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek 2016. szeptember 2. napjiln a Gar6bi
Faluh6zban megtartott nyilt iil6s6rol.
Jelen

Zolthn
Antaln6
Szegi Szabolcs

vannak:

Kov6cs

Nagy

polg6rmester
alpolgSrmester

k6pviselo

Tanilcskoz6si joggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti aljegyzo

Kov6cs Zoltiln polg6rmester koszcintotte a jelenl6v6ket. Meg5llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki jelen van, a testillet hatirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel
egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovibbi napirendi pont felv6teldre. A testiilet egyhangrilag elfogadta a
meghiv6ban foglalt napirendeket.

Napirendi iavaslat

1.

Javaslat az avar 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szab6lyair6l szolo 512015.(II.23.)
onkormhnyzati rendelet m6dosft6s6ra
Eloterjesao: Kov6cs Zolthn polg6rrmester

2.

Javaslat

a

telepi.il6si tilmogathsokr6l,

a

szemdlyes gondoskod5st

nyfjt6 szociiilis

6s

gyermekj6l6ti ellSt6sokr6l sz6l6 1012015.(VI.24.) onkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6ra
Eloterjesao: Kov6cs Zoltiln polgiirmester

3.

Javaslat Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzataYagyongazd6lkodr{si rendeletdnek elfogad6s6ra
Eloterj eszo: Koviics Zoltfin polg6rmester

4.

Javaslat a GarSb 88/2 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesit6s6re
Eloterj eszto : Kov6cs Zolthn polg6rmester

5.

Javaslat a temetoben l6v5 oreg fik kiv6g6s6ra
Eloterjeszto : Kov6cs Zoltiln polg6rmester

6.

Javaslat beiskol5z6si segdly meg6llapit6s6ra
Eloterjeszto: Kov6cs Zolthn polgSrmester

7.

Egy6b thjekoztatils
Eloterjeszt6: Nagyn6 Kaszala Katalin

l.

Kitti aljegyzo

Napirend

Kov6cs Zoltrln polgrirmester elmondta, a napirendi pontoz kapcsol6d6 anyagot ( 1. sz6mri mell6klet )
a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, Sttanulm6nyozhalla. Azdrtvolt sziiksdg egyresf a rendelet
m6dosit6s6ra, mert a nyfiri h6napokat - jfnius, jirlius 6s augusztus - a helyi rendelet nem szab|lyozta,
ugyanis ene az idoszakra vonatkoz6an korm6nyrendelet hathrozza meg a nyiltt6ri 6get6s szabiiyait,
valamint sziiks6gesnek tartj6k, hogy a p6nteki nap mellett szombaton is lehessen 7.00 6r5t6l 16.00
6r5ig 6getni.
K6rte

a k6pviselok

6szrev6teleit, hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpvisel6k egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A kdpviselo-testiilet egyhang[rlag

-

3 igen szavazaltal

-

az alf.}bi rendeletet alkotta:

Garib Kiizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3/2016.(IX.5.) iinkorminvzati rendelete

^z

av^r 6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabilyai16l

A rendelet a jegyzokonyv lla szirmt mell6klete

2.

Napirend

Kov5cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy

a

napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesa6st a
meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (2. szhmrd, mell6klet ).
A rendelet m6dosft6s6ra egyres^ az6rt volt sztiks6g, meft jogszabiiyv|ltozirs miatt a Berceli ,, BelsoCserh6t" Gyermekj6l6ti 6s Csakidsegit5 Szolg6lat nem v6gezhette tov6bb a gyermekj6l6ti ds
csaf 6dsegfto szolgiiat feladatait Gar6b teleptil6sen. Ezt a szolgitltatSst az onkorm6nyzat a MStraszolos
Kozsdg Onkorm6nyzata Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat irtjdLn biztositja. Sztiksdges volt tov6bbS a
rendelet egyes pontjait a hat5lyos jogszab6lyoknak megfeleloen m6dositani.

K6rte

a

k6pvi selok dszrev6teleit, hozzhsz6l6sait a nap irendi ponftal kapcso latban.

A k6pvise lok egyet6rtettek az elhan gzottakkal
A k6pviselo-testiilet egyhangflag

-

3 igen szavazattal

-

az alihbi rendeletet alkotta:

Garfb Kiizs6s 6nkorminvzata K6ovisel6-testiilet6nek
4/2016.(IX.5.) iinkorminvzati rendelete
a telepiil6si trimogatrisokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyfijt6 szociflis
gyermekj 6l6ti ell6tisokr6l

6s

A rendelet a jegyzokonyx 2la szitmi melldklete.

3.

Napirend

Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 anyagot ( 3. szimf mell6klet )
a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. Az onkorm6nyzat rendelettervezetdt a
vagyongazd6lkod6sr6l azaljegyzo asszony k6szitette el,ez6rtifiadtaneki a sz6t.

Kaszala Katalin Kitti aljeg-vzo elmondta, hogy jogszabiiy irja elo, hogy az onkorm:inyzatoknak
rendeletet kell alkotniuk vagyongazd6lkod6sukr6l. E, rendelet az cinkorm6nyzat tulajdon6ban l6vo
ingatlanokra, ing6s6gokra, vagyon6rt6kti jogokra valamint az ezekkel val6 gazdillkod6sra terjed ki.

A polgrirmester k6rte a kdpvisel6k dszrevdteleit,hozzisz6l6sait

a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok egyet6rtettek az elhangzottakkal
A k6pviselo-testiilet egyhangflag 3 igen szavazallal azali,lrbi rendeletet alkotta:
Gar6b Ktizs6s Onkorm 6nvzata K6pvisel6-testtilet6nek
4/201 6.(IX.$ iinkormf nvzati rendelete
A vagyongazddlkoddsr6l
A rendelet

a

jegyzokdnyx 3la mell6klete

4.

Napirend

Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy megkerest6k i5t azzal a sz6nd6kkal, hogy szeretn6k
megv6s6rolni az onkormhnyzat tulajdon6ban l6vo 88/2 helyrajzi szitmu ingatlant. Javasolta, hogy
adj6k el brutt6 300.000 Ft v6tel6ron. Az ingatlan 357 m' alapteriiletri, tehermentes. A vevo dr.
Christou Mitria, akinek a csalSdj6val egyiitt GarSb telepi.il6sen m6r tobb ingatlana is van.
K6rte

a

k6pvi

se

l6k d szrev6te

lei

t, hozz6sz6l 6sait a nap irendi ponttal kapcso latban.

A k6pviselok egyet6rtettek az elhangzouakkal.
A k6pviselo-testiilet egyhangirlag

-

3 igen szavazatlal

-

az alitbbihathrozatothorta;

Garib Kiizs6s Onkorminvzata K6oviselGtestiilet6nek
| 4 / 20

16.(IX.2.lszhmr[ hathr ozata

a Gar6b 88/2 hrsz.-r'i ingatlan ad6s- v6tel6vel kapcsolatban

Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete, mint d<int6st hoz6 testi.ilet rigy
hathrozott, hogy 6rt6kesiteni kiv6nja a Garfib 8812 hrsz-it belteriileti ingatlant brutt6
300.000 Ft v6teliiron.

A

k6pvisel6-testi.ilet felhatalmazza
megkotds6vel, al|irilsi:al, valamint
feladatok ellSt6s6val

a

polg6rmestert, az ad6s- vdteli szerzodds
annak lebonyolit6s6val kapcsolatos tov6bbi

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Kov6cs Zoltitn polg6rmester

5.

Napirend

Kov6cs Zoltrin polg6rmester javasolta, hogy a temet6ben l6vo az elciregedett f6kat v5gj6k ki, ugyanis
vesz6lyesek, nagyobb szdl, esetleg vihar eset6n kid6lhetnek, vagy a nagyobb elkorhadt 6gai
let<irhetnek. KSrt tehetnek a sireml6kekben, vagy az esetlegesen ott tart6zkod6 emberekre ndzve is
veszdlyes lehet. Mindenkdpp szeretn6 a sireml6kekben tort6no k rt, vagy az esetleges baleseteket
megelozni.

K6rte

a k6pviselok

6szrev6tele i t, hozzisz6lSsait a nap irendi ponttal kapc solatban.

A kdpvisel6k egyet6rtettek az elhangzottakkal.
A kdpviselo-testiilet eryhangirlag

-

3 igen szavazallal

-

az alirbbihathrozatothorta:

Gardb Kdzs6e Onkorm6nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
1 5 / 20 16.(lX.2.l szfr,mfi hatilr ozata
a temet6ben l6v6 f:ik kivdg6sdval kapcsolatban
Gar6b Kdzs6g Onkormfnyzata Kdpvisel6-testtilete, mint ddnt6st hoz6 testiilet fgy
hatitrozott, hogy a temet6ben l6v6 rireg elkorhadt fakat kivrlgia annak 6rdek6ben, hogy
megelozze az esetlegesen sireml6kekben tdrt6n6 k6rokat, illetve az egydb baleseteket.

A

k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy gondoskodjon a temetoben
l6v6 f5k kiv6g6s5r6l oly m6don, hogy a siremldkekben az khrt ne okozzon, 6s a

tovibbi

sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: KovScs Zoltdn polg6rmester

6.

Napirend

Kov6cs Zolt6n polg6rmester javasolta, hogy az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrisok enyhftdse
6rdek6ben egyszeri iskolakezd6si t6mogat6ssal segitsdk azt az egy csal5dot akinek a gyermekei
6ltal6nos iskol6ba j6rnak. . Javaslata szerint az iitalfnos iskolSsa als6 tagozatos oszt6lyS,ba j6r6 tanul6
10.000 Ft-ot, a felso tagozatbaj6r6 tanul6 pedig 15.000 Ft-ot kapjon.

Kdrte

a k6pvisel6k

6szrev6teleit, hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselSk egyet6rtettek

az elhangzottakkal

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag

-

3 igen szavazallal

-

az alSbbihatitrozatothorta:

Garib Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
| 6 / 2 0 1 6.(1X.2.\ szfmti hatir ozata.
Iskolakezd6si tdmogatis megillapitisdval kapcsolatban
Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testillete, mint dontdshoz6 testiilet rigy
hathrozott, hogy a csal6dok iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrlsainak enyhit6se
6rdekdben e gy szer i i sko lakezd6 s i t5m o gat5st fizet az al6bb iak szerint :
10.000 Ft
- 6ltal6nos iskola als6 tagozatos tanul6ja rdszlre
I 5.000 Ft
- 6ltal6nos iskola felso tagozatos tanul6ja rdsz{re
Felk6ri a polgSrmestert, hogy gondoskodjon a jogosultak reszere trirt6no t6mogat6s
kifizet6s6r6l, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszeni
Felel5s: Kov6csZolthn polg6rmester

7.

Napirend

Nagynd Kaszala Katalin Kiffi aljegyzo t|jlkoztatta a k6pvisel6-testtiletet, hogy
F a N6gr6d Megyei Kormrlnyhivatal torv6nyess6gi felhivSssal dlt, miszerint az onkormilnyzat
helyi 6pit6si szabillyzatfit 2017. december 3l-ig feli.il kell vizsg6lni.

F

az onkormilnyzatok helyi ad6kr6l sz6l6 onkorm6nyzati rendeleteiket 2016.

II. f6l6v6ben feli.il

kell vizsg5lniuk.

Tribb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkdszonte a
rdszvltelt, ds az iil6st bezirta.
kmf.

w

,4

Kov6cs Zoltin
polg6rmester

Nagyn6 Kaszala Katalin
aljegyzo

Garrib Kozs6g Onkormiinyzata
3067 Garih, Petofi utca 5.
telefon: 321382-05 6, fax: 321382-026
e-mai | : csivan.korj e gyzoseg@gmai l.com.

MEGHiVO
Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 2011.

dvi CLXXXIX. torvdny 45. $-6ban foglaltak

alapjhn Gar6b Kozs6g Onkormr{nyzata Kdpvi selo-testti let6nek iil6s6t

2016. szentember 2.

napiin ( p6nteken

) 9.00

6rfra

cisszehivom.

Az til6s helye: Faluh6z (3067 Gariib, Petofi utca 5.)

Napirendi iavaslat

l.

Javaslat az avar 6s a kerti hulladdkok nyiltt6ri 6get6s6nek szab6lyair6l szolo 512015.(11.23.)
onkorm6nyzati rendelet m6dosit5s6ra
Eloterj esao: Kov6cs Zoltiln pol giirmester

2.

Javaslat

a

telepi.il6si t6mogatrisokr6l,

a

szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szoci6lis

gyermekj6ldti ell6t6sokr6l sz6l6 1012015.(Y1.24.) cinkorm6nyzati rendelet m6dosit6sr{ra
Eloterjesao : Kov5cs Zoltitn pol g6rmester
a

J.

Javaslat Gar6b Krizs6g OnkormS,nyzata Vagyongazd6lkod6si rendelet6nek elfogad6s6ra
Eloteri eszto: Kovrics Zolthn pol gSrmester

4.

Javaslat a Gar6b 88/2 hrsz-ri ingatlan 6rt6kesitds6re
Eloterj esao: Kov6cs Zoltin pol g6rmester

5.

Javaslat a temet6ben l6vo rireg f6k kiv6g6sSra
Ef oterjeszo: Kovilcs Zoltin polgilrmester

6.

Javaslat beiskol6z6si segdly meg6llapit6s6ra
Eloterjesao: Kov6cs Zolthn polgiirmester

7.

Egy6b ti$ekorta6s

EloterjesztS: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A napirendek fontossdgSra tekintettel megjelends6re, aktiv kozremtikod6s6re felt6tleniil szrimitok.

Gariib, 201 6. augusztus 29.

6s

JELENLETI fv

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzataKdpvisel6-testtiletdnek 2016. szeptember 2. napjfn
megtartott testtileti iil6sdrol

Kov6cs Zoltin pol g6rmester
Nagy Antaln6 alpolg6rmester
Szegi Szabolcs k6pviselo
Tan6cskozdsi joegal meehivottak

Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti aljegyzo

dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo
Lakoss6g r6sz6rol megjelentek

J=:^..

l.szdmri mel16klet
Ga rrl b Ktizs6g 6n korminvzat K6pvisel6- testiitet6n ek
...... .../2016.(IX........)iinkormr{nyzati rendelet-tervezete
6s a kerti hullad6kok nyiltt6ri 6get6s6nek szabilyair6l
^zavar

GarSb Kozsdg dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete Magyarorsziig helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 201l. 6vi
CLXXXIX. tcirvdny 13. $ (l) bekezdds 8. pondrlban ds a kcirnyezetvddelemr6l sz6l6 1995. 6vi LIII. trirv6ny

48. $ (4)

bekezdds

b) pontjrlban kapott

6 get6sdnek szab iiy air ol a krivetkezo

re nd el

felhatalmazits alapjrin

etet

al

kotj

az avar ds kerti hulladdkok nyflttdri

a:

1.$

A rendelet hatilya
(l ) A rendelet hatiilya Gariib k<izs6g kozigazgatilsi tertilet€n valamennyi termdszetes

6s

jogi szem6lyre, jogi

szem6 ly i sdggel nem rende I kezo szerv ezetr e ki te rj ed.

(2) A rendelet hatiilya erdoteriiletre nem terjed ki.
2.$

Ertelmez6 rendelkez6sek

A rendelet alkalmaz1sa szempontj 6b6l :
6s kerti hullad6k: a kert haszn6lata sorfn keletkezo 6s toviibbi hasznosit6sra nem kertilo nrivdnyi
maradv6ny (falomb, kaszal6k, nyeseddk, egy6b nrivdnyi maradv6ny; tov6bbiakban: kertihulladdk).
b.) hasznosft6s: a kerti hullad6k komposzt6lasa
c.) trirol6 ed6ny: kontdner, egydb tartSly, papir vagy mrianyagzsitk.

a.) avar

3.$

A kerti hullad6k t6roLis6nak szabilvai

(l) A kerti hullad6kot elsosorban hasznositani

sztiksdges.

(2) Amennyiben a kerti hullad6kot komposdftlissal a helyszfnen hasznositani nem lehet, fgy a kerti
hulladdk gytijt6se t6rol6 ed6nyben t<irt6nik, 6s a tov6bbiakban hiztartasi hulladdkk6nt kezelend6.
4.$

A kerti hullad6k 6get6s6nek szabr{lyai

(1) A leveg6 tisztasrig6nak, valamint a lakossr[g eg6szs6g6nek v6delme 6rdek6ben az avar 6s kerti
hullad6k 6get6s6t eg6sz 6vben az alfbbi id6pontokban lehet v6gezni : p6nteken 8.00 6r6t6l - 20.00
6r5ig, szombaton 7.00 6rilt6l16.00 6rriig. Unnepnapokon 6s vas6rnap azegetes szigorfan tilos.
(2) A n6v6nyi hulladdk 6get6se kizdrolag szemdlyes feli.igyelet mellett tort6nhet.
s.s

(l ) A kerti hulladdkot nyilt tdren rigy szabad 6getni, hogy az a kdrnyezet6re k6ros hatiissal ne j6rjon, tiz- es
robbaniisveszflyt ne jelentsen. Amennyiben az dgetdssel j6r6 hat6sokat (flist, biiz, pemye, hotermelds)
feler6sit6 idoj6r6si kririilmdny alakul ki, azegetestazonnal be kell fejezni.
(2) Nagy mennyisdgri fiistcit termel6 anyagot (nedves kerti hullad6k) dgetni tilos. A ti.izel6st vegzo tliulzott
filst- illetve koromk6pzodds eset6n k<iteles atizet eloltani 6s a levegoszennyezdst megsziintetni.
(3) Az 6getendo kerti hullad6k nem tartalmazhat miis kommuniilis, illetve ipari eredetii
hulladdkot. (mtianyag, gumi, egydb veszdlyes hulladdkok stb.)
(4) Vonalas l6tesitm6ny (k6zrit, vas0t, tdlt6s, 6rok bev6g5s stb.) mentdn
szitmitott 100 m6teren beliil - bilrmely nrivdnyzet 6get6se tilos.

- a l6tesitm6ny tengely6t6l

L.szdm6 me116klet

6.$

A szabadt6ri t,iizgyrij t6s szabrilyai
(1) A szabadban tiizet gyrijtani, tiizeloberendezesthasznitlni csak rigy szabad, hogy az a komyezetdre

tiz-

6s robban6svesz6lyt ne jelenthessen.

(2) Szabadban (vagy nyilt tdren) a tizet 6rizetleniil hagyni nem szabad, 6s vesz6ly eset6n - vagy ha arra mftr
sziiks6g nincs - atizet azonnal el kell oltani.
(3) A tfizelds helyszin6n olyan eszkozdket ill. felszerel6st kell kdszenldtben tartani, amelyekkel a tiz
terjed6se megakad5lyozhat6, illet6leg a tuz elolthat6.

7.$
Egydb biztonsiigtechnikai vagy tizvedelmi szabiilyok eloirrisai vagy tart6s sz6razs6g miatt elrendelt
6ltaliinos trizgyrijt5si tilalom al6l e rendelet nem ad felmentdst.
8.S
Z616 rendelkez6sek

(l)

E rendelet kihirdetdse napjrin l6p hatrllyba.

(2)Ezzel egyidejtileg hatitlyifi veszti Gar6b Kdzsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testi.ilet6nek az
avar 6s a kerti hulladdkok nyilttdri 6getdsdnek szab6lyair6l 512015.(I1.23.) dnkormiinyzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetds6rol az SzMS z eloirlsai szerinti helyben szokdsos m6don a jegyzo gondoskodik.

Gar5,b, 2016. szeptember

Koviics Zoltin sk.
polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyzo

1/a mel16klet

Garrlb Kiizs6g Onkorm6nvzat K6pvisel6- testiilet6nek
3/2016.(IX.5.) iinkormrinvzati rendelete
az avar 6s a kerti hullad6kok nyfltt6ri 6get6s6nek szabrilyair6l

Garrib Kiizsdg Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiilete Magyarorsz5g helyi tinkormfnyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi
CLXXXIX. torv6ny 13. $ (l) bekezdds 8. pontj5ban 6s a krimyezetv6delemr6l sz6l6 1995. 6vi LIII. tdrv6ny
48. $ (4) bekezd6s b) pontjriban kapott felhatalmazits alapjrin az avar 6s kerti hullad6kok nyilttdri
6get6sdnek szabiilyai16l a kdvetkez6 rendeletet alkotja:
1.$

A rendelet hatilya
(1) A rendelethatiiya Gar6b krjzsdgkozigazgatiisiteriilet6n valamennyitermdszetes
szem6lyi sd gge I nem rende I kez6 szerv ezetr e kiterj ed.
(2) A rendelet hat6lya erd6tertiletre nem terjed ki.

6s

jogi szemdlyre, jogi

2.$

Ertelmez6 rendelkez6sek

A rendelet alkalmazasa szempontjrib6l:
a.) avar 6s kerti hulladdk: a kert haszn6lata sor6n keletkezo 6s tovdbbi hasznositdsra nem keriil6 n6v6nyi
maradv5ny (falomb, kaszaldk, nyesed6k, egy6b n6v€nyi maradv6ny; tovSbbiakban: kerti hullad6k).
b.) hasznositiis: a kerti hulladdk komposzt6l6sa
c.) t6rol6 ed6ny: kont6ner, egy6b tartrily, papfr vagy mrianyagzsitk.
3.$

A kerti hullad6k tirolfsfnak szabrilvai

(l) A kerti hulladdkot els6sorban hasznositani

sztiks6ges.

