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JEGYZ6KONYV

K6szi.ilt: Gar6b K<izsdg OnkormSnyzata K6pviselo-testtletdnek 2016. december 17. napjSn a Gar6bi
Faluh5zban megtartott nyilt iilds6rol.

Jefen vannak: Kov6cs ZoltLn polgdrmester
Nagy Antaln6 alpolg6rmester
Szegi Szabolcs k6pviselo

TanScskozdsi joggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

Kov6cs Zolt6n polg5rmester k<iszontotte a jelenl6v6ket. Meg6llapitotta, hogy a kdpvisel6k kOztil Szegi
Szabolcs k6pviselo igazoltan t6vol maradt, a testiilet hatirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban
foglalt napirenddel egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovSbbi napirendi pont felv6tel6re. A testtilet
e gyhan gir lag elfo gadta a meghf v6ban fo glalt napirendeket.

Napirendi iavaslat

l. Javaslat egyiittmtik<id6si meg6llapod6s elfogadisiraaphszt6i fogorvosi korzettel kapcsolatban
ElSterjeszto: Kov 6cs Zolthn polg6rmester

2. Javaslat az dnkorm6nyzat vagyongazd5lkodSsr6l sz6l6 512016.(1x.5.)dnkormSnyzati
rendelet6nek m6dosit6s6ra

El6terjeszto: KovScs Zoltiln polg6rmester

3. Javaslat az Als6told Toldi rit 20. (Flrsz.: 6611.) szfim alatti korl6tozottan forgalomk6pes
ingatlant iizleti (forgalomk6pes) vagyonn6 nyilv funitfsSra.
El6terjesao: Kov6cs Zoltin polg6rmester

4. Egyebek
Eloterjeszto: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyz6, Kov6cs Zolthn polgSrmester

1. Napirend

Kov6cs Zolt6n polg5rmester elmondta, Pisrt6 V6ros polg6rmestere lev6lben megkereste az

cinkormiinyzatokat, mivel a fogorvosi alapell6tast telepi.il6siink eset6ben phsztoi sz6khelyii praxis
biztositja, ezdrt azt meg6llapod6sban kell rogziteni. Megkiildt6k a meg5llapod6s tervezetet, melyet a

testtiletnek hathrozattal kell elfogadnia ( 1. szfmf mell6klet). A polgSrmester felolvasta a

meg6llapod6s tervezetet.

Kdrte a k6pviselok dszrevdteleit,hozzitsz6lilsait a napirendi ponttal kapcsolatban.
A k6pvi sel6-testi.ilet egyet6rtett az elhangzottakkal.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal - az alitbbihatbrozatothozta:.

Garfb Kiizs6e Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
17 / 20 16. (XIJ..|7 .\ szhmfi hathr ozatt
a fogorwosi alapell6t6s egyiittmiikiid6si meg6llapod6s6val kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet, mint drjnt6shoz6 testiilet a fogorvosi alapell6t6s biztositSsa
drdek6ben a csatolt l. szhmfi mell6klet szerint elfogadja az egyittmrikod6si
megSllapod6st.
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A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert az egytttmrikoddsi meg6llapod6s
al6ir irsitr a, 6 s a tovSbb i sziiksd ge s int6zkedd sek me gt6te | 6re.

Hat6rido: drtelemszeni
Felel os : Kov 6cs Zoltfn pol g6rmester

2. Napirend

Kovi{cs Zoltin polg6rmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 anyagot (2. szflmfi mell6klet )
a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, SttanulmiinyozhaIla. Az onkormdnyzatvagyonrendelet6nek
m6dosit6sa nem jogszabiiyi eloirhs miatt k<itelez6 jellegri, hanem azdrt, mert az ilresen 6116 6voda

6ptilet6t sz5nd6kozik 6rt6kesiteni. Elmond6sa szerint ktikinosebb hozzifizni val6ja nincs, hiszen a

kiki.ildott javaslat tartalmartamindart, amit ezzel kapcsolatban tudni kell.

Kdrte a k6pvi selo-testii let tagj ain ak 6 szrev6teleit