(2) Amennyiben a kerti hulladdkot komposztrilassal a helyszinen hasmositani nem lehet, fgy a kerti
hullad6k gyiijt6se t6rol6 ed6nyben trirtdnik, 6s a toviibbiakban h|nartisi hullad6kk6nt kezelend6.
4.S

A kerti hutlad6k 6get6s6nek szabilyai

(l) A levego

tisztas6g5nak, valamint a lakoss6g egdszs6g6nek vddelme 6rdek6ben azayar 6s kerti hulladdk
azalibbi id6pontokban lehet v6gezni : p6nteken 8.00 6r5t6l - 20.00 6r5ig, szombaton
7 .00 6rift6l - t 6.00 6rriig. Unnepnapokon 6s vas6rnap az egetds szigonian tilos.
(2) A n<iv6nyi hullad6k 6getdse kizar6lag szem6lyes feliigyelet mellett t<irt6nhet.
6get6sdt egdsz 6vben

s.$
(1) A kerti hullad6kot nyilt t6ren rigy szabad 6getni, hogy az a ktimyezetdre kSros hatiissal ne j6rjon, tiiz- 6s
robbanSsveszllyt ne jelentsen. Amennyiben az 6get6ssel j6r6 hat6sokat (fiist, btiz, pernye, hotermel6s)
feler6sit6 id6j6r6si kdrtilm6ny alakul ki, azegetestazonnal be kell fejezni.
(2) Nagy mennyisdgti fristcit termelo anyagot (nedves kerti hullad6k) dgetni tilos. A ttizel6st vfgzo tulzoft
fi.ist- illetve koromkdpzod6s esetdn kriteles atizet eloltani 6s a leveg6szennyezdst megsziintetni.
(3) Az 6getendo kerti hullad6k nem tartalmazhat miis kommuniilis, illetve ipari eredetti
hulladdkot. (mrianyag, gumi, egy6b vesz6lyes hulladdkok stb.)
(4) Vonalas l6tesitm6ny (k<izrit, vasft, tdltds, 6rok bev6g6s stb.) ment6n - a l6tesitm6ny tengely6t6l
sz6mitott 100 mdteren beltil - b6rmelv nciv6nyzet 6eet6se tilos.

1/a mell6klet

6.$

A szabadt6ri tiizgyrijtds szabflyai
(1) A szabadban tiizet gyrijtani, ttzel6berendezdsthasznitlni csak rigy szabad, hogy az a komyezetdretiz6s robban6svesz6lyt ne jelenthessen.

(2) Szabadban (vagy nyilt t6ren) atizet orizetlentil hagyni nem szabad, 6s vesz6ly eset6n - vagy ha arra m6r
sztiks6g nincs - atizet azonnal el kell oltani.
(3) A tiizel6s helyszfndn olyan eszkrizdket ill. felszerel6st kell k6szenldtben tartani, amelyekkel a tiz
terjed6se megakadiilyozhat6, illet6l eg a ti)z elolthat6.

7.S

Egy6b biaons5gtechnikai vagy tiizvedelmi szabSlyok el6iriisai vagy tart6s sztrazsitg miatt elrendelt
6ltal5nos ttizgyfjt6si tilalom al6l e rendelet nem ad felmentdst.

8.$

ZirS rendelkez6sek
(1) E rendelet kihirdet6se napj6n hat6lyba.
(2)Ezzel egyidejrileg hatftlyiiveszti Gariib Krizs6g Onkorm5nyzata K6pvisel6-testtilet6nek az
avar 6s a kerti hulladdkok nyilttdri 6get6s6nek szab5lyair6l 512015.(11.23.) onkormiinyzati rendelete.
(3) A rendelet kihirdetds6rol az SzMSzeloirfsai szerinti helyben szok6sos m6don a jegyzo gondoskodik.

Gar6b, 2016. szeptember 2.

:>S=--_7
KovScs Zolt\n
polg6rmester

f.';\

dr. Turza

7^b,,^J6zsef

Jegyzo

2szimt mell6klet
rrib Ktizs6s 6nkorm6 nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
.../2016.(IX......) iinkorm:invzati rendelet-tervezete
a telepiil6si trimogatrisokr6l, a szemdlyes gondoskod6st nyfjtrf szocirilis 6s gyermekj6l6ti elkitrfsokrril
Ga

Gar6b Kcizsdg Onkormiinyzata kdpviselo-testiilete a szoci6lis igazgatisrol6s a szoci6lis ell6tiisr6l sz6l6
1993.6vi III. tv. (tovribbiakban: Szt.) l.$-rlnak(2)bekezdds6ben, 10.$ (1)bekezdds6ben,25.$ (3) bekezdds
b) pond6ban, 26.$-5ban, 32.$ (3) bekezd6s6ben, 45.$-riban,48.$ (4) bekezd6s6ben,92.$ (l) bekezd6s6ben,
a 115.$ (3) bekezd6s6ben, a 132.$ (4) bekezd6s6ben, valamint, a gyermekv6delemr6l 6s gy6mi.igyi
igazgatisrol sz6l6 1997 .6vi XXXI. tdrv6ny (tovribbiakban: Cyvt.) 18. $(2) bekezddsdben, 29.$-6ban, 131 . $
(1) bekezd6s6ben kapott felhalalmazirs alapj6n, a Magyarorsziryhelyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXIX. torvdny 13.$ (1) bekezdds 8. pontjriban meghat6rozott feladatkor6ben elj6rva a kovetkez6ket
rendeli el:

I.

FEJEZET

AZ ELL ATAS AITALANO

S

SZABALYAI

A rendelet hat6lva
1.$

(1) A p6nzbeli ell6trisok tekintet6ben e rendelet teriileti hatSlya Gar6b kozs6gkozigazgatilsi tertiletdre terjed

ki.
(2) A rendelet szemdlyi hat{,lyira vonatkoz6an azSzt.3.$-a,6s a Gyvt. 4. $-aaz ir6nyad6 a (3) bekezdds
figyelembevdtel6vel.

(3) A rendelet szem6lyi haliiya a szociiilis ds gyermekj6l6ti szolg5ltat6sok tekintetdben Garrib kozs6gekben
lak6- , vagy tartozkodrlsi hellyel rendelkezo ellitiist ig6nyl6 6s ig6nybe vev6kre terjed ki.
(4) E rendeleltfirgyi hat6lya az alilbbi tSmogat5sokra terjed ki:
a) Pdnzbeli 6s term6szetbeni teleptildsi t6mogat6sok tekintetdben:
aa) rendkiv{ili telepiil6si t6mogat6s
ab) temetdsi t6mogatas
ac) csal6dok iskolakezd6si t6mogatasa
ad) lakossrig kar6csonyi t6mogat6sa

b) Szoci6lis

6s gyermekv6delmi szolg6ltatiisok tekintet6ben:

ba) falugondnoki szolg6lat
bb) 6tkeztet6s,
bc) hazi segitsdgnyrijtrls,
bd) csaliidsegit6s,
be) gyermekj6l6ti szolgSltat6s

Elj

ri

risi rendelkez6sek
2.S

(1) Az e rendeletben szabitlyozott p6nzbeli 6s termdszetbeni teleptil6si t6mogatiisok megrillapft5sa ir5nti
k6relmeket a Miitrasz6losi Krjzos Onkormiinyzati Hivatal Cserhdtszentiv6ni Kirendeltsdg6n (a
tovribbiakban: Hivatal) lehet sz6ban vagy iriisban el6terjeszteni.

(2) A k6relmet

- ha tdrv6ny mSsk6nt nem rendelkezik-

az aszociiiis hat6skdrt gyakorl6 szerv bfriilja el,

amelynek illet6kess6gi teri.iletdn a k6relmez6 lakcfme van.

(3) A szemdlyes gondoskodilst nyrijt6 szociiilis alapszolgSltatrisok igdnybevdtele 6nk6ntes. Az ellititst

2.szhmt mell6klet

igdnyl6

a

kdrelm6t

a

szem6lyes gondoskod6st nyrljt6 szoci6lis elkit6sok ig6nybevdte1616l sz6l6

9/1999.(X1.24.) SZCSM rendelet 1. melldklete szerinti formanyomtatv6nyon nyfjthatja be.
(4) Elektronikus riton e rendelet hat6lya al6tartoz6 iigyek nem intdzhet6ek.
3.$

(1) A k6relmezo kdteles a k6relm6ben sajiit, valamint a vele egy hiztarttrsban lak6 szemdlyek adatair6l,
jrivedelmi viszonyair6l nyilatkozni, tov6bbri a kdrelem benyrijtris5val egyidejtileg kciteles a jtivedelmi
adatokra vonatkoz6 bizonyit6kokat k6relm6hez becsatolni.

(2)

A plnzbeli

6s termdszetbeni teleptildsi trimogat6sok meg6llapitiisa

a) a t5mogat6st igdnyl6 szem6lynek azSA. 18. $-6nak a),

ir5nti k6relem tartalmazza:

c), h) pontjriban szerepl6 adatait,

b) azigenyelt telepiil6sit6mogatiis jogosultsiigi feltdteleire vonatkoz6 adatokat, nyilatkozatokat.
teleptildsi t6mogat5sok eset6ben a jdvedelem tipus6nak megfelel6 igazol6s vagy
annak f6nymiisolata a jcivedelemrol tett nyilatkozat mell6klete.

A jrivedelemt6l fiigg6
(3) A jcivedelem

a) munkaviszonybol szfrmaz6 jdvedelem eset6n a k6relem benyrijt6srit megeloz6 havi nett6 keresetrol
ki6llitott munkSltat6i igazol:issal,
b) nyugdij, rokkants5gi ell6tiis, rehabilitrlci6s ell5tiis, egy6b nyugdijszerti ell6t6s esetdn a kifizetett ellSt5st
igazol6 szelv6nnyel, banki 6tutakissal, a nyugdijfoly6sit6 szew fital tdrgy6v elejdn megkiilddtt elsz6mol5si
lappal, vagy az ellit6st meg6llapit6 hatirozattal
c) Sllilskeres6si tiimogat6s esetdn a Munkaiigyi Kirendelts6g iital ki6llftott, a k6relem benyfjtdsrlt megel6z6
h6napban foly6sitott tiimogat6s 6sszeg6rol szolo igazol6ssal, ennek hirlny6ban az utols6 havi foly6sit6s
ci sszegdt igazol6 sze lv€nnye I vagy banksz6m I akivonatt al, v agy banki i gazol iis sal,
d) viillalkoz6sb6l sz5rmaz6 j<ivedelem eset6n az ad6hat6s6g riltal kirillitott igazoliissal, az ad6bevalliissal le

nem zdrt idoszakra vonatkoz6an havi bontiisban ki6llftott krinyveloi igazoliissal, ennek hi5nyirban a
al,

v6l I al koz6 ny ilatko zatfn

e) risztondij eset6n akozdp-, illetve fels6oktat6si intdzmdny 6ltal ki6llitott igazol6ssal, vagy a sz6mit6g6pes
nyilvSntart5sb6l kinyomtatott, 6s a hallgat6 al6iris6val ell6tou adatlappal,

f) egydbjOvedelem eset6n iriisban tett nyilatkozattal igazolhat6.

(4) A jogosultsiig megilllapitSsakor figyelembe veheto jrivedelemre vonatkoz6an az

Sz/-. 10.$ (2)-(3)

bekezddse azirinyado.

(5) A jcivedelem sz5mit6sakor figyelmen kiviil hagyand6 jdvedelemre vonatkozoan az Szt. 10.$ (4)-(5)
bekezddse az ir itny ad6.

(6) A jogosults6gi felt6telek meg6llapitrisirhoz e $-ban szabiilyozottakon tril sztiks6ges egyes

speci6lis

igazoliisok ds bizonyitdkok krire a konkrdt ell6t6si forma szabSlyozitsinii keriil felsoroliisra.

(7) Nincs sziiks6g igazoklsra azon adatok tekintet6ben, amelyek a Hivatal nyilviintart6s6ban fellelhetok,
valamint a kdzigazgatrisi hat6srlgi eljrirris 6s szolgiiltat6s illtaliinos szabrllyair6l sz6lo 2004. 6vi CXL.
trirvdny (a tov6bbiakban: Ket.) 36. $-rinak (2)-(3) bekezd6sdben foglaltak szerint az adat, illetve igazol6s
beszerezheto.

(8) Amennyiben a pdnzbeli €s termdszetbeni teleptildsi t6mogatris meg6llapitrisa irSnti kdrelemben el6adott
6letkdriilm6nyek vizsg5lata kapcs6n a kdrelem megalapozott elbirrilisa sztiksdgessd teszi, az ig6nyl6n6l
kcirnyezettanulmrinyt kell k6sziteni.

2.szirml mell6klet

(9) Nem kell kornyezettanulm6nyt k6szfteni az igenylorol, ha dletkoriilm6nyeit a Hivatal milr b6rmely
iigyben - a kdrelem benyrijt5s6t megelozo egy 6ven beliil - vizsgtita,6s azokban l6nyeges v6ltoz6s nem
feltdtelezheto.

A pdnzbeli 6s termdszetbeni telepiildsi t6mogat6sra val6 jogosults6g elbirril6s6hoz a kdrelmezo
kotelezhet6 arra, hogy csal6dja vagyoni viszonyair6l a 6312006.(111.27.) Korm6nyrendelet 1. mell6klete
szeri nti formanyomtatv6nyon ny llatkozzlk.
(10)

I I ) A p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si tiimogat6sra val6 jogosults6g, a jogosultat 6rint6 jog 6s
kotelezettsdg meg5llapit6sira,Iovihbd a hat6srigi ellenorzdsre akozigazgatrisi hat6s6gi eljrir6s 6s
szolgiiltatiis Sltalilnos szabillyair6l sz6l6 tcirv6ny rendelkezdseit kell alkalmazni.
(

Hat6skiiri szabdlvok

4.$

(1) A

kdpviselo-testtilet a sajiit hat6skrjrdbe tartoz6 penzbeli ds term6szetbeni teleptildsi t6mogatilsok
eset6ben, a hatilskor gyakorlls6t a polg5rmestene ruhiuza ifi.

(2) A k6pviselo-testi.ilet azSA.48. $-a szerinti koztemet6s elrendel6sdvel kapcsolatos hatiiskcir gyakorklsSt
a po g6rm esten e ruh6zza.
I

A timogatisok foly6sitrisa
s.$

(l) A nem rendszeres t6mogatilsok

kifizetdse az ellititst megrlllapit6 hatilrozatban megjeldlt id6pontban
jogosult lakossiigi foly6szriml6jiira trirt6no Stutaliis tttjdn.Hazipenrtirb6l
t<jrtdno kifizet6s esetdn a tiimogat6st a jogosult, vagy meghatalmazottla veheti fel. AhaziplnrtLlrb6l trirtdn6,
a dont6st k<ivet6 azonnali kifizetds ldtfenntart6st veszflyezteto, rendkiviili 6lethelyzetbe kertilt szemdly

trjrtdnik ahdzipenAirrb6l, vagy

a

esetdben tort6nhet.

(2) A rendkivtili telepiil6si t5mogat6s term6szetbeni formilban
trimogatiist meg6llapit6 hatdrozatban kell rendelkezni.

is nyrijthat6. A foly6sitas m6dj6r6l

a

II. FEJEZET
SZOCIALIS RASZORULTSAGTOL FUGGO PENZBELI f

S

TNNUNSZETBENI TELEPULESI

TAMoGATASox
Rendkiviili telepiil6si timogatis

6.$

(l) A

k6pviselo-testiilet

a

ldtfenntartSst veszllyeztet6 rendkiviili dlethelyzetbe keriilt, valamint az

idoszakosan vagy tart6san ldtfenntart6si gonddal ktzd6 szem6lyek rlszdre rendkiv0li teleptildsi t6mogat6st
:illapit meg.

elsosorban azokat a szem6lyeket indokolt rdszesiteni, akik
onmaguk, illetve csalidjuk l6tfenntart6s6r6l m6s m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmank6nt
jelentkez6 t<ibbletkiad6sok - igy kiil<inrisen betegsdghez, haliilesethez, elemi krlr elhiiritisithoz, a
vrilsrighelyzetben l6vo v6rand6s anya gyermek6nek megtartdsilhoz, iskoliaatrlshoz, a gyermek fogadris6nak
el6k6szitds6hez, a nevel6sbe vett gyermek csalidjrival val6 kapcsolattartiis6hoz, a gyermek csal6dba val6
visszakertil6sdnek elosegft6sdhez kapcsol6d6 kiad6sok - vagy a gyermek h6trilnyos helyzete miatt anyagi

(2) Rendkivtili teleptildsi t6mogatSsban

segitsdgre szorulnak.

(3) A rendkiviili telepiil6si t6mogat6s kdrelemre 6s hivatalb6l - ktikinrisen nevel6si-oktatrlsi intdzmdny,
gyrlmhat6sSg vagy m6s csalildv6delemmel foglalkoz6 int6zm6ny, illetve term6szetes szem6ly vagy a
gyermekek drdekeinek v6delmdt ell5t6 t6rsadalmi szervezet kezdem6nyez6s6re

-

is megiillapithat6.
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(4) Rendkiviili telepiil6si tiimogat6s termdszetbenijuttat6skdnt is nyirjthat6.
(5) L6tfenntartiist veszdlyezteto rendkivtili 6lethelyzetnek minosiil, ha a k6relmezo csalidj6ban igazoltan
a) tart6s betegs6g, tart6s t6ppdnzvagy rokkantsiig miatt jelent6s jtivedelem-kies6s kovetkezett be,

b) elemi k5r vagy baleset miatt jelentos anyagi k6r keletkezett,

c) gyogyiszati

seg6deszkrjzt

kell beszerezni ds a seg6deszkozre szorul6 szemdly krizgy6gyell6t6sra nem

jogosult,
d) legfeljebb hdromhavi koziizemi diltartozits halmoz6dott fel, melyet 6nerob6l nem tudnak kiegyenliteni,
e) a nyugdij vagy egydb rendszeres p6nzelkit6s foly6sitiisa
k6sik.

(6)

A

k6pviselo-testiilet

a

a

jogosultsSg meg5llapftils6nak elhriz6d6sa miatt

rendkiviili teleptil6si tiimogat6s megrillapitdsrival kapcsolatos hat6skor

gyakorl6srit a polg5rmesterre ruhfnza tfi.

III. FEJEZET
EGYEB PENZBELI BS TTNTVTNSZETBENI TELEPULESI TAMOGATASOK
Temet6si timogatds

7.$
(1) Az rinkormiinyzat temetdsi kdltsdgekhez val6 hozzilirrulilskdnt temetdsi tiimogatiist nyrijt annak, aki
rendkivtili teleptildsi tiimogatiist ezen a cimen nem igdnyelt, 6s aki az elhunyt szem6ly temet6s6r6l
gondoskodott.

(2) A temet6si t6mogatiis cisszege egyszeri 20.000 Ft.

(3) A temetdsi tiimogatiis iriinti kdrelmet a hal6leset bekovetkezds6tol sziimitott
benyfjtani. A hat6rido elmul

60 napon beliil lehet

aszt6sa j ogvesZo.

(4) A k6relemhez csatolni kell a nem helyben anyakcinyvezett elhunyt szem6ly halotti anyakdnyvi kivonatiit
6s a temet6s koltsdgeirol - atitmogatitst k6ro, vagy a vele egy hintutlsban 6lo csakidtagja nev6re ki5llitott -

temet6si szdmla eredeti p6ldriny5t.

(5) A

temetdsi t6mogatiis megrillapitris6val kapcsolatos hatiiskrir gyakorlils6t

a

k6pviselo-testtilet a

pol g6rmeste rr e r uh6zza.

Csa16dok iskolakezd6si trimogatrisa
8.S

A Kdpviselo-testtilet a csaliidok rdszdre az iskolakezddssel kapcsolatos kiad6sok enyhft6se 6rdek6ben
iskolakezddsi tdmogat6st itllapit meg, amennyiben az adoft dvi koltsdgvet6s ezt lehet6v6 teszi.

(1)

(2) A t6mogat6s form5ja lehet pdnzbeli ds termdszetbenit6mogatiis.

(3) A tdmogat6s osszeg6t a k6pviselotestiilet az augusZus havi iildsdn hatitrozza meg, melynek kifizetdse
hdzipenAirb6 I tortdni k.
Lakossrlg kar{csonyi t6mogatrisa
e.$

(1) A K6pvisel6-testtilet a lakoss6g rlszdre egyszeri kariicsonyi tiimogat6st iilapit meg, amennyiben az
adott dvi krilts6gvetds ezt lehetov6 teszi.

2.sz6mt mell6klet

(2) A trimogat6s formiija term6szetbeni tiimogat5s

IV. FEJEZET
SZOCIALIS fS GYERMEKVEDELMI SZOLCALT.C.TASOX
10.$

(l)

Az onkormdnyzat a kdvetkezo szolgiitat6sokat biztositja:

falugondnoki szolgdlat,
6tkeztet6s,

hazi segits6gnyrijtas,
csaliidsegitds,
gyermekj 6l6ti szol g6ltatris

Falugondnoki szolgrilat
11.S

(1) C6lja
a) a telepi.il6s alacsony lakoss6gsz6mrib6l 6s intdzmdnyhirlnyb6l fakad6 hritrSnyok csokkentdse, a telepiildsi
dletfelt6telek javit6sa, a szolg6ltatasokhoz, krizszolg6ltatasokhoz val6hozzilut6s el6segit6se.
b) a szociSlis alapszolg6ltatrisok ki6pitdsdnek elosegitdse, kedvezo gazdasigi folyamatok elinditiisa, a
telepiil6si funkci6k b6vit6se,
c) Kozossedejleszttis, a helyi tarsadalom ds a civil szfdra erdsltdse a jobb |letmindsdg elLrdse |rdekiben.

(2) A falugondnoki szolgiiltatas ig6nybev6tel6re jogosult az a telepil6sen dlewitelszertien tart6zkod6
szemdly, aki szoci6lis kdri.ilmdnyei, ezen beli.il kora, eg6szs6gi 6llapota 6s egydb aktuSlis 6lethelyzete
alapjitn alkalmilag vagy tart6san az alirbbi szolg6ltat6sra is jogosult:
a) krizremrikod6s az dtkeztet6sben,
b) kcizremiikrjdds a hazi segits6gnyrijt6sban,
c) k<izremtik<idds a krizcissdgi 6s szoci6lis informrici6k szolgilltatSsdban;
d) az egeszs6giigyi el l5tashoz v al6 hozzi$ut6s bi ztos it6s4 igy

-

a hir:-iorv osi rendel6sre sz611it6s,

az egyeb eg6szs6giigyi int6zm6nybe sziillitiis,
a gyogyszerkiv6ltas 6s a gy6gyriszati seg6deszk<iz<ikh<jz valo hozzhjutas biztosft6sa;
e) az 6vodiiskoni, iskolaskoru gyermekek sz6llft6sa, igy
az ovoditba, iskol6ba sz6llit6s,
az egy eb gyermeksziill itris.
(3) a falugondnoki szolg5ltat5s kor6be tartoz6 kieg6szito feladatok
(a) a kdzdss6gi, mrivelod6si, sport- 6s szabadidos tev6kenysd gek szewezese, segitdse ( szinhdz, kir6ndulas,

helyi rendezv6nyek stb. )
b) az egy6ni hivatalos tigyek int6zds6nek segitdse, lakoss6gi ig6nyek toviibbit6sa,
c) az egyeb lakossiigi alapszolg6ltatrlsok biaositilsiiban val6 k<izremtiktidds

(4)A falugondnoki szolg6ltat5s

k<jr6be tartoz6 <inkormiinyzati feladatok megoldrisiit segft6 kdzvetett
szolgilltat6sok:
a) a falugondnoki szolg6lat mtik<id6s6vel kapcsolatos teendok ell6trlsa
b) iirubeszerzds az cinkormitnyzat r6szdre
c) <inkorm6nyzatihivatalos tigyek intdz6sdnek sz6llit6ssal ttjrt6n6 segft6se
d) rinkorm5nyzati informrlci6k kdzvetitdse a lakossSg rdszdre
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Etkeztet6s
12.S

6tkeztet6s keret6ben azoknak a szociiilisan rdszorultaknak a legal6bb napi egyszeri meleg
6tkezds6rol kell gondoskodni, akik azt onmaguk, illetve eltartottjaik rdsz6,re tart6san vagy 6tmeneti
jelleggel nem kdpesek biztositani, kiilcinosen

(1) Az

a) idos koruk miatt 65 6v feletti szem6lyeknek

b) egdszsdgi 6llapotuk miatt (orvosi igazoliis alapjin onell6tiisra kdptelen, vagy r6szben kdpeseknek)

c) fogyat6koss6guk, pszichi6triai betegs6giik miatt ( orvosi igazol6s alapjiin 6nell5t6sra k6ptelen

vagy

r6szben kdpeseknek )

d) szenveddlybetegsdgiik miatt (orvosi igazol6s alapjiin cinell6tiisra kdptelen vagy r6szben k6peseknek)

e) hajl6ktalansilguk miatt szoci6lisan r6szorultak azok a szemdlyek, akik nyilatkozatukban 6letvitelszerii
tart6zkod6si helyiikk6nt az onkormSnyzat illet6kess6gi tertilet6t jelciltdk meg.
1Z; ntkeztetdsben r6szesiti az onkorm6nyzat azt az igdnyl6t, illetve az 6ltala eltartottat is, aki jtivedelm6t6l
fiiggetleniil kora vagy egdszsdgi illlapota miatt nem k6pes az 6tkez6sdrol miis m6don gondoskodni.

(3) Az dnkorm6nyzat lehetos6get biztosit a teleptildsen 6lo fogyatdkos szem6lyek, pszichi6triai betegek,
hajlektalan szemdlyek vagy szenveddlybetegek rdszdre az ltkeztetds igdnybev6teldre, illetve segitsdget
nyrijt a saj5t lak6helytikdn tcirt6n6 6tkeztet6s biztosit6sSra.
13.S

(1) A jogosult, a tcirv6nyes k6pviselo, vagy tart6sra 6s gondoziisra koteles hozzifiartoz6
jovedelme alapj6n napi szem6lyi terft6si dilat ftzet.

az ellfiisert

(2) Az 6tkeztetds int6zm6nyi tdrit6si dija az egy elliltottra jut6 szolgiiltatiisi rinkoltsdg 6s normativ 6llami
hozz6j6rul6s ktilonbcjzetdsnek egy dteladagra j ut6 osszege.

(3) Ha az ellifi{sra jogosult tart6si vagy ordkl6si szerzoddst k6tdtt, a t6ritdsi dij fizet6s6re a tart6st 6s
gondoz6st v6llal6 a kdtelezett. Ilyen esetben a szem6lyi tdritdsi dij a bekeriil6si k<iltsdggel azonos risszegti.
(4) Az 6tkeztet6s6rt frzetendo, szem6lyi tdrit6si dij nem haladhada megaz elkitott havijcivedelmdnek 30
A szemdlyi tdrit6si dij meg6llapitirsdnii csak az ellit6st ig6nyl6 jcivedelm6t lehet figyelembe venni.

yo-6i.

(5) A szociSlisan nem r6szorult szem6ly az elli./.isert a fenntart6 6ltal megrlllapitott teljes 5rat kciteles
fizetni.

(6) Az intdzm6nyi tdritdsi dij

risszegdt 6s a jcivedelemt6l

fiiggo szemdlyi t6ritdsi dijat kiilcin rendelet

szabiiyozza.
(7) Az cinkorm6nyzat ell6t6si kotelezetts6gdnek az ellStottal kritritt meg6llapodilssal tesz eleget.

Hfzi segits6gnyfjtris
14.$

(1) Az

cinkorm6nyzat hSzi segits6gnyrijtris keretdben

a

szolgiiltat6st igdnybevevo szemdly sajrit

lak6komyezet6ben biaositja az onitll6 6letvitel fenntartasa 6rdek6ben sziiksdges ellitast.

(2) Ahazi segits6gnyrijt6s keretdben biaositani kell:
a) az alapveto gondoz6si, 6pol6si feladatok elv6gz6sdt,
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b) az 6nril16 dletvitel fenntartiis6ban, az ellir/rott 6s lak6k<irnyezete higi6ni6s krirtilm6nyeinek megtartiisiiban
val6 kcizremrikcid6st,
c) a vesz6lyhelyzetek kialakulisrlnak megel6z6sdben, illetve azok elhSritiisilban val6 segitsdgnyfijttlst.
(3) Hazi segitsdgnyrijtris ig6nybev6tele el6tt- kiil<in jogszabSlyban meghat6rozottak szerint - vizsg6lni kell a
gondoz6si sziiksdgletet, amelyr6l a hiizi segits6gnyfjt6st v6gz6 gondoz6n6 igazolitst 6llit ki.

(4) Szt. 63.$-5ban megfogalmazottak szerint a hiizi segits6gnyrijtrist fjonnan igdnyl6k szitmdra, gondozasi
sztiks6glet vizsgiiata ndlkiil nem lehet vegezni. Azintfzmenyvezeto, ennek hi6nyftban a jegyz6 6ltal felk6rt
szak6rto a gondozisi sztiks6gletet jogszab6lyban meghat6rozottak szerint megvizsg6lja, 6s meg5llapitja a
napi gondozrisi szi.iks6glet m6rt6k6t.
(5) A hazi segitsdgnyrijt6st a gondoz6si sztiks6gletnek megfelelo id6tartamban, de legfeljebb napi 4 6riiban
kell nyrijtani. Ha a gondozisi sztiks6glet a napi 4 6r6t meghaladja, a szolgiitatirst igdnylot a jegyzo 6ltal
felk6rt szakdrto tijekonatja a bentlak6sos int6zm6nyi elllt6s ig6nybevdteldnek lehetosegerol
(6) Az cinkormilnyzat elLitrisi k<itelezetts6gEnek az elldtottal k<itcitt megrillapod6ssal tesz eleget.
1s.s

(l

) A hazi segitsdgnyrijtrlst

a k6pviselo-testtilet ingyenesen

biaosftja.

CsaLidsegit6s
16.$

(1) Csal6dsegitds

keretdben az onkorm6nyzat segits6get nyrijt a mtikdddsi teriilet6n 616 szoci6lis 6s
mentdlhigidn6s probl6mrii vagy egydb krfzishelyzete miatt segits6get igdnylo szem6lynek, csal6dnak az
ilyen helyzethez vezeti5 okok megel6z1se, a krizishelyzet megsztintet6se, valamint az |lefuezetfsi kdpess6g
megorzdse c6lj6b6l.
(2) A csal6dsegit6s keretdben biztositani kell
a) a szoci6lis, 6letvezet6si 6s mentrilhigidnds tan6csaddst,

b) az anyagi nehdzsdgekkel ktizd6k szhmira a p6nzbeli, term6szetbeni elldtasokhoz, tovirbbd a szoci6lis
szolg6ltatiisokhoz val6 hozzi$utfls megszervez6s6t,

c) a csaliidgondoz6st, igy a csalSdban jelentkez6 mrik<id6si zavarok, illetve konfliktusok megold5s6nak
el6segit6s6t,

d) krizdssdgfejleszto, valamint egy6ni 6s csoportos terSpi6s programok szewez{sdt,
e) a tart6s munkandlkiiliek, a fiatal munkandlktiliek, az ad6ssSgterhekkel 6s lakhatasi probl6mrlkkal ktizdok,
a fogyatdkoss5ggal 6lok, a kr6nikus betegek, a szenved6lybetegek, a pszichi6triai betegek, a k6bit6szerprobl6m6val kiizdok, illetve egy6b szociSlisan r6szorult szem6lyek 6s csaliidtagjaik r1sz€re taniicsadiis
nyrijt5srlt,

0 a

csal6dokon beliili kapcsolater6sit6st szolgril6 k6zriss6g6pit6, csaftldterSpias, konfliktuskezelo
meditrici6s programokat 6s szolgilltat5sokat, valamint a nehdz 6lethelyzetben 6lo csalidokat segito
szolgiiltat5sokat.

g) a

meneddkjogi trirv6nyben meghatitrozott integr5ci6s szerz6d6sbe foglalt tilrsadalmi beilleszkedds

el6segit6sdt

(3) A

csal6dsegft6s keretdben vlgzett tev6kenysdgnek-a szolgitltathst igdnybe vev6 6rdek6ben, m6sok
szem6lyisdgi jogainak s6relme n6lkiil- a sziiks6ges m6rt6kig ki kell terjednie az igeny bevev6 k<irnyezet6re,
ktilcinosen csal6dtagirinak taglaira. Kiskoni szem6lyre a csal6dsegftds akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskoni csakidtagj6nak ell6trlsa a csal6dsegit6s keretdben indult, 6s
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a kiskorf

b)

6rdekei-

a

gyermekj6l6ti szolg6ltat5s igdnybevdtele n6lktil-

e

szolgilltatiis keret6ben is

megfel eloen biztosithat6k.

(4) A csal6dsegito szolg6latnak az egydn 6s a csal5d szim6ra nyfjtott szolg6ltatiisa tdritdsmentes.
(5) A csal6dsegit6st az rinkorm5nyzat aMtiraszolos Kdzsdg Onkorm5nyzata Csaliid- 6s Gyermekj6l6ti
Szolgill ata ftj 6n biztositj a.

Gyermekj6l6ti szolgr{lat
17.$
) Gyermekj6ldti szolgrllat szewez6si, szolgiiltatilsi 6s gondoz5si feladatokat l5t el a v6d6noi szolg6lattal
egytittmiikridve.
(I

(2) A szolg|lat feladatai:
a) a telepiildsen 6lo gyermekek szoci6lis helyzetdnek folyamatos figyelemmel kisdr6se,
b) gyermekek jogair6l, a rdsztikre biztositott t6mogatiisokr6l val6 til5koAatds

c)

a v6delembe vett gyermek gondoz6si-neveldsi tervdnek elkdszit6se,

d) a nevel6si-oktatSsi int6zmdnyek gyermekv6delmi feladatai ell6t6s5nak segitdse,
e) a rendelet vdgrehajtasrlnak figyelemmel kis6r6se,

f) felk6r6sre krimyezettanulmiinyt k6szit6se, az <jrrjkbe fogadni szrlnddkoz6k kciriilm6nyeinek
vizsgfilata.
(3) A gyermekj6l6ti szolg5ltat6s t6rft6smentes.
(4) A gyermekj6l6ti szolg5ltatast az rinkormiinyzat aMifiraszolos Krizs6g Onkormiinyzata Csal6d- 6s
Gyermekj 6l6ti Szolg6lata ftj 6n biztositja.
Szem6lyes gondoskodr{st

nyfjt6 ellitisok megsziin6s6nek esetei
18.$

(l)

SzociSlis 6tkeztet6s eset6ben azelli.t6s megsztinik:

a) a meg6llapod6s felmondiisiival

b) hatiirozott idejri ell6tds esetdn a megjeldlt id6tartam lej6rt6val
c) jogosult haliila eset6n

d) az ell6tott, a tcirv6nyes

k6pvisel6je vagy a t6rit6si dijat megfizet6 szem6ly a t6rit6si dij-fizet6si
( hat h6napon iit folyamatosan tdritdsi dij - tartozirs 6ll fenn, 6s az a
hatodik h6nap utols6 napjrin a k6thavi szem6lyi t6ritdsi dij cisszegdt meghaladja, 6s vagyoni, jtivedelmi
k<itelezetts6gdnek nem tesz eleget

viszonyai lehet6v6 teszik a t6rit6si dij megfizet6sdt.
e)

a

jogosults6gra val6 okok megsziin6sdvel.

(2) Azell6t6st Gariib Kcizsdg OnkormSnyzatpolgirmestere megsziintetheti, haaztajogosult indokolatlanul
2 h6napn6l tov6bb nem veszi ig6nybe. Az ellitirs megsztintetds6rol Garrib Ktizsdg Onkormiinyzat
po giirm e ste r e hatir ozatta I 6rte s iti az ell irtottat.
I

(3) A hazi segfts6gnyrijtiis megsztinik:
a) a megilllapod5s felmond6sSval
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b) hat6rozott idejti ellStris esetdn a megjelolt id6tartam

lejirtival

c) a jogosult hal6la esetdn,
c) a jogosults6gra val6 okok megszrin6sdvel.

(4) A hazi segitsdgnyrijt5st meg kell sziintetni, ha a jogosult indokolatlanul 2 h6napig nem veszi igdnybe,
dont6st Gar6b K<izs6g Onkormrinyzat polgiirmestere hat6rozatbankozli azelliitottal.

a

(5) Ha az ellitott a (2) 6s (4) bekezd6sben meghatftrozotl esetekben hozott dont6ssel nem 6rt egyet, a
jogeros ds vdgrehajthat6 drint6sig azellffiilst v5ltozatlanul biztositani kell.
A t6rit6si dij fizet6s szab6lyai
1e.s

(l)

Azetkeztetesert t6rft6si dijat kell frzetn|

(2) A szem6lyi t6rit6si dijat 6vente k6t alkalommal lehet feliilvizsgrilni, ds a feltilvizsgSlat alapj5n
meg6llapitott szem6lyi t6rit6si dfjr6l 6rtesfteni kell a t6rit6si dfj fizet6s6re kdtelezettet. Az'0j szem6lyi
t6rit6si dij azintezm6nyi tdritdsi dij rendelet6nek kihirdetdsdt krjvet6 h6nap elsej6tol alkalmazhat6.
(3) A tdrit€si dijat megfizet6 m5s szem6ly irdsban, rink6nt vSllalhatja a mindenkori intezmlnyi t€rit6si dijjal
rzonos szem6lyi tdrit6si dij megfizet6sdt. Ebben az esetben a jrivedelemvizsgiilatot nem kell elv6gezni. A
tdrftdsi dijat megfizet6 mas szem6ly az int€,zm5nyi t€ritdsi dijjal azonos szemdlyi t6rit6si dij megfizet6s6t
egy 6v idotartamra vitllalhatja, amely idotartam meghosszabbithat6. Ha az id6tartam meghosszabbitils|ra
nem keriil sor, a szem6lyi tdritdsi dij meg6llapititsiravonatkoz6 6ltal6nos szab5lyokat kell alkalmazni.

(4) A szem6lyi tdrftesi dijat az 6tkezds6rt havonta ut6lag a h6 10. napjriig kell megfizetni. A tdritdsi dijak
beszed6se az szocifiis szol g6ltat6sok eset6ben a hizigondoz6 fe ladata.

V. FEJEZET
ZAF(O RENDELKEZESEK

20.

$

A rendelet kihirdetdse napjrin l6p hat6lyba, rendelkez6seit

a hat6rozattal jogerlsen el nem

bir6lt, telepiil6si

tiimogatasok tekintet6ben folyamatban lev6 tigyekben is alkalmazni kell.
21.$

(l)

Jelen rendelet hat6lyba l6pds6vel egyidejrileg hatitlyfut veszti Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-

testi.iletdnek a telepiil6si t6mogatiisokr6l, a szemdlyes gondoskodast nyrijt6 szoci6lis ds gyermekj6ldti
el I rltrisokr6l sz6l6 | 0 120 15. (VI.24.)tinkormiinyzati rendel ete

(2) Ez a rendelet a Magyar Krizt6rsas6gnak az Eur6pai Uni6hoz tdrt6no csatlakozasar6l sz6l6 szerzod6s
kihirdetds6rol sz6l6 2004. evi XXX. t<irv6nnyel cisszhangban az Europai Koztissdgek jogszabSlyaival
cisszeegyeztethet6 szab6ly ozitst tartalmaz.

Garirb, 2016. szeptember ...... ...

Kov6cs

...

Zolttn

polgiirmester

sk

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyzo

Llc, 'rcdlte--lJj

Garrib Kiizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4/2016.(IX.5.) iinkormrinvzati rendelete
a telepiil6si trlmogatrisokr6l, a szem6lyes gondoskodrist nyfjt6 szociilis 6s gyermekjril6ti elkitdsokrril
Gar6b Kcizs6g Onkormilnyzata k6pvisel6-testiilete a szociiilis igazgatisr6l 6s a szociiilis ellltrisr6l sz6l6
1993. dvi IIl. tv. (tov6bbiakban: Szt.) l.$-rinak (2) bekezd6sdben, 10.$ (l) bekezd6s6ben,25.$ (3) bekezdds
b) pontjrlban,26.$-ilban, 32.$ (3) bekezd6sdben, 45.$-6ban, 48.$ (4) bekezdds6ben,92.$ (l) bekezd6sdben,
a ll5.$ (3) bekezd6sdben, a 132.$ (4) bekezddsdben, valamint, a gyermekv6delemrol 6s gyrimtigyi
igazgatrisr6l sz6l61997.6viXXXI. trirv6ny (tovribbiakban: Gyvt.) 18.$(2) bekezdds6ben,29.$-6ban, 131. $
(l) bekezdds6ben kapott felhatalmazris alapjdn, a Magyarorsziryhelyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 201l. dvi
CLXXXIX. torv6ny 13.$ (l) bekezd6s 8. pontjrlban meghatSrozott feladatkdr6ben elj6rva a kcivetkez6ket
rendeli el:

I.
AZ ELLATA

FEJEZET

S AI,T^q.I-ANO S

SZABALYAI

A rendelet hatdlva
1.$

(1) A p6nzbeli ellet6sok tekintetdben e rendelet tertileti hatrilya Gardb k<izs6gkozigazgatasi teriilet6re terjed

ki.
(2) A rendelet szem6lyi hat6ly6ra vonatkoz6an azSA.3.$-a,6s a Gyvt. 4. $-aaz irrinyad6 a (3) bekezdds
figyelembev6teldvel.
(3) A rendelet szem6lyi hatiiya a szociiilis 6s gyermekj6l6ti szolg6ltatdsok tekintetdben Gar6b krizs6gekben
lak6- , vagy tartozkodrisi hellyel rendelkez6 ellit6st igdnylo 6s ig6nybe vev6kre terjed ki.
(4) E rendelet t6rgyi hatilya az alihbi tiimogatiisokra terjed ki:
a) P6nzbeli 6s term6szetbeni teleptil6si tSmogat6sok tekintet6ben:
aa) rendkfviili teleptildsi t6mogat6s
ab) temetdsi t6mogat5s
ac) csalidok iskolakezddsi t6mogatrisa
ad) lakoss6g kariicsonyi ti{mogatiisa

b) Szociiilis 6s gyermekv6delmi szolg6ltatrlsok tekintetdben:
ba) falugondnoki szolg6lat
bb) 6tkeztet6s,
bc) hazi segits6gnyrijtris,
bd) csal6dsegitds,
be) gyermekj 6ldti szolg6ltat6s

EljSr6si rendelkez6sek
2.$

(l) Az e rendeletben

szabiiyozott p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiildsi t6mogatiisok megrillapitrisa ir6nti
M6traszolosi Krizos Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6g6n (a
tov6bbiakban: Hivatal) lehet sz6ban vagy irasban el6terjeszteni.

k6relmeket

a

- ha trirv6ny mask6nt nem rendelkezik - az a szociillis hatriskrirt gyakorl6 szerv biriilja el,
amelynek illetdkess6gi teriilet6n a kdrelmezS lakcime van.
(2) A kdrelmet

(3) A szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szoci5lis alapszolgilltatrisok ig6nybevdtele dnk6ntes. Az ellfltisl

a

a

szemdlyes gondoskodiist nyrijt6 szociiilis elkitrisok igdnybevdtel6rol sz6l6
9/1999.(X1.24.) SZCSM rendelet 1. melleklete szerinti formanyomtatv6nyon nyfjthatja be.

igdnylo

kdrelm6t

(4) Elektronikus fton e rendelet hatiiya al6tartozo iigyek nem int6zhetoek.
3.$

(1) A kdrelmezo kdteles a k6relmdben sajiit, valamint a vele egy hivtartitsban lak6 szem6lyek adatair6l,
jcivedelmi viszonyair6l nyilatkozni, tov5bb6 a k6relem beny0jt5s6val egyidejtileg koteles a jtivedelmi
adatokra vonatkoz6 bizonyit6kokat k6relm6hez becsatolni.

(2) A penzbeli 6s term6szetbeni telepiildsi tiimogat6sok megilllapitiisa iriinti kdrelem tartalmazza:
a) a t6mogat6st igdnylo szemdlynek azSzt. 18. $-rinak a),

c), h) pontj6ban

szereplo adatait,

b) az ig6nyelt telepiildsi t6mogatiis jogosults6gi feltdteleire vonatkoz6 adatokat, nyilatkozatokat.

A jdvedelemt6l fiigg6 teleptildsi tiimogat6sok
annak f6nymdsolata

a

esetdben a jcivedelem tipusiinak megfelelo igazolils vagy
jdvedelemr6l tett nyilatkozat mell6klete.

(3) A jovedelem

a) munkaviszonyb6l szitrmaz6 jrivedelem eset6n a kdrelem benyfjt6s6t megelozo havi nett6 keresetr6l
kirill itott munk6ltat6i igazol6ssal,

b) nyugdij, rokkantsiigi ell6t6s, rehabilitrici6s ell5t6s, egy6b nyugdijszeri ellltSs eset6n a kifizetett ell6t6st
igazolo szelv6nnyel, banki ritutalissal, a nyugdijfoly6sit6 szerv riltal trirgydv elejdn megki.ildott elsz6moliisi
lappal, vagy az ell6trist megrlllapit6 hatilrozatlal
c) illliiskeres6si t6mogatiis eset6n a Munkatigyi Kirendeltsdg 6ltal kirillitott, a kdrelem benyfjtds6t megel(526
h6napban foly6sitott t6mogat6s cisszegdr6l szolo igazoldssal, ennek hiiinyriban az utols6 havi foly6sitris
cisszegdt i gazol6 sze v6nnye I vagy banksziimlakivonatt al, v agy banki i gazo I 6ssal,
I

d) v5llalkoz6sb6l sziirmaz6 j<ivedelem eset6n az ad6hatositg riltal ki6llitott igazol6ssal, az ad6bevall6ssal le
nem zdrt idoszakra vonatkoz6an havi bont6sban kirillitott kcinyveloi igazol6ssal, ennek hi6nyitban a
vrif I al ko z6 ny il atko zatix al,
e) risztcindij eset6n ak6z6p-, illetve fels6oktat6si intezmeny 6ltal kirillitott igazol6ssal, vagy a szSmit6g6pes
nyilvdntartiisb6l kinyomtatott, 6s a hallgat6 al|irisinal ellitott adatlappal,

f) egydb j<ivedelem eset6n iriisban tett nyilatkozattal igazolhat6.

(4) A jogosultsiig meg6llapit6sakor figyelembe vehet6 jovedelemre vonatkoz6an az Srt. 10.$ (2)-(3)
bekezd6se azirflnyad6.

(5) A jrivedelem sz6mit6sakor figyelmen kivtil hagyand6 jovedelemre vonatkoz6an az Szt. 10.$ (4)-(5)
bekezd6se azirilnyado.

(6) A jogosults6gi feltdtelek megrillapitasithoz e $-ban szabiilyozottakon tril sztiksdges egyes speciiilis
igazoliisok 6s bizonyitdkok kore a konkr6t ell6tdsi forma szab6lyozisinil keriil felsorol6sra.
(7) Nincs szi.iksdg igazolisra azon adatok tekintet6ben, amelyek a Hivatal nyilviintart6s6ban fellelhetok,
valamint a kozigazgatasi hat6srigi elj5rris 6s szolgiiltat6s iiltal5nos szabiiyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL.
t<irvdny (a tov6bbiakban: Ket.) 36. $-6nak (2)-(3) bekezd6s6ben foglaltak szerint az adat, illetve igazolSs
beszerezheto.

(8) Amennyiben a p6nzbeli ds term6szetbeni telepiil6si tiimogatSs megSllapit6sa ir6nti k6relemben el6adott
6letkciriilmdnyek vizsgillata kapcsSn a k6relem megalapozott elbiriil6sa sztiks6gessd teszi, az ig6nyl6n6l
kdrnyezettanulmiinyt kell kdsziteni.

(9) Nem kell kornyezettanulm6nyt k6sziteni az igenylorol, ha dletkoriilm6nyeit a Hivatal m6r b6rmely
tigyben - a k6relem benyrijtrisSt megelozo egy 6ven beliil - vizsgftlta,6s azokban ldnyeges v6ltoz6s nem
feltdtelezhet6.

A pdnzbeli 6s term6szetbeni telepi.il6si tiimogatiisra val6 jogosultsrig elbir6lis6hoz
kcitelezhet6 arra, hogy csalidja vagyoni viszonyair6l a 6312006.(111.21.) Kormdnyrendelet
szerinti formanyomtatv6nyon ny ilatkozzek.
(10)

a

kdrelmezo

l. melldklete

) A p6nzbeli ds term6szetbeni telepiil6si tiimogat6sra val6 jogosultsiig, a jogosultat 6rint6 jog 6s
kotelezettsdg meg6llapitas5ra, tov6bb6 a hat6s5gi ellenorz6sre akozigazgatiisi hat6s5gi elj6rris 6s
szolg6ltat6s Sltal6nos szabillyair6l sz6l6 torv6ny rendelkezdseit kell alkalmazni.
(1I

Hatdskiiri szabSlvok

4.$

(1) A kdpvisel6-testtlet a saj5t hatrisk<irdbe tartoz6 p6nzbeli 6s term6szetbeni telepiil6si

t6mogatiisok

esetdben, a hatask<jr gyakorklsrit a polgiirmeste'r.e ruhiuza irt.

(2) A kdpviselo-testiilet

a2\rt.48.

$-a szerinti kdztemet6s elrendel6s6vel kapcsolatos hat6skor gyakorlas6t

a pol g6rmesterr e ruhAzza.

A tSmogatrisok foly6sitdsa
s.$

(1) A nem rendszeres tiimogatasok kifizet6se az ellititst meg6llapit6 hatinozatban megjeldlt idopontban
tortdnik ahiu:ipenairb6l, vagy a jogosult lakoss6gi foly6szrlmlSjiira ttirt6n6 iitutal6s utjftn. Hazipenzttrbol
tort6no kifizetds eset6n a t6mogatiist a jogosult, vagy meghatalmazottja veheti fel. Ahiziplnzl"itrb6l tort6n6,
a dont6st krjveto azonnali kifizet6s l6tfenntart6st veszllyezteto, rendkiviili 6lethelyzetbe keriilt szem6ly
eset6ben tortdnhet.

(2)

A

rendkiviili telepiildsi t6mogatds term6szetbeni formiiban is nyrijthat6.

A

foly6s(t6s m6dj6r6l

a

tiimogat6st meg6llapit6 hathrozatban kell rendelkezni.

II. FEJEZET
SZOCIALIS RASZORULTSAGTOL FUGGO PENZBELI ES TERMESZETBENI TELEPULESI
TAMOGATASOT
Rendkiviili telepiil6si trlmogatds

6.$

A

a

l6tfenntartiist veszllyeZteto rendkivtili dlethelyzetbe keriilt, valamint az
id6szakosan vagy tart6san l6tfenntart6si gonddal ktizd6 szem6lyek r6sz6re rendkiviili teleptildsi t6mogatast
6llapit meg.

(1)

k6pvisel6-testtlet

els6sorban azokat a szem6lyeket indokolt r6szesiteni, akik
m6s m6don nem tudnak gondoskodni vagy alkalmank6nt
l6tfenntartas6r6l
csal6djuk
illetve
<inmaguk,
jelentkezo t<ibbletkiad6sok - igy kiil<inrisen betegsdghez, hal6lesethez, elemi krir elh6rititsirhoz, a

(2) Rendkivtili teleptil6si t6mogatrisban

v6ls6ghelyzetben l6v6 varand6s anya gyermekdnek megtartisithoz, iskollztat5shoz, a gyermek fogad6s6nak
el6kdszit6sdhez, a neveldsbe vett gyermek csalidjrlval val6 kapcsolattart6siihoz, a gyermek csal5dba val6
visszakeriildsdnek el6segitesehez kapcsol6d6 kiad6sok - vagy a gyermek hStrilnyos helyzete miatt anyagi
segits6gre szorulnak.

(3) A rendkivtili teleptildsi t6mogat6s k6relemre 6s hivatalb6l - kiiltincisen nevel6si-oktat6si intdzmdny,
gyrlmhat6srlg vagy m6s csal5dvddelemmel foglalkoz6 intezm6ny, illetve term6szetes szem6ly vagy a
gyermekek 6rdekeinek v6delm6t elliit6 t6rsadalmi szewezet kezdem6nyez6s6re

-

is meg6llapithat6.

(4) Rendkiviili telepilldsi t6mogatiis termdszetbeni juttatriskdnt is nyirjthat6.
(5) Ldtfenntartfrst veszllyeztet6 rendkfvtili 6lethelyzetnek minosiil, ha a k6relmez6 csal6dj6ban igazoltan
a) tart6s betegs6g, tart6s trlppdnzvagy rokkants5g miatt jelentos jovedelem-kies6s kcivetkezett be,

b) elemi kiir vagy baleset miatt jelent6s anyagi k6r keletkezett,

c) gyogyitszati seg6deszkcizt kell beszerezni 6s a seg6deszkdzre szorul6 szemdly kdzgy6gyell6t5sra nem
jogosult,
d) legfeljebb h6romhavi koziizemi dijtartoz6s halmoz6dott fel, melyet 6nerob6l nem tudnak kiegyenlfteni,
e) a nyugdij vagy egydb rendszeres pdnzell5t6s foly6sit6sa
k6sik.

(6)

A

k6pvisel6-testiilet

a

a

jogosults6g megrillapitrlsrinak elhriz6d6sa miatt

rendkivtili telepiil6si t6mogat6s megiillapit6silval kapcsolatos hat6skor

gyakorl5srit a polgiirmestene ruhiaza ifi.

III. FEJEZET
EGYEB PENZBELI ES TERMESZETBENI TELEPTJLESI TAMOGATIISOK
Temet6si t6mogatrls

7.$
(1) Az dnkormdnyzat temet6si kdltsdgekhez valo hozziilitruliisk6nt temet6si t6mogatiist nyijt annak, aki
rendkiviili teleptildsi tiimogat6st ezen a cimen nem igdnyelt, ds aki az elhunyt szem6ly temetdsdrol
gondoskodott.

(2) A temet6si t6mogatiis risszege egyszeri 20.000 Ft.

(3) A temetdsi t6mogat6s irilnti kdrelmet a hal5leset bekrjvetkez6s6t6l sz6mitott 60 napon
benyfj tani. A hat5rido

e

I

beliil lehet

mulasztiisa j ogveszto.

(4) A kdrelemhez csatolni kell a nem helyben anyakcinyvezett elhunyt szemdly halotti anyakonyvi kivonat6t
6s a temetds ktilts6geirol - atitmogatitst k€ro, vagy a vele egy hAztart|sban dlo csalidtagja nevdre kirillitott temet6si szirmla eredeti pdldrlnyrlt.

(5)

A

temetdsi t6mogat6s meg6llapit6s5val kapcsolatos hataskor gyakorl6srit

a k6pvisel6-testiilet

a

pol g6rmesten e ruhizza.

Csal6dok iskolakezd6si t:imogatrisa
8.$

(1) A K6pvisel6-testtilet a csaliidok rdszlre az iskolakezddssel kapcsolatos kiadilsok enyhitdse 6rdekdben
iskolakezd6si t6mogatiist rillapit meg, amennyiben az adott 6vi koltsdgvet6s ezt lehetov6 teszi.

(2) A t6mogat6s formiija lehet p6nzbeli 6s termdszetbeni tiimogatas.

(3) A t6mogat6s cisszegdt a k6pviselotesttlet az augusztus havi 0l6s6n hatirozza meg, melynek kifizetdse
hinip enztitrb6 l

td rt6 n i k.

Lakoss6g kar:lcsonyi t6mogat6sa
e.$

(1) A Kdpvisel6-testtilet a lakossiig rdszdre egyszeri karScsonyi tiimogatiist 6llapit meg, amennyiben az
adott dvi kdlts6gvetds eZ lehetovd teszi.

(2) A tSmogatiis formSja term6szetbeni t5mogat6s

ry. FEJEZET
SZOCIALIS ES GYERMEKVEDELMI SZOLCAT-T.q.TASOT
10.$

(1) Az onkormiinyzat

a kcivetkezo szolgiltatfisokat biztositja:

fal ugondnoki szolgdlat,

dtkeztetds,

hazi segitsdgnyrijtrls,
csal5dsegit6s,
gyermekj 616ti szolgiiltatiis

Falugondnoki szolg6lat
11.$

(l)

Cdlja
a) a telepiil6s alacsony lakoss6gsz:lm6b6l 6s int6zm6nyhiSnyb6l fakad6 hdtr6nyok csrikkent6se, a telepiildsi
dletfeltdtelek javitflsa, a szolgiltatitsokhoz, kdzszolgitltatiisokhoz valo hozzi$utiis elosegit6se.
b) a szociiilis alapszolgilltat6sok ki6pit6s6nek el6segit6se, kedvez6 gazdasflgi folyamatok elindit6sa, a
teleptildsi funkci6k b6vft6se,
c) Kozossdgfejlesztds, a helyi tdrsadalom 6s a civil szfdra er6s[tdse ajobb |letmindsdg el1rdse 4rdekdben.

(2) A falugondnoki szolgiiltatils

ig6nybev6tel6re jogosult az a teleptildsen dletvitelszenien tart6zkod6
szem6ly, aki szocitllis ktiri.ilm6nyei, ezen beliil kora, egdszs6gi 6llapota 6s egy6b aktu6lis llethelyzete
alapjin alkalmilag vagy tart6san az alilbbi szolg5ltatiisra is jogosult:
a) krjzremiikrjd6s az dtkeztet6sben,
b) krizremrikrid6s a hazi segits6gnyrijt5sban,
c) krizremrikdd6s a k<izciss6gi 6s szoci6lis inform:ici6k szolg5ltatiis5ban;
d) az eglszs6giigyi ellStSshoz val6 hozz6jut6s biztositilsa, fgy

-

a hiaiowosi rendel6sre

szillitfls,

az egy eb eg6szs6giigyi int6zm6nyb e szfllitirs,
a gy6gyszerkiviilt6s 6s a gy6gyaszati seg6deszkozokhozval6hozzilutiis
e) az 6vodriskoru, iskol6skorri gyermekek sz6llit6sa, igy
az 6v o ditb a, i skoliiba szfillitits,
az egy eb gyermeksz6l I f t6s.

biztosit6sa;

(3) a falugondnoki szolg6ltat5s kor6be tartoz6 kieg6szft6 feladatok
(a) a koz<iss6gi, mrivelod6si, sport- 6s szabadid6s tevdkenys6gek szervezdse, segit6se (szinh1z, kiriindul6s,

helyi rendezvdnyek stb. )
b) az egyeni hivatalos tigyek int6zdsdnek segit6se, lakoss6gi ig6nyek toviibbitiisa,
c) az egy1b lakossrigi alapszolgiiltat6sok biztositflsitban va16 krizremrik<idds

(4)A falugondnoki szolgiiltat6s krirdbe tartoz6 cinkormiinyzati feladatok megoldris6t segit6 kcizvetett
szolg6ltat5sok:
a) a falugondnoki szolg6lat mtikdd6sdvel kapcsolatos teendok ell5t5sa
b) 6rubeszerzds az dnkorm finyzat rlsz1re
c) onkormiinyzatihivatalos tigyek intdz6sdnek sziillitrissal tort6n6 segit6se
d) cinkorm6nyzati informrici6k kdzvetit6se a lakoss6g rlszdre

Etkeztet6s
12.$

(1) Az

dtkeztetds keret6ben azoknak

r6szorultaknak a legalftbb napi egyszeri meleg
illetve eltartottjaik reszere tart6san vagy Stmeneti

a szociiilisan

6tkez6s6r61 kell gondoskodni, akik azt rinmaguk,
j el leggel nem k6pesek biztositani, ktildncisen
a) idos koruk miatt 65 6v feletti szem6lyeknek

b) eg6szs6gi 6llapotuk miatt (orvosi igazolfls alapjrln rjnell6t6sra k6ptelen, vagy r6szben k6peseknek)

c) fogyatdkossdguk, pszichiiitriai betegsdgtik miatt ( oruosi igazolis alapj6n onell6tdsra kdptelen vagy
r6szben kdpeseknek )

d) szenved6lybetegsdgiik miatt (orvosi igazolfts alapj6n cinelliit6sra k6ptelen vagy r6szben k6peseknek)

e) hajl6ktalans5guk miatt szociiilisan riiszorultak azok a szem6lyek, akik nyilatkozatukban 6lewitelszerti
tart6zkodilsi helyiikkdnt az rinkormdnyzat illetdkess6gi teriilet6t jeldlt6k meg.
(2) Etkeztetlsben r6szesiti az onkorm6nyzat a^ az igenylot, illetve az iitala eltartottat is, aki j<ivedelm6t6l
ftggetleniil kora vagy eg6szs6gi Sllapota miatt nem k6pes az 6tkez6s6r6l m6s m6don gondoskodni.

(3) Az onkorm6nyzat lehet6s6get biaosit a teleptil6sen 6lo fogyatdkos szem6lyek, pszichi6triai betegek,
hajl6ktalan szem6lyek vagy szenved6lybetegek rd,sz1re az 6tkeAet6s ig6nybev6tel6re, illetve segits6get
nyrijt a saj6t lak6helytikon tcjrt6no 6tkeztetds biztosit6s6ra.
13.S

(1) A jogosult, a t6rv6nyes k6pviselo, vagy tart6sra 6s gondoziisra koteles hozzi$artoz6 az ellitt6sert
j <ivedel

me alapjfin

nap

i

szemd

l

yi tdritdsi dijat ftzet.

(2) Az 6tkeztet6s intdzmenyi t6rit6si dija az egy elliitottra jut6 szolg6ltat6si rjnkcjlts6g 6s normativ 6llami
hozzhjinulis kiilonbrjzet6snek egy 6teladagra jut6 tisszege.

(3) Ha az ellfrtilsrajogosult tartiisi vagy rir<ikl6si szerzoddst kdtdtt, a t6ritdsi dij fizet6s6re a tart6st 6s
gondozSst v6llal6 a kdtelezett. Ilyen esetben a szemdlyi tdrit6si dij a bekertil6si k<ilts6ggel azonos cisszegri.

($ Az 6tkeztet6sdrt

o

-at.

fizetend6, szemdlyi tdrit6si dij nem haladhatja megaz ell6tott havi jdvedelm6nek 30
csak az ell6t6st igdnyl6 jdvedelmdt lehet figyelembe venni.

A szem6lyi t6rit6si dij meg6llap itilsSnil

(5) A szoci6lisan nem r6szorult szem6ly az ellirtisdrt a fenntart6 6ltal meg6llapitott teljes iirat

kciteles

fizetni.

(6) Az int6zmdnyi t6ritdsi dij

risszeg6t ds a jovedelemtol

fiiggo szemdlyi t6rit6si dijat kiildn rendelet

szabiiyozza.
(7) Az onkormiinyzat ellit6si kritelezettsdg6,nek az ellStottal kritritt meg6llapodilssal tesz eleget.

Hdzi segits6gnyfjtfs

t4.s

(1) Az

cinkorm6nyzat hAzi segits6gnyrijt6s keret6ben

lak6kornyezetdben biztositja

a

szolg6ltat6st igdnybevev6 szem6ly saj6t

azoniil6 6lefvitel fenntart6sa 6rdek6ben

(2) Ahazi segits6gnyrijtSs keretdben biztositani kell:
a) az alapvet6 gondoz6si, 6po16si feladatok elvdgzdsdt,

sztiks6ges ell6tast.

b) az onrllf6 6letvitel fenntartiis6ban, az elltfiott 6s lak6kdrnyezete higi6niiis koriilm6nyeinek megtartiisiiban
val6 kcizremrikciddst,
c) a vesz6lyhelyzetek kialakukisSnakmegeliSzesdben, illetve azok elh6ritiisiiban val6 segitsdgnyrijtSst.

(3) Hazi segits6gnyirjt6s ig6nybevdtele el6tt- kiildn jogszabrilyban meghat6rozottak szerint - vizsg6lni kell a
gondozlsi sztiks6gletet, amelyr6l a h6zi segfts6gnyrijtrist v6gz6 gondoz6no igazolirst 6llft ki.

(4) Szt. 63.$-6ban megfogalmazoltak szerint a hazi segitsdgnyrijt6st rijonnan igdnyl6k szdmSra, gondozisi
sziiksdglet vizsgillata ndlkiil nem lehet v6gezni. Azintlzmdnyvezetl, ennek hiilnyitban a jegyzo 6ltal felk6rt
szakerto a gondozisi sziiks6gletet jogszab6lyban meghatS,rozottak szerint megvizsgiilja, €s meg6llapifia a
napi gondoz6si szi.iksdglet m6rt6k6t.

(5) Ahazi segftsdgnyrijt6st a gondoziisi sziiks6gletnek megfelel6 id6tartamban, de legfeljebb napi 4 6rdban
kell nyirjtani. Ha a gondozasi sztiks6glet a napi 4 6rrlt meghaladja, a szolgiltatitst ig6nylot a jegyzo 6ltal
felkdrt szak6rto titj5kort.atja

a bentlakiisos int6zm6nyi ell6tris igdnybevdtel6nek lehetos6g6r6l

(6) Az cinkorm6nyzat elkit6si kdtelezettsdgdnek az elliitottal kdtdtt meg6llapod6ssal tesz eleget.
1s.$

(1) A hazi segits6gnyfjtiist

a kdpviselo-testiilet ingyenesen biztositja.

Csa16dsegit6s
16.$

(l)

Csal6dsegit6s keretlben az cinkorm6nyzat segits6get nyujt a mtik<id6si tertletdn dl6 szoci6lis ds
mentdlhigidn6s probl6mrii vagy egy6b krizishelyzete miatt segits6get ig6nyl6 szem6lynek, csalildnak az
ilyen helyzethez vezeto okok megeloz6se, a krfzishelyzet megsziintetdse, valamint az 6letvezet6,si k6pess6g
megorzdse c6lj5b6l.
(2) A csakidsegit6s keret6ben biaosftani kell
a) a szoci6lis, dletvezetdsi 6s ment6lhigi6n6s tan6csadSst,

b) az anyagi nehdzs6gekkel ktizdok szhmfira a p6nzbeli, termdszetbeni ell6t6sokhoz, tovitbbd a szoci5lis
szolgiiltatiisokhoz val6 hozziilutis megszervez6s6t,

c) a csalridgondozdst, fgy a csalSdban jelentkez6 miikod6si zavarok, illetve konfliktusok megoldas6nak
elosegitds6t,

d) krizciss6gfejleszto, valamint egydni 6s csoportos teriipi5s programok szewez5sdt,
e) a tart6s munkan6lkiiliek, a fiatal munkan6lktiliek, az ad6ssiigterhekkel 6s lakhat6si probl6m6kkal kiizdok,
a fogyat6koss5ggal 6lok, a kr6nikus betegek, a szenved6lybetegek, a pszichiStriai betegek, a k6bit6szer-

probldmiival kiizdok, illetve egy6b szoci6lisan riiszorult szem6lyek 6s csal6dtagjaik rlszdre tan6csadas
nyrijtas6t,

Da

csal6dokon beliili kapcsolaterositdst szolgril6 krizoss6gdpito, csaliidter5pi5s, konfliktuskezel6
meditiici6s programokat 6s szolgriltat6sokat, valamint a nehdz dlethelyzetben 6lo csal6dokat segfto
szolgilltatiisokat.

g) a

mened6kjogi trirvdnyben meghat6rozott integr5ci6s szerz6d6sbe foglalt t6rsadalmi beilleszkedds

elosegitds6t

(3) A csalidsegitds keret6ben vdgzett tev6kenys6gnek-a szolgriltatrist ig6nybe vevo 6rdek6ben,

m5sok
szem6lyis6gi jogainak sdrelme ndlkiil- a sziiksdges m6rt6kig ki kell tedednie az igeny bevev6 k<irnyezetdre,
ki.ikinosen csalidtaglrlnak tagjaira. Kiskoni szem6lyre a csaliidsegit6s akkor terjedhet ki, ha
a) a kiskorf csal5dtagjanak ell6tiisa a csalSdsegit6s keret6ben indult, 6s

b) a kiskorri drdekei- a gyermekj6ldti szolg6ltat6s ig6nybev6tele ndlktilmegfeleloen biztosithat6k.

e

szolgiiltatiis keretdben is

(4) A csalldsegito szolgrilatnak az egy6n 6s a csal6d szitmira nyrijtott szolg6ltatiisa t6rit6smentes.
(5) A csalridsegit6st az onkormSnyzat aMatraszolos Kdzsdg Onkormilnyzata Csal5d- 6s Gyermekj6l6ti
Szol gill ata

ftj 6n biztositj

a.

Gyermekj6l6ti szolgilat
17.$

(1) Gyermekj6l6ti szolg6lat szervez6si, szolgSltatiisi 6s gondoz5si feladatokat lifi el a v6donoi szolgilattal
egytittmiikodve.
12)

A szolg|lat feladatai:
a) a telepiildsen 616 gyermekek szoci6lis helyzet6nek folyamatos figyelemmel kisdr6se,
b) gyermekek jogair6l, a r6sztikre biztositott t6mogatiisokr6l val6 trijdkoztat6s

c)

a vddelembe vett gyermek gondozSsi-nevel6si terv6nek elk6szft6se,

d) a nevel6si-oktat6si int6zmdnyek gyermekv6delmi feladatai ell6tris6nak segitdse,
e) a rendelet vdgrehajtris5nak figyelemmel kis6r6se,

f) felk6r6sre kcirnyezettanulmiinyt k6szit6se, az rir<jkbe fogadni szindekozok kdriilmdnyeinek
vizsgiiata.
(3) A gyermekj6l6ti szolg6ltatiis t6rit6smentes.
(4) A gyermekj6l6ti szolg6ltatiist az cinkormiinyzat aMiiraszolos Kozsdg Onkormiinyzata CsalSdGyermekj 61 6ti Szo l g6lata ritj rin b iztos itj a.
Szem6lyes gondoskodrist

6s

nyfjt6 elLit6sok megsziin6s6nek esetei
18.S

(

1

) Szoc

i

iil

is dtkeztetds eset6ben az ellifiits megszr.ini

k:

a) a megrlllapodiis felmond6s5val

b) hatilrozott idejii ell6t6s eset6n a megjeldlt idotartam lej6rt6val
c) jogosult haliila eset6n

d) az ellitott, a

a tdrit6si dijat megfizeto szem6ly a t6rit6si dij-fizetdsi
hat h6napon 6t folyamatosan t6ritdsi dij - tartozirs 6ll fenn, 6s az a
hatodik h6nap utols6 napj6n a kdthavi szem6lyi tdritdsi dij risszeg6t meghaladja, ds vagyoni, jovedelmi
viszonyai lehetov6 teszik a t6rit6si dij megfizetds6t.
torv€nyes k6pviseloje vagy

kotelezetts6g6nek nem tesz eleget

e)

a

(

jogosultsiigra val6 okok megszrin6sdvel.

(2) Az ellStrlst Gar6b Kdzs6g Onkormrinyzatpolgfumestere megsztintetheti, haaztajogosult indokolatlanul
honapnfi tov6bb nem veszi ig6nybe. Az ellitirs megsziintetds6rol Garilb Kcizsdg Onkormiinyzat
po I giirmeste r e hat6r ozatta I 6rtesiti az el liitottat.
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(3) A hazi segits6gnyrijtiis megsziinik:
a) a meg6llapod6s felmondSsiival

b) hat6rozott idejri ellit5s esetdn a megjekilt idotartam lejdrtiual
c) ajogosult hal6la esetdn,
c) a jogosults6gra val6 okok megsztindsdvel.
(4) A hazi segftsdgnyrijtilst meg kell sziintetni, ha a jogosult indokolatlanul 2 h6napig nem veszi ig6nybe, a
d<jnt6st Gar6b K<izs6g Onkorm6nyzat polg6rmestere hat6rozatbankozli az ell6tottal.

(5) Ha az ellittott a (2) 6s (4) bekezddsben meghatirozoll esetekben hozott ddnt6ssel nem 6rt egyet, a
joger6s 6s vdgrehajthat6 dontdsig az ellifi4tst v6ltozatlanul biaositani kell.
A t6rit6si dij fizet6s szab6lyai
1e.$

(1) Az 6tkeztetesdrt tdrit6si dijat kell fizetni.
szem€lyi tdritesi dijat 6vente k6t alkalommal lehet feltlvizsg6lni, 6s a feltilvizsg6lat alapj6n
megiillapitott szemdlyi tdrit6si dijr6l 6rtesiteni kell a t6rft6si dij fizet6s6re kdtelezettet. Az ti1 szem6lyi
tdritdsi dij azintezm6nyi t6rit6si dij rendelet6nek kihirdetds6t k<ivet6 h6nap elsejdtol alkalmazhat6.

(2)

A

(3) A t6rit6si dijat megfizet6 m6s szem6ly fr6sban, rjnk6nt v6llalhatja a mindenkori int6zm6nyi t6ritdsi dijjal
azonos szemdlyi t6rft6si dij megfizet6s6t. Ebben az esetben a jcivedelemvizsg5latot nem kell elvdgezni. A
tdrft6si dijat megfizet6 mris szem6ly az intlzmdnyi t6rit6si dijjal azonos szem6lyi t6rit6si dij megfizet6sdt
egy 6v idotartamra villlalhatja, amely idotartam meghosszabbithat6. Ha az idotartam meghosszabbit6siira
nem keriil sor, a szem6lyi t6rit6si dij megrillapitilsi$avonatkoz6 riltaliinos szabSlyokat kell alkalmazni.

(4) A szem{lyi t6rft6si dijat az 6tkez6s6rt havonta ut6lag a h6 10. napj6ig kell megfizetni. A t6ritesi dijak
beszeddse az szoci6lis szolgilltatasok eset6ben a hiizigondoz6 feladata.

V. FEJEZET
ZANO RENDELKEZESEK

20.$
A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba, rendelkez6seit

a hat6rozattalioger6sen el nem

bir6lt, telepiil6si

tiimogatasok tekintetdben folyamatban lev6 tigyekben is alkalmazni kell.
21.$

Kdpviselo(1) Jelen rendelet hatrilyba l€p6s6vel egyidejrileg hatirlyifiveszti Gar6b Kdzsdg Onkorm5nyzata
gyermekj6l6ti
6s
nyrijt6 szoci6lis
testiilet6nek a teleptilesi t6mogatrisokr-61, i sz-em6lyes gondoskod6st
el

I

6t6sokr6

I

sz6l6 1 0

120 15.

(vl. 24.)6nkorm6nyzati rendelete

csatlakozisiir6l sz6l6 szerzildds
(2) Eza rendelet a Magyar Kiiztarsas6gnak az Eur6pai Uni6hoz t<lrt6n6
Kdz6ss6gek jogszab6lyaival
Eur6pai
az
kihirdet6s6r6l sz6r6 2004. 6vi XXX. t<irv6nnyel tisszhangban
dsszeegyeztethet6 szab6l y ozirst tartalmaz'

Garitb,201 6. szePtember 2.

J6zset
'.;

b lrie,,au^ wAlnh-lt'l

a vagyongazd{lkodis16l

Garrib Kcizsdg Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilete Magyarorszdg Alaptorv6nye 32. cikk
(2) bekezd6s6ben meghatitrozott eredeti jogalkot6i hat6skrir6ben, valamint a Magyarorszitg
helyi tinkormhnyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. trirv6ny 109.$ (4) bekezd6sdben 6s a
143. $ (4) bekezdds i) pontjdban, a nemzeti vagyonr6l sz6l6 20ll.6vi CXCVI. tdrv6ny 3. $
(1) bek. l. pont 6. alpontj6ban,5.$ (2) bekezdds c) pontj6ban,all. $ (16) bekezd6s6ben, 13. $
(1) bekezd6s6ben 6s 18.$ (l) bekezd6s6ben es az iilamhir,tartt.srol sz6l6 20ll.6vi CXCV.
tdrv6ny 97.5 Q) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n, az Alaptoweny 32. cikk (l)
bekezdds e) pontj6ban 6s a Magyarorsz6g helyi <inkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. tdrv6ny 107. $-6ban meghatdrozott feladatk<ir6ben eljrirva a kcjvetkezoket rendeli
el:
1. Altalfnos rendelkez6sek

1. S E rendelet hatfiya Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzatinak tulajdondban l6vri ingatlanokra,
ing6sSgokra, gazdas6gi tarsasiigokban l6v5 tulajdonrdszek,re, vagyoni 6rtdkri jogokra,
valamint az ezekkelvalo gazddlkod6sra terjed ki.

2.

$

E rendelet hatiiya nem terjed ki az <inkormitnyzat tulajdon6ban l6v6 lakrisokra 6s nem

lak6s c6lj6ra szolg6l6 helyis6gekre.
2. Az iinkorminyzati varyon

3. $ (l) A nemzeti vagyonr6l szol6 2011. 6vi CXCVI. torv6ny (tov6bbiakban: Nvt.) erejdndl
fogva kiz6r6lagos <inkormiinyzati tulajdonban 6116 vagyonelemek t6teles felsorol6srlt az 1.
me

II

6kl et tartalmazza.

(2) Nemzetgazdasfugi szempontb6l kiemelt jelent6sdgti nemzeti vagyonnak min6siilnek a

2.

mell6kletben meghat6r ozott vagyonelemek.
(3) A korl6tozottan forgalomkdpes vagyonelemek felsorol6s6t a 3. mell6klettartalmazza.
(a) Ha az ingatlan forgalomkdpess6g6ben viitozirs tcirt6nik, az ingatlan rij besorol6s6t a
vagyon-nyilv6ntartSsban, az ingatlan kataszterben 6s a rendelet megfelelo melldklet6ben rit
kell vezetni, a kialakul6 ingatlan-nyilv6ntart6si rillapotnak megfelel6en.
(5) Ha az Onkormhnyzat vagyona olyan fj vagyontArggyal gyarapszik, amely rendeltet6s6n6l
fogva a forgalomkdptelen vagy korl6tozottan forgalomk6pes vagyon k<ir6be tartozik, a
szerz€st k<ivet6en a k6pviselS-testiiletnek d<inteni kell a vagyont6rgy besoroliisiira
vonatkoz6an, abban az esetben, ha a vagyontirgy besorol6sa a ttirv6nyi rendelkez6sek alapjan
nem egy6rtelmri.
3. A vagyonnal val6 rendelkez6s
4. S (l) E rendelet alkalmaziisihanavagyonnal val6 rendelkez6snek mindsiil
a) az elidegenit6s,

b) a vagyon

gazdasflgi t6rsas6gok, alapitv6nyok, kdzalapitv6nyok r6sz6re t<irt6no
adom6nyoziis,
c) a vagyonhasznosft6s, (idedrtve a vagyon haszn6latba, b6rbe, haszonb6rbe ad6siit,
lizingszerz5d6ssel val6 hasznosit6s6t), a koncesszi6ba, vagyonkezeldsbe ad6s6t, vagy onnan
val6 kivon6sdt,
d) a vagyon megterhel6se, ide6rtve a vagyon biztosit6kul ad6s6t, z6lo9- 6s jelzrilogjog, vagy
szolgalmi 6s egy6b hasznrilati jog alapftrisifi, hasznitlat jogrinak biztosit5s6t, elidegenit6si 6s
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terheldsi tilalom alapititsitt, valamint kezessdg vdllal6sdt, az Onkorm6nyzat tulajdon6n
fenn6ll6 vagyoni 6rtdkii jog gazdasdgi t6rsas6g rendelkezdsdre bocs6t6s6hoz val6
hozzflfirulilst,
e) az Onkorminyzatot megilleto elov6s6rl6si-, vdteli- ds visszav6s6rl6si jog gyakorl6sa,
f) gazdasitgi t6rsas6gokban izletr6,sz, r6szv6ny alapjfun az Onkormhnyzatot megilleto jog
gyakorl6sa,
g) az Onkorminyzat javfra m6s szemdly tulajdon6ban l6vo vagyonon fenn6ll6 jogokkal val6
rendelkez6s,
h) vagyonszerz€,s,
i ) 6rt6kp ap ir r al, p 6nzes zkci zokke I v al6 gazd6lko d 6s,
j) <inkorminyzati vagyont 6rinto hat6s6gi, polgdri peres elj6r6sban az Onkorminyzatot
megillet6 jog gyakorl6sa,
k) kozdrdekri c6lra kotelezetts6g v6llal6sk6nt felaj6nlott, vagy cirokl6s, lemond6s eset6n
vagyon elfogad6sa, ktiz6rdekti c6lra kotelezettsdg v6llal6s,
l) ingatlan tulajdonjog6nak jogszab6lyon alapul6 t6ritds n6lkiili ifiadilsa,6tvdtele.
(2) A vagyonnal val6 rendelkez6sre vonatkoz6 szab6lyokat a vagyont drinto meg6llapod6sok
m6dosit6sa, kieg6szit6se 6s megsziintet6se eset6n is alkalmazni kell.
(3) Onkormdnyzati intezmeny elhelyezds6t, mrikciddsdt szolg6l6 korl6tozottan forgalomk6pes
ingatlan vagy ingatlanr6sz kizttrolag azt k<jvet6en idegenfthet6 el, ha az int6zm6ny
mrikrjd6s6hez az ingatlan haszn6lata szi.iksdgtelennd vitlt. Ezen ingatlanok elidegenit6sehez a
forgalomkdpes s6 get akadiiy oz6 t6nyezoket me g kel I sziintetni.
(4) Az Nl.t-ben eloirt versenyeztet6s - mind a hasznositiis, mind a tulajdon ffiruhhzfs eset6n kotelezo, ha az erintett vagyont6rgy forgalmi 6rtdke a 20 milli6 Ft-ot meghaladja.
4. Az

iinkormfnyzativagyon 6rt6k6nek

6s ez

alapjfn

a tulajdonosi

jog gyakorl6jfnak

meghat6rozisa

5. $ (1) Az rjnkormitnyzati vagyonnal val6 rendelkez6st megelozoen az adott vagyont6rgy
forgalmi 6rtdket meg kell hatfirozni.
(2) A forgalmi 6rt6k meg6llapitds6nak m6dja:
a) Ing6s6g esetdn a vagyontiirggyal azonos, vagy param6tereiben a hozzd legkdzelebb 6116,
kereskedelemben kaphat6 dolog 6ra, ennek hirlnySban igazsiryngyi ing6forgalmi szak6rto iital
meghatfxozott 6rt6k 6 h6napn6l nem r6gebbi forgalmi 6rt6kbecslds alapj6n.
b) A t6zsdei forgalomban szereplo 6rt6kpapirok eset6ben az aktu6lis piaci 6r.
c) A t6zsdei forgalomban nem szereplo, hitelviszonlt megtestesito 6rt6kpapirok eset6ben a
befektetdsi szolgriltat6k 6ltal kozzetett, a m6sodlagos piaci forgalomban kialakult 6r.
d) Ingatlanok nyflt licites elj6r6s vagy zttrt borftdkos pfiyinat ritjan tortdno 6rt6kesit6se,
hasznosit6sa vagy ingatlanok megterhel6se esetdben ingatlanforgalmi szak6rt6 ttltal
meghatitrozott 6rt6k 6 h6napn6l nem r6gebbi forgalmi 6rt6kbecsl6s alapj6n, kiv6tel ez alSl az
azonos adotts6gir ingatlanok sorozat 6rt6kesitdse.
e) A vrlrhat6an I milli6 forint nett6 6rt6ket meg nem halad6 ingatlanok, vagy a vfrhatoan
500.000,- Ft nett6 6rt6ket meg nem halad6 mezogazdas6gi ingatlanok eset6n a Polg6rmesteri
Hivatal indoklis sal alififtmasztott 6rt6ke I 6 s e.
f) A kovetel6sek eset6ben az egyedi 6rt6kel6s keri.il alkalmazdsra.
(3) A vagyont6rgy feletti tulajdonosi jog gyakorl6jat az adott vagyont6rgy 6rtdk6tol fiigg6en,
vagy ha a hasznosit6s csak a vagyont6rgy egy reszere vonatkozik, a vagyonr6sz 6rt6ke alapjfin
kell meg6llapitani. A vagyont6rgy reszletekben tcirt6n6 elidegenit6si sz6nddka esetdn az
6rt6kesit6st vegzo szerv koteles a teljes vagyont6rgy 6rt6ke alapj6n meghatinozott tulajdonosi
j o gok gyakorl6j 6 nak hozzi\6ru16 nyi latk oza(rt kiilon me gkdrni.
(a) Ha a szerzodestitrgya t<ibb vagyonttngy, a vagyont6rgyak egyiittes 6rt6ke aziritnyado.
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(5) A vagyont6rgyak egyi.ittes 6rt6kesitds6nek, vagy hasznosit6sSnak az tekintendo, ha

a

vagyon elidegenit6se, vagy hasznosit6sa azonos szemdly reszere tortdnik.
5. Az int6zm6nyi haszn:{latban l6v6 ingatlanok kezel6s6nek 6s mtikiidtet6s6nek szab:ilyai

6. $ (1) Az Onkorminyzat intezmdnyei jogosultak 6s kcitelesek a mrikrid6siikhciz szi.iks6ges
vagyon rendeltet6sszerti haszniiatina, mrikddtetds6re, fenntart6s6ra, hasznositiisiira, a
vagyonhoz fuzodi5 k<izterhek visel6sdre ds k<itelesek ahasznftlatukban l6v6 vagyon sz6mviteli
el o ir6sok szerinti nyi lv6ntart6s6ra 6 s adatszolgitltatdsra.
(2) Az Onkorm6nyzat intezmdnyeinek joga a haszn6latukban l6v6 ingatlanok 6s ing6
vagyont6rgyak hasznosit6s6val az alaptevekenysdget nem s6rt6, es krzirolag az intezmdny
bevdtel eit nrivel6 bev €telszer zo tev6kenys 6 get folyatni.
(3) Az Onkormrinyzat tulajdon6ban 16v5, 6tmenetileg feleslegesse viit vagy kihaszniiatlan
ingatlanait az rntdzmlny vezetoje hathrozott idore, legfeljebb egy 6vig terjedo id6tartamra
jogosult bdrbe vagy haszn6latba adni. Nem kdtheto olyan szerzodls, amely alapjitn a
szer zo des id6be I i hatiiy a automatikusan me gho sszabbodik.
(4) Ingatlan, ingatlanr6sz ism6telt, azonos szewezetrel tdrtdno, vagy egy 6vn6l hosszabb, de
legfeljebb <it6vi idotartamra trjrt6no bdrbe-, vagy hasznitlatba adtsfthoz kdpvisel6-testtilet
jovfthagyitsa sziiksdges. 5 6ven tirli id6tartamra t<jrt6n6 b6rbe-, vagy haszn6latba adlshoz a
kdpviselo-testiilet el<izetes j6v6hagydsa szi.iks6ges. Az el6terjeszt6nek a bdrbe vagy
haszn6latba ad6sra vonatkoz6 szerzodfs-tervezetet az el6terjeszteshez csatolnia kell.
(5) Az int5,zmeny vezetoje felel6s a vagyon rendeltet6sszeni haszniiatfulrt 6s gazdas6gos
mrikodtet6s66rt, toviibbrl a bev6telszerzl tev6kenys6g eredm6nyess6g66rt 6s jogszenis6g66rt.
6. Onkorm inyzati kiizfeladat :{tad:is6hoz kapcsok6d6 varyonkezel6s

7. S (1) Vagyonkezellsi szerz6dds megkotdse 6rt6khat5rt6l fiiggetleniil a kdpviselo-testtlet
hat6skdr6be tartozik. A vagyonkezel6si szerz6d6snek az 6ltal6nos szerzod6si tartalmi
kell 6keken

tartalmaznia ke I I :
a) a vagyonkezel6 6ltal kdtelezoen ell6tand6 rinkormitnyzati kcizfeladatot 6s ellithat6 egydb
tevdkenys6geket, valamint
b) a vagyonkezel6sbe adott vagyon birtokl6sara, haszniiatitra vonatkoz6 korliitoz6
rendelkez6seket,
c) a kdzfeladat ell6trisa 6rdek6ben a vagyonkezeldsbe adott eszkcizciknek a helyi
Onkorm6nyzat szitmviteli nyilvantart6si adataival megegyezb t6teles jegyzdkdt 6rt6kdvel
egyiitt, azon beltil a k<itelez6 rinkorm6nyzati feladathoz kapcsol6d6 vagyon megjel6l6s6t,
d) a vagyonkezel6sbe adott vagyonnal val6 gazdirlkod6sra vonatkoz6 rendelkezdseket, 6s a
vagyonnal val6 v6llalkoz6s felt6teleit,
e) a vagyonkezeloijog megszerz6s6nek ellen6rt6k6t, vagy azingyeness6g t6ny6t,
f) a vagyonkezel6sbe vett vagyon tekintet6ben az <inkorm6nyzati vagyonnal kapcsolatos
nyilv6ntart6si 6s adatszolgitltat6si kdtelezettsdgek teljesit6s6nek m6dj6t 6s formiljilt,
g) az Onkorrninyzat k<ilts6gvetdsdt megillet6, a vagyonkezelds6be adott vagyon kezel6s6b6l
szirmazo befizet6sek teljesitds6re, a vagyonkezel6sbe adott vagyonnal tcirt6n6 elsz6mol6sra
vonatkoz6 rendelkez6seket,
h) a szer zod6s telj esit6s6nek bidosititsira vonatkoz6 rendelkez6 seket,
i) a teljesit6s biaositiisiira szolg6l6 mell6kkdtelezetts6geket 6s egy6b biztosit6kokat,
j) a vagyonkezel6sbe adott vagyonnal val6 m6rhet6en eredm6nyes gazdiikodilsra vonatkoz6
el6ir6sokat,
k) a vagyonkezel6si szerzod1,s idotartamft.
t:6,l

1

J
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vagyonkezel6si jog ingyenes dtenged6sdre k6telez6 oktat6si, szoci6lis vagy
egdszsegiigyi onkorm6nyzati alapfeladat ell6t6sShoz kapcsol6dva keriilhet sor.
(3) A vagyonkezel6 a szerzodessel re6 ruhdzott jogok gyakorl6s6t saj6t szervezete utjitn

(2) A

l6thatja el.

vagyonkezelot a vagyonkataszter hiteles vezet6se 6rdek6ben adatszolg6ltat6si
kotelezetts6g terheli az Onkorm inyzat fele.
(5) A vagyonkezel6 a vagyonkezel6sbe vett vagyon haszn6latdb6l, mtik<idtet6sdbol sz6rmaz6
bevdteleit, vagy kozvetlen koltsdgeit 6s r6fordit6sait elktildnitetJen koteles nyilv6ntartani oly
m6don, hogy az a saj6t vagyonnal folyatott v6llalkoziisi tev6kenysdgbol szirrmazo
bev6teleit6l, vagy kdltsdgeit6l 6s r6fordit6sait6l egy6rtelmrien elhat6rolhat6 legyen.
(6) A vagyonkezelo a vagyonkezeldsbe vett vagyon eszkozeirol olyan elktilonitett
nyilv6ntartSst kciteles vezetni, amely tdtelesen tartalmazza ezek konyv szerinti brutt6 6s nett6
6rtdkdt, az elszitmolt drt6kcs<ikkends <isszeget, az azokban bekovetkezett v6ltoziisokat
(7) A vagyonkezel6 kdteles 6vente egyszer, a titrgyevet koveto 6v februSr 15-ig a
vagyonkezeldsbe vett ingatlanok 6s egy6b vagyoni eszkozcik 6llapotSnak trirgy6vi
vtitozhsair6l besz6mol6t k6sziteni 6s azt a (5)-(6) bekezd6sben foglalt nyilv6ntart6sokkal
egyiitt a k6pvisel6-testiiletnek bemutatni.
(8) A vagyonkezel6 a vagyonkezelesi szerzod6s idotartama alatt halad6ktalanul kdteles

(4) A

thjekoztatni az Onkorm iny zatot:
a) ha ellene cs6d- vagy felszirmol6si elj6r6s, helyi onkormfrnyzat eset6ben ad6ss6grendez6si
elj6r6s indult,
b) ha v6gelsz6mol6si elj6r6s kezdem6nyezdsdre, vagy a jogutod n6lkiili megsziintet6sre
ir6nyul6 bir6s6gi vagy hat6sftgi intezkeddsre keriilt sor,
c) ha 3 h6napn6l r6gebbi koztartozitsavan,6s annak megfizet6sdre nem kapott halaszt6st,
d) mindazokr6l a viltozitsokr6l, amelyekkel kapcsolatos ti$ekoztatilsi kdtelezetts6get
jogszab6ly, vagy a vagyonkezel6si szerz6dds eloir.

8. $ (1) A vagyonkezelo arirbizott vagyonnal az Nvt-ben, a M<itv-ben, valamint e rendeletben
6s a vele kdtdtt vagyonkezel6si szerzoddsben foglalt jogok 6s kdtelezetts6gek szerint
gazd6lkodik.
(2) A v agyonkezelo j o go sult a r ftbizott vagyon :
a) birtokl6s6ra,
b)hasznfiatdra.
(3) A vagyonkezel6 kciteles arttbizott vagyon
a) biztosit6s6ra,
b) k<izterheinek visel6sdre,
c) j6 gazda m6djara tcirtdno megorzl,sdre 6s lehet6s6g szerinti gyarapititsfua,
d) az iitalitban elv6rhat6 gondoss6gf gazdtikodds szab6lyai szerintihaszniiatra,
e) fenntart6s6val, tizemeltet6sdvel, karbantartiis6val kapcsolatos feladatok ell6t6sfua,
f) az rinkorminyzati vagyonnal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatszolgftltatrisi k<itelezetts6g
teljesit6s6re,
9. S (1) A vagyonkezelot megilleto jogok gyakorl6s6t, annak szabfiyszenis6g6t, cdlszenis6gdt
a Polgdrmester vagy a megbizilsftbol eljrir6 szewezet, szemdly ellenorzi, amelyhez a
k6pviselo-testiilet ellen6rzdsi szempontokat hathrozhat meg.
(2) A tulajdonosi ellenorzds celja az dnkormilnyzati vagyonnal val6 gazdillkodtts vizsgiilata,
ennek keret6ben az onkormirnyzati vagyonnyilv6ntart6s hiteless6g6nek, teljess6g6nek 6s
helyess6gdnek biztositiisa, tov6bb6 a jogszeritlen, szerzSd6sellenes, vagy a tulajdonos
drdekeit s6rt5, vagy az Onkorm6nyzatot h6tr6nyosan 6rinto vagyongazd6lkod6si int6zked6sek
felt6r6sa 6s a jogszerti 6llapot helyre6llit6sa.
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keret6ben
(3) A polg6rmester vagy a megbizfts6bol elj6r6 szemdly a tulajdonosi ellenorz6s

jogosult:
u;-u rtugyonkezel6sben 6llo ingatlan teriilet6re bel6pni,
valamint az
b) az ellen6rz6s tirgyfhoz fapcsol6d6 minden kcizdrdekbSl nyilv6nos adat, 6s okirat
szolgfltat1stnak
6nkorm6nyzati vag{ima, a vagyonkezel6sre vonatkoz6 adat
bemutat6s6nak kdr6s6re,

sitSst, inform6ci6t
c) az ellenorzott vagYonkezel6 v ezetojetol ir6sban vagy sz6ban felvil6go

k6rni.
@)Azellenorzdstvegzoszem6lyazellenorz6ssorSnkoteles:
tev6kenys6g6t 6s rendeltet6sszeru
a) jogait rigy gyakor;ni, hogy az ellenorzdtt vagyonkezel6
m6rt6kben zavaria,
nr.it .iaetet a lehet6 legkisebb
"megkezddslrol
az ellen6rzott vagyonkezelo vezetoilt az ellen6rz6s
b) tev6kenys6g6nek
megkezd6se elott legal6bb 15 nappal tf\eko4atni,
jelent6sbe foglalni 6s a
c) ireg6llapit6sait tirgyszeruen, a val6sagnak megfelel6en ellen6rz6si
jelent6stervezetet, vajamint a v6glegeslelentOsi az ellenorzdtt vagyonkezelo vezetoj6nek
megkiildeni.
(5) Azellen6rz<jtt vagyonkezelS, vagy k6pviseldj e j ogosult:
a) az ellenorz6si cselekm6nyekndl jelen lenni,
bj az ellen6rzesmegfilapit6sait megismerni, a jelentdstewezette 6szrevdtelt tenni(6) Az ellen6rzott vagyonkezel6, vagy k6pvisel6j e koteles:
a) az ellenorz6 s v6 greh ajthsat e I 6 s e giteni, abb an e gyiittmrik<i dni,
b) az ellenSrz6st v1gzo r6sz6re sz6ban vagy ir6sban a k6rt titjekoztatdst, felvil6gositSst,
ny ilatkozatot megadni, a dokument6ci6kba a b etekint6 st bizto sitani,
az ellenorzest vegzo k6r6s6re a rendelkezdsre bocs6tott dokument6ci6 teljess6g6rSl
"j
nyilatkozni,
d) az ellenorzes zavartalan elvlgzlsehez sziiksdges egy6b feltdteleket megteremteni,
ej az ellenoruls megitllapit6sai, javaslatai alapjin tett int6zked6seir6l az Onkorminyzatot 30
napon beliil t6j 6k ortatnl
(7) A polg6rmester az adott 6vben elvegzett tulajdonosi ellenSrz6sek legfontosabb
meg6llapitiisair6l, cisszefoglal6 jelent6sben atirgyevet k<ivet6 6v Sprilis 30-ig t6jdkozta{1a a
kdpvi selo-testtiletet.
10. $ (1) A vagyonkezeloijog megszrinik:
a)hatftrozott idStartamri vagyonkezel6si szerzoddsben meghat6rozottidotartam eltelt6vel,
b)hatitrozatlan id5tartamri vagyonkezeldsi szerzodls eset6n a szerzodds felmond6siival,
c) a (3)-(a) bekezd6s szerinti rendkiviili felmond6ssal,
d) az adott vagyontSrgyra vonatkoz6an avagyontirgy megsemmisiil6s6vel, vagy
e) a vagyonkezelS jogut6d n6lkiili megszrin6s6vel,
f) a szerzoddsben meghatdrozott egy6b ok vagy feltdtel bekcivetkezdse esetdn
g) az Nvt. 1 1. $ (4) bekezd6s6ben meghat6rozott esetben.
(2) A felmond6si ido jogszabSly,vagy a felek elt6rci rendelkez6se hiiinyrlban:
a) rendes felmondds eset6n hat h6nap,
b) rendkivtili felmond6s eset6n k6t h6nap, ide nem 6rtve a (4)- (5) bekezd6s szerinti azomali
hatrilyu felmond6s eseteit.
(3) A helyi cinkormdnyzat a hatirozatlan idejti, vagy hatitrozott idejri vagyonkezel6si
szerzod|st rendkivtili felmond5ssal akkor sziintetheti meg, ha
a) a vagyonkezel6 a szirmfra jogszabrilyban elSirt kcitelezetts6g6t megs6rti, vagy a
v agy onkezeldsi szerz6d6sben el6irt k<itel ezettslgdt srilyosan megszegi ;
b) a vagyonkezel6 a vele szemben a vagyonkezel6si szerzi5dds megkdt6s6t megeloz6en
megindult csSd- vagy felszrlmolisi eljrir6sr6l az Onkormfnyzatot nem t6jdkoztafra, vagy a
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vagyonkezelovel szemben a vagyonkezel6si szerzodds hatiiyilnak
idotartama alatt cs6d- vagy
felszftmolitsi elj 6r6s indul ;
c) a vagyonkezelo ad6-, illet6k-, v6m- vagy t6rsadalombiztosit6si j6rul6k
tartozisat6bb mint
hat h6rom h6napja lei1rt,6s ennek megfizeies lrehalasztftst nem
kapott.
(4) Azonnali felmondiisnak van helye, ha a vagyo nkezel| a kezeldsbe adott
1nkorm1nyzati
vagyonnal a vftllalt <inkorm6nyzati felad,atot nem litja el, vagy
a vagyonkezel6sbe adott
vagyonban kdrt okoz.
(5) Azon vagyonelemek felsorol6s6t, amelyekre a kdpvisel6-testrilet vagyonkezel6i jogot
ldtesithet, a 4. mell6klet tartalmazza.
7

-

Az ingatlanok elidegenft6s6nek

6s

vfsrirlisrinak szabr{lyai

11' $ (1) Az Onkorminyzat tulajdonrit kepezo forgalomkdpes ingatlanok elidegenft6se
nyflt
licites eljrlr6s vagy zirt borit6kos pSlyazatutj:in tcirt6nhet termdszetes szem6ly
vagy atl6that6
szewezet r6szdte- Zartkdrl 6rt6kesft6si eljrirris tarthat6 kiilso alinlat bedrkez6se,
ingatlan
tulajdonjog6nak, vagy ingatlanra vonatkoz6 egydb jognak a cser6je, telek-kieg6Jzit1s,
telekhatSr rendez6s eset6n, vagy ha a nyfli licitls elj6rris tegaiaUb 2 alkalommal
eredm6nlteleniil z6rult.
(2) Ingatlan ingyenes ifiruhazisfur6l a kdpvisel6-testi.ilet dont. A dcjnt6shez min6sftett
szav azattdbb s 6 g sziiks 6 g e s.
(3) Licit, vagy zitrt borit6kos palyfnat ritjrin tdrt6n6 elidegenitdsrol, annak m6djrlr6l 6s a kiir6s
felt6teleirol
a) A forgalmi 6rt6kbecsl6s szerint a nett6 20 milli6 forintot meghalad6 forgalmi 6rt6k eset6n,
valamint a tdrzsvagyon r6sz6t kepezo ingatlanokat 6rinto elidegenitdsr6l, a trirzsvagyoni
kctrbol tcirt6n6 kivon6ssal egyidej rileg, a k6pvisel6-testi.ilet,
b) A forgalmi 6rt6kbecsl6s szerint nett6 5-20 milli6 forint krizotti forgalmi 6rt6k esetdn a
k6pvisel6-testtilet
c) A forgalmi 6rt6kbecsl6s szerint nett6 5 milli6 forintig terjed6 forgalmi 6rtdk esetdn a
Polgilrmester dont.
(4) A b) 6s c) pont alapj6n hozott dcint6sekrol a k6pvisel6-testtiletet negyed6venk6nt
tf$ekoztatni kell.

12. $ (1)

Ingatlanv6s6rl6s eset6n

az ingatlan 6rt6k6nek meg6llapit6sa

6rdekdben

szakv6lem6nyt kell b eszer ezni.

(2) Az ingatlan

megv6siirliis6r6l 11.

$ (3) bekezd6s6ben meghatitrozott 6rt6khat5rok

figyelembe v6tel6vel, a d<jntdsre jogosult d<int.

8. Ing6sfgok elidegenit6s6nek 6s megszerz6s6nek szabrilyai

13.

S

Ing6 vagyon elidegenit6s6r6l 6s megszerzeserol, ha az a jSvithagyott kcilts6gvet6si

rendeletben nem szerepel:
a) az int6,zm6ny vezetoje 500 ezer Ft egyedi forgalmi ertekhatftrig, {isszesen 6vente

I milli6

forintig,
b) a polg6rmester 500 ezer 6s 5 milli6 Ft egyedi forgalmi 6rt6khat6rok kozcltt,
c) 5-7 milli6 Ft egyedi forgalmi 6rt6khat6rok kdzott a k6pviselo-testiilet,
d) 7 milli6 Ft egyedi forgalmi lrtdL<hatftr felett a kdpvisel6-testiilet
jogosult drinteni a magasabb szintri jogszabiiyok rendelkez6seinek 6s a hat6lyos koltsdgvetdsi
rendelet szabfiyarnak figyelembe v6tel6vel, 6rt6kesit6s eset6n az ert1kesitds m6dj6nak 6s
feltdteleinek meghatrir ozfisfxal.
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A gazdasfgi trirsasrigi tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlis:inak
szabflyai

14. $ (1) A k6pviselo-testtilet a gazdasitgi t6rsas6gokr6l sz6l6 2006. 6vi IV. torv6ny
(tov6bbiakban: Gt.) alapjftn a tulajdonosi jogok gyakorl6sdt a k<ivetkezokben hatitrozzameg.
(2) Kdpvisel6-testtileti hatdsk<irbe tafiozo tigyek egyszemdlyes gazdas6gi t6rsas6gokn6l:
1 . egyszem6lyes gazdas6gi t6rsas6 g alapitdsa,
2. alapit6 okirat elfogadiisa, alapito okirat m6dosit6sa,
3. vezeto tiszts6gvisel6k, feli.igyelo bizotts6gi tagok k<inywizsg6l6k megv6lasztfsa,
4. sz6mviteli trirv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6sa, ide6rtve az adozott eredm6ny
f elhaszniifts6ra vo natko z6 d <i nt6 st, e I 6t6rs as iryi b e szirmo I 6 e I fo g ad6s a,
5 . potb efrzetd s elrendel 6 se 6 s vi sszat6rit6se,
6. osztal6kel6leg 6s osztaldk fizet6s6nek elhatttrozhsa,
7. izletresz feloszt6s6hozvalohozztlirrulfis, 6s az izletresz bevon6s6nak elrendel6se,
8. elov6s6rl6si jog gyakorliisa a t6rsas6g illtal
9. el6v6s6rl6sra jogosult szem6ly kijel<il6se, M izletresz kivi.il6ll6 szem6lyre tcjrt6no
ffirthfzhshn6l a bel ee g y ezes me gad6sa,
10. vezeto tisztsdgvisel6 visszahiv6sa, megbizatisilnak meghosszabbit6sa valamint a
munk6ltat6i j ogok gyakorl6sa,

l. a

feli.igyelo bizottsdg tagjainak, valamint a k<inywizsgtll6nak, megbizat6s6nak
meghosszabbitSsa, visszahiv6sa, valamint dijazis meg6llapit6sa,
12. olyan szerzodls megkdt6s6nek j6v6hagyilsa, amelyet a t6rsasSg saj6t tagSfxal,
i.igyvezetdjdvel vagy azok Ptk.685 $. b) pontja szerinti kcizeli hozzittartozojinal,dlettiirs6val
1

kdt,
13. az igyvezeto 6s feltigyel6 bizotts6gi tagok 6s kcinywizsgitlo ellen k6rt6rftdsi ig6nyek
6rv6nyesit6se,
14. a t6rsas6g jogut6d n6lkiili megszrinds6nek, 6talakul6s6nak elhatirozfsa,
15. a t6rsas6g t<ibb 6vre sz6l6 stratdgiai terv6nek j6vithagydsa,

16. a vezeto tiszts6gviselok dijazisinak 6s

pr6miumfeladatainak meghatitrozdsa, a
prdmiumfeladatok teljesit6sdnek ki6rt6kel6se, a feliigyel6 bizotts6g elndke 6s tagjai
dijazisilnak meghatfirozdsa, valamint a kdztulajdonban 4il6 gazdashgi t6rsas6gok
takar6kosabb mtik<id6sdr6l sz6l6 2009. 6vi CXXII. tdrv6ny 5. $ (3) bekezd6se alapjtrn
kotand6 j avadal m az6si szab itl yzat e I fo g ad 6sa
17. tov6bbi gazd6lkod6 szewezetalapit6s6hozvagy megsziinteteseheztcirt6n6 hozzilttrulis,
18. m6s gazdflkodo szervezetben rdszesedds megszerzesdhez vagy 6truhhzdsithoz tdrt6n6

m

eg

al

hozzijfurults.
19. egyszem6lyes rdszv6nyt6rsas6gok esetdben a Gt. 284 $. (2) bekezd6se szerint a Gt. 231. $
(2) bekezd6s6ben meghatfrozottak alapj6n a k6pvisel6-testiilet hat6sk<ir6be tartozo Ugyekben
a reszv enyes ir6sban dcint.
(3) A (2) bekezd6sben meghatfirozott esetekben a d<int6si hatrlsktjr gyakorl6ja minden esetben
a k6pvisel6-testi.ilet. A dcint6sekrol avezeto tisztsdgvisel6ket drtesiteni kciteles.
(4) Kdpvisel6-testiileti drint6s sztiks6ges an6l, hogy a t<ibbszem6lyes gazdas6gi t6rsas6gok
k<izgyril6sein az alfhbi kdrd6sekben Cserh6tszentiv6n Kcizs6g Onkorm6nyzatinak kdpviseldje

milyen javaslatokat tegyen, vagy milyen drintdsi alternativ6kat tiimogasson:
a) p6tbefizet6s elrendel6se 6s visszatdrftds6hez,
b) tizletr6sz feloszt6s6hozvalohozzi$|rultrs 6s az izletresz bevon6siinak elrendeldsehez,
c) javaslat a feltigyel6 bizottsiig tagjaira,
d) javaslat az igazgat6s6g tagjaira,
e) a t6rsas5g jogut6d n6lkiili megszrin6sdnek, 6talakullsrlnak elhatftrozSsilhoz,
f) a t6rsas6g tcibb 6vre sz6l6 stratdgiai tervdnek j6vithagyisa,
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azigyvezeto

kinevez6sdre, vagy felmentes6re,
h) torzstoke emel6s esetdn a tagok elsobbs6gi jog6nak kiztrisa,
i) trirzst6ke emelds softtn az elsobbsdgi jog gyakorl6s6ra jogosultak kijelol6se,
j) torzstoke felemel6sekor, vagy az elsobbs6gi jog gyakorl6sa esetdn a torzsbetdtek ar6ny6t6l
val6 eltdr6s meg6llapit6sa,
k) tcjrzstokeleszftllitttsakor a trirzsbet6tek ar6ny6t6l val6 elt6r6s megdllapit6sa.

l)

sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 elfogaddsa, ide ertve

az

adozott eredm6ny

felhasznfllftsra vonatko z6 dont6 st,

m) azon t6rsas6gok esetdben, ahol az Onkorm6nyzat tcibbsdgi befoly6ssal rendelkezik

a

tov6bbi gazdfikodo szewezel alapit6s6hozvagy megsziintetdsdhez tort6no hozz616rults,
n) azon t6rsas6gok eset6ben, ahol az Onkorm6nyzat tcibbsdgi befoly6ssal rendelkezik m6s
gazdiikodo szervezetben r6szesed6s megszerzesehez vagy itruhdzdsfthoz tort6no
hozziilfirults.
10. A vagyongazd:ilkodds tervez6se

k6pvisel6+estiilet vagyongazd6lkod6si tervet fogad el minden 6vben a
koltsegvetdsi koncepci6 r6szek6nt legk6sobb a t6rgy6vet megelozo okt6ber 31-ig.
(2) A vagyongazd6lkodisi terv hatiirozza meg aA, hogy az onkormdnyzatr vagyon kezel6s6t,
hasznosit6s6t 6s 6rt6kesit6s6t szerzodes alapjan ell6t6 onkorm6nyzati vagyonhasznosit6
t6rsas6gn6l, vagy m6s szervn6l k6pzod<itt, vagy az Onkormiinyzat vagyon6nak
6rtdkesit6s6bol, hasznosit6s6b6l szitrmazo bev6tel mekkora h6nyada haszn6lhat6 fel a
kozszol g6ltat6so k frnanszir o z6s 6ra 6 s rij abb b e fektet6 s e kre.

15.

$ (1) A

ll. Az Onkormrinyzat

kiivetel6seir6l val6 lemondfs

16. $ (1) Az Onkorminyzat kdvetel6s6rol ahatillyos kcilts6gvetdsi torv6nyben meghatixozott
kisdsszegri kcivetel6s lrtlL}ratitrhig a Polg6rmester, a kisosszegri k6vetel6sek 6rt6khat6ra 6s
annak tizszeres risszege koz<itt 6s egy6b esetekben a k6pvisel5-testiilet mondhat le,
amennyiben a kovetel6s 6rv6nyesit6se nem vezetett eredm6nyre es ez nem is v6,rhat6, vagy a

kcivetel6s 6rv6nyesit6se ar6n1'talan r6fordit6st eredm6nyezne, vagy

a

lemond6s

az

Onkorm6nyzat szitmttra a ktivetel6ssel ar6nyos egy6b elonyt biztosit.
(2) M6lt6nyoss6g abban az esetben gyakorolhato, ha a fizet6sre kotelezett bizonyitja, hogy
magatart6sa vagy koriilm6nyei megfelelnek a m6lt6nyoss6g felt6teleinek. A m6lt6nyoss6g
felt6teleinek vizsgSlata sor6n mag6nszemdly eset6ben azt kell mdrlegelni, hogy a k<ivetel6s
kifizetdse a kotelezett 6s a vele egytitt 6lo kozeli hozzifiartoz6k meg6lhet6s6t srilyosan
veszelyeaeti-e. Jogi szemdly 6s egy6b szervezet esetdben a kiv6teles m6lt6nyl6st drdemlo
kortilm6ny, kiiloncis tekintettel a gazd6lkod6si tev6kenys6g ellehetetlentil6se lehet az
elfogadhat6 indok.
17. $ Az Onkorm6nyzat vagyonitt vagy kovetel6s6t 6rinto perbeli vagy peren kiviili egyezs6g
eset6n, ha a kovetel6s, valamint az egyezs6gi ajdnlat kozcitti kiilonbsdg, vagy teher eset6n az
egyezseg sor6n felaj6nlott osszeg
a) nem 6ri el a kisdsszegri k<iveteldsek lrtdkhatarffi, a Polg6rmester,
b) a kisosszegri kdveteldsek ertel<hatftra 6s annak tizszeres risszege kozcitt a 6s egy6b
esetekben a k6pvisel6-testiilet dcint.
12. T

fj6koztatilsi ktitelezetts 6 gek
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18. S (1) A Polg6rmester a saj6t hatrlskordben hozott e rendelet hatiilya al6 tartozo dont6s6rol
a k6pviselo-testiiletet negyed6venkdnt, I milli6 forint 6rt6khat6r feletti dontSsdr6l a k6pvisel6te sttil etet soron kovetkez6 ril 6s6n kote le s tfijekoztatni,
(2) E rendelet hatiiya al6 tartozo dont6seikrol a bizotts6gok negyed6venkdnt k<jtelesek a
k6pv i se I o-testi.iletet tdj ekoztatni.
13.

Zir6

rendelkez6sek

19. $ Ez a rendelet a kihirdetds6t kciveto napon l6p hat6lyba.
20. $Ezzel egyidejtileghattiyitt veszti Garrib Kcizseg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testi.ilet6nek
az Onkormhnyzat vagyon6r6l, a vagyonhasznosit6s rendj6r6l 6s a vagyontiirgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorl6siinak szab6lyair6l sz6l6 7120L2.(V.2.) dnkormfnyzati rendelete

Kov6cs Zoltiin sk.
polg6rmester

dr.Turza Csaba J6zsef sk.
jegyzo
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Garr{b Kiizs6s Onkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
5 /2016.(IX.5.) iinkormfnvzati rendelete
a

vagyongazdilkodfsrril

Gar6b Kozs6g Onkormrinyzatinak K6pvisel6-testiilete Magyarorszag Alaptorv6nye 32. cikk
(2) bekezd6sdben meghatfirozott eredeti jogalkot6i hatSskcirdben, valamint a Magyarorszdg
helyi onkorminyzatair6l sz6l6 20II.6vi CLXXXIX. t<irv6ny 109.$ (4) bekezdds6ben 6s a
143. $ (4) bekezdds i) pontj6ban, anemzeti vagyonr6l szolo2011.6vi CXCVI. torv6ny 3. $
(l) bek. 1. pont 6. alpontj6ban,5.$ (2)bekezdds c) pontj6ban,all. $ (16) bekezdds6ben, 13. $
(l) bekezd6s6ben 6s 18.$ (1) bekezd6s6ben es az iilanrhintartisrol sz6l6 2011.6vi CXCV.
tcirv6ny 97.5 (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjiin, az Alapt<irv1ny 32. cikk (l)
bekezd6s e) pontj6ban 6s a Magyarorszdg helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 201I. 6vi
CLXXXX. tcirvdny 107. $-6ban meghatirozott feladatk<ir6ben elj6rva a k<ivetkez6ket rendeli
el:
1. Altalinos rendelkez6sek

1. $ E rendelet hatalya Gar6b K<izsdg Onkorm6nyzatinak tulajdon6ban l6vo ingatlanokra,
ing6sSgokra, gazdashgi tarsas6gokban l6vd tulajdonr6szekre, vagyoni 6rtdkri jogokra,
valamint az ezekkel valo gazdfrlkod6sra terjed ki.

S E rendelet hatiiya nem terjed
lak6s c6lj 6ra szolgi,lo helyis6gekre.
2.

ki az <inkormirnyzat tulajdon6ban l6v6 lak6sokra

6s nem

2. Az iinkormrinyzati vag5ron

3. $ (l) A nemzeti vagyonr6l sz5l6 2011. 6vi CXCVI. tdrv6ny (tov6bbiakban: Nvt.) erej6n6l
fogva kizar6lagos dnkorm6nyzati tulajdonban 6116 vagyonelemek t6teles felsorol6s6t az l.
mel I 6kl et tartalmazza.

(2) Nemzetgazdasilgi szempontb6l kiemelt jelent6s6gti nemzeti vagyonnak min6si.ilnek a 2.
mell6kletben meghat5rozott vagyonelemek.
(3) A korl6tozottan forgalomkdpes vagyonelemek felsorol6s6t a 3. mell6klettartalmazza.
(a) Ha az ingatlan forgalomk6pess6g6ben viitozirs t<irt6nik, az ingatlan rij besorol6s6t a
vagyon-nyilv6ntartiisban, M ingatlan kataszterben 6s a rendelet megfelelo mell6klet6ben 6t
kell vezetni, a kialakul6 ingatlan-nyilv6ntart6si 6llapotnak megfelel6en.
(5) Ha az Onkorminyzat vagyona olyan rij vagyontilrggyal gyarapszik, amely rendeltet6s6n6l
fogva a forgalomk6ptelen vagy korl6tozottan forgalomk6pes vagyon kdr6be tartozlk, a
szerzdst k<ivetoen a k6pvisel6-testilletnek ddnteni kell a vagyont6rgy besorol6s6ra
vonatkoz6an, abban az esetben, ha a vagyontitrgy besoroliisa a ttirv6nyi rendelkez6sek alapjdn
nem egydrtelmri.
3. A varyonnal val6 rendelkez6s
4. S (l) E rendelet alkalmaziisirban avagyonnal val6 rendelkez6snek min6siil
a) az elidegenft6s,

b) a vagyon
adom6nyoz6s,

gazdashgi t6rsas6gok, alapitv6nyok, krizalapitviinyok r6sz6re tcirt6no

vagyonhasznositris, (idedrtve a vagyon haszn6latba, b6rbe, haszonb6rbe ad6s6t,
lizingszerzoddssel val6 hasznositris6t), a koncesszi6ba, vagyonkezel6sbe ad6s6t, vagy onnan
val6 kivon6siit,
d) a vagyon megterheldse, idedrtve a vagyon biztosit6kul ad5s6t, ziiog- 6s jelzrilogjog, vagy
szolgalmi 6s egy6b haszn6lati jog alapit6siit, haszniilat joganak biztosit6s6t, elidegenit6si 6s

c) a

3/a mell6klet

terheldsi tilalom alapit6s6t, valamint kezess6g v6llal6s6t, az Onkorm6nyzat tulajdon6n
fenn6ll6 vagyoni 6rtdkri jog gazdasilgi t6rsasilg rendelkezds6re bocs6t6sdhoz val6
hozzi$itrulist,
e) az Onkorminyzatotmegillet6 elov6s6rl6si-, v6teli- 6s visszav6s6rl6si jog gyakorl6sa,
f) gazdas6gi t6rsas6gokban ifrzletrdsz, reszveny alapjan az Onkorminyzatot megillet6 jog
gyakorl6sa,
g) az Onkormfnyzat javfra m6s szem6ly tulajdon6ban l6v6 vagyonon fenn6ll6 jogokkal val6
rendelkez6s,
h) vagyonszerzds,
i ) 6rt6 kp ap in al, p enzes zkci zo kke I v alo gazddl ko d6s,
j) dnkormtrnyzati vagyont 6rinto hat6s6gi, polgSri peres elj6r6sban az Onkormfnyzatot
megilleto j og gyakorl6sa,
k) koz6rdekri c6lra kritelezetts6g v6llal6skdnt felaj6nlott, vagy orrikl6s, lemondds eset6n
vagyon elfo gad6sa, kriz6rdekti c6lra kdtel e zetts1 g v6l lal 6s,
1) ingatlan tulajdonjog6nak jogszab6lyon alapul6 tdritds ndlkiili ifiadhsa,6tv6tele.
(2) A vagyonnal val6 rendelkez6sre vonatkoz6 szab6lyokat a vagyont 6rint6 meg6llapod6sok
m6dosit6sa, kiegeszitese 6s megsziintetdse eset6n is alkalmazni kell.
(3) Onkormfuyzati intezmeny elhelyez6s6t, mrik<id6sdt szolg6l6 korl6tozottan forgalomkdpes
ingatlan vagy ingatlanrdsz kizftr6lag azt kovet6en idegenitheto el, ha az int6zm6ny
mrik<id6sdhez az ingatlan haszn6lata sziiks6gtelenn6 v6lt. Ezen ingatlanok elidegenit6sehez a
forgal omk6pe s s 6 get akadfly o zo t6nyez6ket me g kell sziintetni.
() Az Nlt-ben el6irt versenyeztet6s - mind a hasznosit6s, mind a tulajdon ittruhflzds eset6n kotelez6, ha az erintett vagyont6rgy forgalmi 6rt6ke a 20 milli6 Ft-ot meghaladja.
4. Az

iinkormdnyzativagyon 6rt6k6nek 6s ez alapjfn a tulajdonosi jog gyakorl6jrinak
meghatirozisa

5. $ (1) Az cjnkormtrnyzati vagyonnal val6 rendelkez6st megelozoen az adott vagyontargy
forgalmi 6rtdkdt meg kell hatirozni.
(2) A forgalmi 6rt6k meg6llapit6s6nak m6dja:
a) Ing6s6g eset6n a vagyont6rggyal azonos, vagy param6tereiben a hozzir legk<izelebb 6116,
kereskedelemben kaphat6 dolog 6ra, ennek hi6ny6ban igazsitgijgyi ing6forgalmi szakdrto Sltal
meghatitrozott 6rt6k 6 h6napn6l nem r6gebbi forgalmi 6rt6kbecsl6s alapjan.
b) A t6zsdei forgalomban szereplo 6rt6kpapirok eset6ben az aktu6lis piaci 5r.
c) A tozsdei forgalomban nem szerepl6, hitelviszonyt megtestesito 6rtdkpapirok eset6ben a
befektet6si szolgtitat6k 6ltal kozzetett, a m6sodlagos piaci forgalomban kialakult 6r.
d) Ingatlanok nyilt licites eljrirds vagy ztrt borit6kos pilyinat ud6n tdrt6no 6rt6kesitdse,
hasznositiisa vagy ingatlanok megterheldse eset6ben ingatlanforgalmi szakerto altal
meghatttrozott 6rt6k 6 h6napn6l nem r6gebbi forgalmi 6rt6kbecsl6s alapj6n, kivdtel ez al6l az
azonos adotts6gri ingatlanok sorozat 6rt6kesitdse.
e) A v6rhat6an I milli6 forint nett6 drtdket meg nem halad6 ingatlanok, vagy a v6rhat6an
500.000,- Ft nett6 6rt6ket meg nem halad6 mezogazdasdgi ingatlanok eset6n a Polg6rmesteri
Hivatal indokl6s sal alffifimasztott 6rt6kel 6 se.
f) A kciveteldsek eset6benaz egyedi 6rt6kel6s kertil alkalmaz6sra.
(3) A vagyont6rgy feletti tulajdonosi jog gyakorl6jat az adott vagyontftrgy 6rtdkdt6l fi.iggoen,
vagy ha a hasznosit6s csak avagyontfrgy egy reszere vonatkozik, a vagyonr6sz 6rt6ke alapjan
kell meg6llapitani. A vagyontitrgy r1,szletekben tdrtdno elidegenit6si sz6nd6ka esetdn az
drtdkesit6st vdgzo szerv k<iteles a teljes vagyont6rgy 6rtdke alapj6n meghatfrozott tulajdonosi
j o go k gyako rl 6j 5 nak ho zz6j itrul 6 nyi I atk o zatifi kiil cjn me gk6 rni.
(a) Ha aszerzodestitrgya tcibb vagyontdrgy, a vagyont6rgyak egyiittes drtdke azirinyado.
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(5) A vagyontdrgyak egytittes 6rt6kesit6sdnek, vagy hasznosit6s6nak az tekintendo, ha a
vagyon elidegenit6se, vagy hasznosit6sa azonos szem6ly rdsz6re tort6nik.
5. Az int6zm6nyi hasznilatban I6v6 ingatlanok kezel6s6nek 6s miikiidtet6s6nek szabrilyai

6. $ (1) Az Onkorminyzat intdzmdnyei jogosultak 6s k<itelesek a mtikod6siikhciz szi.iksdges
vagyon rendeltet6sszeni haszniiathra, mrik<jdtet6s6re, fenntart6s6ra, hasznosit6s6ra, a
vagyonhoz fizodo koaerhek visel6sdre 6s krjtelesek ahasznftlatukban l6v<i vagyon sz6mviteli
eloir6sok szerinti nyi lv6ntart6s6ra 6 s adatszolgirltat6sra.
(2) Az Onkorm6nyzat intlzm6nyeinek joga a haszn6latukban l6v6 ingatlanok 6s ing6
vagyontiirgyak hasznosit6s6val az alaptevdkenys6get nem sdrt6, 6s kizrir6lag az intezmeny
bev6teleit novelo bev6telszerzri tevdkenys6get folytatni.
(3) Az Onkorm6nyzat tulajdon6ban l6vo, 6tmenetileg feleslegesse viit vagy kihaszntiatlan
ingatlanait az int6zm6ny vezetoje hatirozott id6re, legfeljebb egy 6vig terjedo id6tartamra
jogosult b6rbe vagy haszniilatba adni. Nem kothet6 olyan szerzod6,s, amely alapjin a
szerzodds idobeli hatfiy a automatikusan meghosszabbodik.
(4) Ingatlan, ingatlanrdsz ismdtelt, zvonos szervezettel tdrt6n5, vagy egy 6vndl hosszabb, de
legfeljebb Ot6vi idotartamra t<jrtdnS b6rbe-, vagy haszntiatba adisirhoz k6pvisel6+estiilet
j6vShagyftsa sziiksdges. 5 6ven trili id6tartamra trirt6no b6rbe-, vagy haszniiatba adilshoz a
kdpvisel6+esttilet elSzetes j6v6hagy6sa sziiks6ges. Az el6terjesztonek a b6rbe vagy
hasznillatba adiisra vonatkoz6 szerzodes-tervezetet az el6terjeszteshez csatolnia kell.
(5) Az intlzmdny vezet6je felelSs a vagyon rendeltet6sszeri haszniiatircrt 6s gazdasrigos
mrikcidtet6s66rt, tov6bbri a bev6telszerzo tevdkenys6g eredmdnyess6g66rt 6s jogszenis6g66rt.
6. O nko rm 6ny zati kiizfelad at ritad

6s

rlhoz kap csol6 d 6 va gyo n kezelds

7. $ (l) Vagyonkezel6si szerz6d6s megkot6se 6rt6khatitrt6l fiiggetleni.il a kdpvisel6-testtilet
hat6sktir6be tartozik. A vagyonkezeldsi szerz6d6snek az 6ltal6nos szerz6d6si tartalmi
kelldkeken ttlJ tartalmaznia kell :
a) a vagyonkezelS 6ltal ktitelezoen ellifiand6 onkormfinyzati kcizfeladatot 6s ell6that6 egy6b
tevdkenysdgeket, valamint
b) a vagyonkezeldsbe adott vagyon birtokliis6ra, haszniiatfira vonatkoz6 korltttoz6
rendelkez6seket,

c) a

kozfeladat elltit6sa 6rdek6ben a vagyonkezel6sbe adott eszk<jz<iknek a helyi
Onkormrinyzat sztrmviteli nyilv6ntartrisi adataival megegyezo t6teles jegyz6k6t 6rt6k6vel
egytitt, azon beliil a k<itelez6 6nkorm6nyzati feladathoz kapcsol6d6 vagyon megjel6l6s6t,
d) a vagyonkezel6sbe adott vagyonnal valo gazditlkodiisra vonatkoz6 rendelkez6seket, 6s a
vagyonnal val6 v6llalkozils felt6teleit,
e) a vagyonkezeloijog megszerz6s6nek ellendrt6k6t, vagy azingyeness6g t6ny6t,
f) a vagyonkezel6sbe vett vagyon tekintet6ben az <inkormiinyzati vagyonnal kapcsolatos
nyilv6ntart6si 6s adatszolgftltat6si kdtelezetts6gek teljesit6s6nek m6dj6t 6s form6j6t,
g) az Onkorminyzat ktiltsdgvet6s6t megilleto, avagyonkezel6s6be adott vagyon kezel6s6bol
szftrmaz6 befizet6sek teljesit6s6re, a vagyonkezeldsbe adott vagyonnal tort6n6 elsz6mol6sra
vonatkoz6 rendelkezdseket,
h) a szerzodds telj esitds6nek biztosit6sdra vonatkoz6 rendelkez6seket,
i) a teljesitds biztosft6sira szolg6l6 mell6kkdtelezetts6geket 6s egydb biztosit6kokat,
j) a vagyonkezel6sbe adott vagyonnal val6 m6rhetrien eredm6nyes gazdflkoditsra vonatkoz6
el6fr6sokat,
k) a vagyonkezel6si szerzod1s idotartam6t.

J
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vagyonkezeldsi jog ingyenes 6tenged6s6re kotelezo oktat6si, szociillis vagy
eg6szs6giigyi onkorm6nyzati alapfeladat ell6t6s6hoz kapcsol6dva keriilhet sor.
(3) A vagyonkezelo a szerzoddssel re6 ruh6zott jogok gyakorl6s6t saj6t szervezete utjtn

(2) A

l6thatja el.

vagyonkezelot a vagyonkataszter hiteles vezet6se 6rdek6ben adatszolgfltatrisi
kritelezetts6g terheli az Onkorm fnyzat fele.
(5) A vagyonkezelo a vagyonkezeldsbe vett vagyon hasznftlatftb6l, mrikodtetds6bol szirmazS
bevdteleit, vagy krizvetlen koltsdgeit 6s r6fordit6sait elkiilonitetten k6,teles nyilviintartani oly
m6don, hogy az a saj6t vagyonnal folyatott v6llalkoz6si tev6kenys6gb6l szfirmazo
bevdteleitol, vagy kdlts6geitol 6s r6fordit6sait6l egy6rtelmrien elhat6rolhat6 legyen.
(6) A vagyonkezel6 a vagyonkezel6sbe vett vagyon eszkozeirol olyan elkiilonitett
nyilvSntart6st kciteles vezetni, amely t6telesen tartalmazza ezek kdnyv szerinti brutt6 6s nett6

(4) A

6rtdk6t, az elszftmolt 6rt6kcsdkkends <isszeget, az azokban bek<jvetkezett v6ltoz6sokat
(7) A vagyonkezelS koteles 6vente egyszer, a thrgyevet kdvet6 6v febru6r 15-ig a
vagyonkezel6sbe vett ingatlanok 6s egy6b vagyoni eszkcizok iillapotrinak t6rgy6vi
vfltozfsair6l besz6mol6t k6sziteni 6s azt a (5)-(6) bekezddsben foglalt nyilv5ntart6sokkal
egyiitt a k6pviselo-testtiletnek bemutatni.
(8) A vagyonkezel5 a vagyonkezelesi szerzod6s idotartama alatt halad6ktalanul k<jteles
titj lkortafii az Onkorm iny zatot:
a) ha ellene csod- vagy felsz6mol6si elj6r6s, helyi onkormSnyzat eset6ben ad6ss6grendez6si
elj6r6s indult,
b) ha v6gelsz6mol6si eljdr6s kezdemdnyezdsdre, vagy a jogut6d n6lkiili megsziintet6sre
ir6nyul6 bir6s6gi vagy hat6s6gi intezked6sre kertilt sor,
c) ha 3 h6napn6l r6gebbi koztartozfsa van, 6s annak megfizet6sdre nem kapott halaszt6st,
d) mindazokr6l a viltozitsokr6l, amelyekkel kapcsolatos ti$ekoztatilsi kcitelezetts6get
jogszabiiy, vagy a vagyonkezel6si szerzod6s eloir.

A vagyonkezelo aritbizott vagyonnal az Nvt-ben, a Mtitv-ben, valamint e rendeletben
vele kotdtt vagyonkezel6si szerz6d6sben foglalt jogok 6s kotelezetts6gek szerint

S. $ (1)

6s a

gazd6lkodik.
(2) Avagyonkezelo jogosult arthizott vagyon:
a) birtokl6sara,
b) haszn6latara.
(3) A vagyonkezel6 ktiteles ardbizott vagyon
a) biztosft6sara,
b) kdzterheinek visel6s6re,
c) j6 gazda m6djara t<jrt6no megorzesere 6s lehet6s6g szerinti gyarapititsfua,
d) az 6ltal6ban elv6rhat6 gondossdgf gazdiikod6s szabdlyai szerintihasznfiatra,
e) fenntart6s6val, tizemeltet6s6vel, karbantart6s6val kapcsolatos feladatok ellffiilsfra,
f) az onkormitnyzati vagyonnal kapcsolatos nyilv6ntartdsi 6s adatszolghltat6si kcitelezetts6g
teljesit6s6re,

9. $ (l) A vagyonkezelot megillet6 jogok gyakorl6s6t, annak szabfiyszenis6g6t, c6lszertis6g6t
a Polgdrmester vagy a megbizSsiib6l elj6r6 szewezet, szem6ly ellenorzi, amelyhez a
k6pviselS-testiilet ellen6rz6si szempontokat hatftrozhat meg.
(2) A tulajdonosi ellenorz6s celja az <inkorm6nyzati vagyomal val6 gazdillkodits vizsg6lata,
ennek keret6ben az rinkormftnyzati vagyonnyilv6ntart6s hiteless6g6nek, teljessdg6nek 6s
helyess6g6nek biztosit6sa, tov6bb6 a jogszenitlen, szerz6d6sellenes, vagy a tulajdonos
6rdekeit s6rto, vagy az Onkorm6nyzatot h6tr6nyosan 6rinto vagyongazd6lkod6si int6zked6sek
feltarAsa 6s a jogszeni 6llapot helyrerillit6sa.
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(3) A polg6rmester vagy a megbizits6b6l elj6r6 szemdly a tulajdonosi ellen6rz6s keretdben
jogosult:
a) a vagyonkezel6sben 6116 ingatlan teri.ilet6re bel6pni,
b) az ellenorzds titrgyihoz kapcsol6d6 minden k<izdrdekbol nyilv6nos adat, valamint az
rinkorm6nyzati vagyonra, a vagyonkezeldsre vonatkoz6 adat szolg6ltat6s6nak 6s okirat
bemutat6s6nak kdrds6re,

c) az ellenorzott vagyonkezelo vezetoj6t6l ir6sban vagy sz6ban felvil6gosit6st, inform6ci6t
k6mi.
@) Az ellen6rzdst vegzo szem6ly az ellenlrzds sor6n koteles:
a) jogait rigy gyakorolni, hogy az ellenbrzott vagyonkezelo tev6kenys6g6t ds rendeltetdsszeni
mrik<id6s6t a lehet6 legkisebb mdrtdkben zavarja,
b) tev6kenys6g6nek megkezddserol az ellenorzott vagyonkezelo vezetojet az ellenorz6s
megkezddse el6tt legal6bb 15 nappal tillkoztatni,
c) meg6llapit6sait tirrgyszerien, a val6s5gnak megfeleloen ellenorz6si jelent6sbe foglalni 6s a
jelent6stervezetet, valamint a v6gleges jelent6st az ellenorzritt vagyonkezelo vezetoj6nek
megkiildeni.
(5) Az ellenorzcitt vagyonkezelS, vagy k6pviseldje jogosult:
a) az ellenorz6si cselekm6nyekndl jelen lenni,
b) az ellen6rz6s meg6llapit6sait megismemi, a jelent6stervezetre 6szrevdtelt tenni.
(6) Az ellen6rzdtt vagyonkezel6, vagy kdpviseldje k<jteles:
a) az ellen6rz6s v6grehajt6s6t el6segiteni, abban egyiittmtikodni,
b) az ellenorzdst vegzo reszere sz6ban vagy ir6sban a k6rt tajlkoztatftst, felvil6gosit6st,
nyilatkozatot megadni, a dokument6ci6kba a betekint6st biztositani,
c) az ellenorz|,st vegzo k6r6s6re a rendelkez6sre bocs6tott dokumentiici6 teljess6gdr6l
nyilatkozni,
d) az ellenorzes zavartalan elvegz6sdhez sztiks6ges egydb feltdteleket megteremteni,
e) az ellenorzes megfrllapitrisai, javaslatai alapjin tett int6zked6seir6l az Onkormfnyzatot 30
napon beltil t5j 6ko ztatni.
(7) A polg6rmester az adott 6vben elvegzett tulajdonosi ellenorz6sek legfontosabb
megiillapit6sair6l, osszefoglal6 jelent6sben a tttrgydvet k<iveto 6v dprilis 30-ig tej6koztatla a
k6pvisel5-testtiletet.
10. $ (1) A vagyonkezeloijog megszrinik:
a)hatfrozott id6tartamri vagyonkezel6si szerzod6sben meghatiirozott id6tartam eltelt6vel,
b)hatfirozatlan id6tartamir vagyonkezel6si szerzodes eset6n aszenodls felmond6s6val,
c) a (3)-(a) bekezd6s szerinti rendkivtili felmond6ssal,
d) az adott vagyont6rgyra vonatkozoan a vagyont6rgy megsemmisiil6s6vel,vagy
e) a vagyonkezelo j o gut6 d n6lkiil i me gszrind sdvel,
f) a szerz6d6sben meghatfirozott egy6b ok vagy feltdtel bek<ivetkez6se eset6n
g) az Nvt. I l. $ (4) bekezd6sdben meghat6rozott esetben.
(2) A felmondrisi ido jogszabrily , vagy a felek elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban:
a) rendes felmond6s esetdn hat h6nap,

b) rendkiviili felmond6s eset6n k6t h6nap, ide nem 6rtve a (4)- (5) bekezd6s szerinti azonnah
hat6lyir felmond6s eseteit.
(3) A helyi rinkorm6nyzat a hatitrozatlan idejri, vagy hat6rozott idejri vagyonkezeldsi
szerzoddst rendkivtli felmond6ssal akkor sziintetheti meg, ha
a) a vagyonkezelo a szilmdra jogszab5lyban el6irt kdtelezetts6g6t megs6rti, vagy a
vagyonkez el6si szerzod6 sben el6 f rt kdte I ezettse get srilyo san me gsze gi ;
b) a vagyonkezelo a vele szemben a vagyonkezel6si szerzodds megkot6s6t megel6z6en
megindult csod- vagy felszrimoldsi eljfr6sr6l az Onkormfnyzatot nem t6j6koftatta, vagy a
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vagyonkezelovel szemben a vagyonkezeldsi szerzodes hat6ly6nak idotartama alatt csod- vagy
felsz6mol6si elj 6r6s indul;
c) a vagyonkezelo ad6-, illet6k-, v6m- vagy t6rsadalombiztosit6si j6rul6k tartozhsa tcjbb mint
hat h6rom h6napja lej6rt, 6s ennek megfizet6serehalasztitst nem kapott.
(4) Azonnali felmond6snak van helye, ha a vagyonkezel6 a kezel6sbe adott tjnkormhnyzatr
vagyonnal a v6llalt onkorm6nyzati feladatot nem l6tja el, vagy a vagyonkezeldsbe adott
vagyonban k6rt okoz.
(5) Azon vagyonelemek felsorol6s6t, amelyekre a kdpviselo-testiilet vagyonkezeloi jogot
l6tesfthet, a 4. melldklet tartalmazza.
7.

Az ingatlanok elidegenit6s6nek

6s

visirlisfnak szabflyai

11. $ (1) Az Onkorminyzat tulajdondt kepezo forgalomk6pes ingatlanok elidegenitdse nyilt
licites elj6r6s vagy ztrrt borit6kos pfiydzat rid6n t<irt6nhet term6szetes szem6ly vagy ftlathat6
szervezet reszere. Zitrtkori 6rtdkesitesi elj6r6s tarthat6 kiils6 ajftnlat bedrkez6se, ingatlan
tulajdonjog6nak, vagy ingatlanra vonatkoz6 egydb jognak a cser6je, telek-kieg6szitds,
telekhat6r rendezds eset6n, vagy ha a nyilt licites eljdr6s legal6bb 2 alkalommal
eredm6nyteleni.il z6rult.

(2) Ingatlan ingyenes ittruhhzitsfirol a
szav azattobb

s6

g sztiks6

kdpviselo-testtilet dont.

A

dont6shez minositett

ge s.

(3) Licit, vagy zirt borit6kos piiyinat ird6n tcirt6no elidegenit6srol, annak m6dj6r6l 6s a kiir6s
felt6teleir6l
a) A forgalmi 6rt6kbecsl6s szerint a nett6 20 milli6 forintot meghalad6 forgalmi 6rt6k eset6n,
valamint a tcirzsvagyon r6sz6t kepezo ingatlanokat drinto elidegenitdsr6l, a tdrzsvagyoni
korb6l tort6n6 kivon6ssal egyidejrileg, a k6pvisel5-testtilet,
b) A forgalmi drt6kbecsl6s szerint nett6 5-20 milli6 forint kdzcitti forgalmi 6rt6k esetdn a
k6pviselo-testi.ilet
c) A forgalmi drt6kbecsl6s szerint nett6 5 milli6 forintig terjedo forgalmi 6rt6k esetdn a
Polg6rmester dont.
(4) A b) 6s c) pont alapj6n hozott d<int6sekr6l a k6pvisel6-testtiletet negyed6venk6nt
tt$ekorta1'ni kell.

12. $ (1)

Ingatlanv6sarl6s eset6n

az ingatlan 6rt6k6nek

meg6llapit6sa 6rdek6ben

szakv6lem6nyt kell beszerezni.

(2) Az ingatlan

megv5s6rl6s6r6l I 1. $ (3) bekezddsdben meghatdrozott 6rt6khat6rok
figyelembe v6tel6vel, a dcjntdsre jogosult dcint.
8. Ing6sr[gok elidegenft6s6nek 6s megszerz6s6nek szabrilyai

13.

S

Ing6 vagyon elidegenit6s6r6l 6s megszerz5,serol, ha az a j6v6hagyott krilts6gvet6si

rendeletben nem szerepel:
a) az int6zm6ny vezetoje 500 ezer Ft egyedi forgalmi 6rtdkhat6rig, cisszesen dvente

I milli6
forintig,
b) a polg6rmester 500 ezer 6s 5 milli6 Ft egyedi forgalmi 6rt6khat6rok koz<jtt,
c) 5-7 milli6 Ft egyedi forgalmi 6rt6khat6rok kozott a kdpviselS-testtlet,
d) 7 milli6 Ft egyedi forgalmi 6rt6l<hatfn felett a k6pviselo+esti.ilet
jogosult donteni a magasabb szintri jogszabfilyok rendelkez6seinek 6s a hat6lyos kcilts6gvet6si
rendelet szabiiyainak figyelembe vdteldvel, 6rt6kesit6s eset6n az ertekesit6s m6dj6nak 6s
fe lt6teleinek me ghat6r ozftstn al.
6
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9.

A gazdas:igi tfrsasfgi tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorkisrinak
szabrilyai

(l) A

a

gazdasftgi t6rsasSgokr6l sz6l6 2006. 6vi IV. torv6ny
(tovrlbbiakban: Gt.) alapj6n a tulajdonosi jogok gyakorl6s6t a kcjvetkez6kben hatfirozzameg
(2) K6pviselo-testiileti hat6skorbe tartoz6 iigyek egyszemdlyes gazdasitgi t6rsas6gokn6l:
I . e gy s zem 6ly es gazdas 6 gi trlrs as 6 g alapitds a,
2. alapit6 okirat elfogad6sa, alapit6 okirat m6dosit6sa,
3. vezet6 tiszts6gvisel6k, feliigyel6 bizotts6gi tagok krinywizsg6l6k megv6las4hsa,
4. szrlmviteli t<irvdny szerinti besz6mol6 elfogadiisa, ide6rtve az ad6zott eredm6ny
felhasznfiitsSra vonatkoz6 d<int6st, el6tiirsas6gibeszftmol6 elfogad6sa,
5. p6tbefi zet6s elrendel6se 6s visszat6rit6se,
6. osztal6kel6leg 6s osztal6k fizetds6nek elhatitrozilsa,
7 . uzletresz felosztils6hozvalo hozzitjftrulits, 6s az ijzletrdsz bevon6s6nak elrendel6se,
8. el6v6sarl6sijog gyakorl6sa a t6rsas6g 6ltal
9. el6v5s6rl6sra jogosult szem6ly kijelcil6se, az iJ;zletrdsz kivtil6ll6 szemdlyre t<jrt6n6
ifiruhir;isitniil a belee gy ezes me gadiisa,
10. vezeto tiszts6gvisel6 visszahiv6sa, megbizat6s6nak meghosszabbit6sa valamint a
munk6ltat6i j ogok gyakorl6sa,
I 1. a feliigyelS bizottsrig tagjainak, valamint a krinywizsg6l6nak, megbizat6sanak
meghosszabbit6sa, visszahiv6sa, valamint dijazils meg6llapft6sa,
12. olyan szerzodds megkcit6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet a t5rsas6g saj6t tagtriwal,
iigyvezetoj6vel vagy azok Ptk. 685 $. b) pontja szerinti k<jzeli hozztttartoz6jfxal,6lettilrs6val
kot,
13. az igyvezetS 6s feltigyel6 bizotts6gi tagok 6s k<inlwvizsgil6 ellen k6rt6rit6si ig6nyek
6rv6nyesit6se,
14. a t6rsasrig jogut6d n6lkiili megszrin6sdnek, iitalakul6srinak elhatitrozisa,
15. a t6rsas6g tobb 6vre sz6l6 strat6giai terv6nek j6viihagy6sa,

14. $

k6pvisel6testtilet

16. a vezeto tiszts6gvisekik dijazf;,inak 6s pr6miumfeladatainak meghatirozhsa, a
pr6miumfeladatok teljesit6s6nek ki6rtdkel6se, a feliigyel6 bizottsirg eln<lke 6s tagjai
dijazisitnak meghatitrozilsa, valamint a kriztulajdonban 6116 gazdasSgi t6rsas6gok
takar6kosabb mrikrjd6s6r6l sz6l6 2009. 6vi CXXII. tcirv6ny 5. $ (3) bekezddse alapjirn
megalkotand6 j avadalmazhsi szabfrlyzat elfogadrisa
17. tov5bbi gazd6lkod6 szervezet alapitds6hozvagy megsztintetds6hez t<jrt6no hozzi\trul6s,
18. miis gazd6lkod6 szervezetben r6szesed6s megszerz€s€hez vagy iitruhir;ilsithoz ttirt6no
hozzhjflrulils.
19. egyszem6lyes r6szv6nytSrsas6gok eset6ben a Gt.284 $. (2) bekezd6se szerint a Gt. 231. $
(2) bekezd6sdben meghatitrozottak alapj6n a k6pvisel6-testiilet hat6skcir6be tartozo tigyekben
a rlszvdnyes ir6sban d<jnt.
(3) A (2) bekezd6sben meghatirozott esetekben a drjnt6si hat6sk<ir gyakorl6ja minden esetben
a kdpviselo-testiilet. A d<jntdsekrol avezeto tiszts6gvisel5ket 6rtesiteni ktiteles.
(4) K6pvisel6-testiileti ddnt6s sziiks6ges arr6l, hogy a tcibbszemdlyes gazdasrigi tarsas6gok
kcizgyrildsein az alilbbi kdrddsekben Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkormrlnyzatinak kdpviseldje
milyen javaslatokat tegyen, vagy milyen dcint6si alternativ6kat tiimogasson:
a) p 6tb eftzet6 s e I rendel 6 s e 6 s vi s szatdrit6 s 6hez,
b) iizletr6sz feloszt6srihozval6hozzfijitrulils 6s az izletreszbevon6siinak elrendel6sehez,
c) javaslat a feliigyel6 bizotts6g tagSaha,
d) javaslat az igazgat6s6g tagiaira,
e) a tiirsasilg jogut6d n6lktili megszrin6s6nek, iitalakulSsanak elhathrozhsithoz,
f) a tiirsasilg tdbb 6vre sz6l6 strat6giai terv6nek j6v6hagy6sa,
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g) azont6rsas6gok esetdben, ahol az Onkorm6nyzat tcibbs6gi tulajdonos, javaslat az igyvezetit
kinevez6s6re, vagy felment6sdre,
h) torzst6ke emelds eset6n a tagok elsobbs6gi jog6nak kizitrflsa,
i) torzst6ke emel6s sorttn az elsobbs6gi jog gyakorl6siira jogosultak kijel<ildse,
j) torzstoke felemel6sekor, vagy az elsobbsdgi jog gyakorl6sa esetdn a ttirzsbet6tek ar6ny6t6l
val6 elt6rds meg6llapitdsa,
k) tdrzstokelesz1,llitirsakor a torzsbetdtek arftnyii6l val6 eltdr6s megdllapitdsa,

1) sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6sa, ide 6rtve az adozott eredmdny
felhaszn6l6sra vonatkoz6 dcint6st,

m) azon tarsas6gok esetdben, ahol az Onkormanyzat tobbs6gi befoly6ssal rendelkezik

a

tov6bbi gazd6lkod6 szewezet alapft6s6hozvagy megsziintet6s6hez tcirtdno hozzt$6rul6s,
n) azon t6rsas6gok eset6ben, ahol az Onkorm6nyzat tobbsdgi befoly6ssal rendelkezik m6s
gazd6lkod6 szervezetben r6szesed6s megszerz1,sehez vagy ifiruh6z{sfrhoz tdrtdno
hozzi\6rul6s.
10. A v^Wong zd:ilkodis tervez6se

15.

$ (1) A

k6pviselotestiilet vagyongzd6lkod6si tervet fogad

el

minden 6vben

a

kolts6gvet6si koncepci6 rdszek6nt legk6sobb a tdrgydvet megelozo okt6ber 3 f -ig.
(2) A vagyongazd6lkod6si terv hatarozza meg azt, hogy az <inkormtnyzati vagyon kezel6s6t,
hasznositiis6t 6s 6rt6kesit6s6t szeruodes alapjiin ell6t6 onkorm6nyzati vagyonhasznosit6
t6rsas6gndl, vagy m6s szervn6l k6pz5ddtt, vagy az Onkorm6nyzat vagyon6nak
6rt6kesit6s6bol, hasznosit6stlb6l szftrmazo bev6tel mekkora h6nyada haszn6lhat6 fel a
kd z sz o I giiltat6s o k frnanszir o ziis 6ra 6 s fj abb be fektet6 sekre.

ll.

AzOnkormfnyzat kiivetel6seir6l val6 lemondis

16. $ (l) Az Onkorminyzat krivetel6s6rol ahattlyos kdlts6gvetdsi torvdnyben meghatirozott
kisrisszegri kovetel6s ert1k,hatttritig a Polg6rmester, a kisosszegri ktjvetel6sek drt6khat6ra 6s
annak tizszeres osszege kozcitt 6s egy6b esetekben a k6pviselo-testiilet mondhat le,
amennyiben a kdvetel6s 6rv6nyesit6se nem vezetett eredm6nyre 6s ez nem is v6rhat6, vagy a
kdvetel6s 6rv6nyesit6se arftnytalan r6fordit6st eredmdnyezne, vagy a lemondiis az
Onkormanyzat szitmira a kcivetel6ssel ar6nyos egy6b elonyt biztosft.
(2) Mdltanyoss6g abban az esetben gyakorolhat6, ha a fizet6sre kcitelezett bizonyitja, hogy
magatartdsa vagy kdriilm6nyei megfelelnek a m6lt6nyoss6g felt6teleinek. A m6lt6nyoss6g
felt6teleinek vizsg6lata sor6n mag6nszem6ly eset6ben azt kell m6rlegelni, hogy a k6vetel6s
kifizetdse a kdtelezett 6s a vele egyiitt 6lo kcizeli hozziftartoz6k megdlhetds6t srilyosan
veszelyezteti-e. Jogi szemdly 6s egydb szewezet esetdben a kiv6teles m6ltanyl6st 6rdeml6
kcirtilm6ny, kiilonos tekintettel a gazd6lkodrisi tevdkenysdg ellehetetleni.il6se lehet az
elfogadhat6 indok.
17. $ Az Onkorm6nyzat vagyon6t vagy kovetelds6t 6rint6 perbeli vagy peren kiviili egyezslg
eset6n, ha a kcivetelds, valamint az egyezsegr ajfnlat kozcjtti kiilcinbs6g, vagy teher eset5n az
egy ezseg sor6n felaj 6nlott cisszeg
a) nem 6ri el a kisdsszegri kovetel6sek 1rtlldtatirit, a Polg6rmester,
b) a kisdsszegii kovetel6sek ertel<hatdra 6s annak tizszeres cisszege kcizcitt a 6s egydb
esetekben a k6pvisel6-testiilet drjnt.
1

2. Tdj 6ko ztatfsi kiitelezetts6gek
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18. $ (l) A Polg6rmester a saj6t hat6sk6r6ben hozott e rendelet hatiiya al6 tartozo d<intdsdrol
a kdpviselS-testiiletet negyed6venk6nt, I milli6 forint 6rtdkhat6r feletti d<int6s6rol a kdpvisel5testiil etet soron kcivetkezo iil 6 sdn k<ite le s tt$ekoztatni.

(2) E rendelet hatiiya al6 tartoz6 dtjnt6seikr6l a bizotts6gok negyed6venk6nt k<jtelesek
k6pvisel6-testiiletet tf$|kortafir.

a

13. 2616 rendelkez6sek

19. $ Ez a rendelet a kihirdet6s6t kriveto napon l6p hatrilyba.
20. $Ezzel egyidejrileghatillyitt veszti Gar6b K<izs6g OnkormanyzataKepviselo-testiilet6nek
az Onkorminyzat vagyon6r6l, a vagyonhasznosit6s rendj6r6l 6s a vagyontargyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlds6nak szabftlyair6l sz6l6 712012.(Y.2.) dnkorminyzati rendelete

./)

. {Yy'1 t,
...,J..(::.
Kovdcs Zolttn
polg6rmester

jegyzo

fl.q)
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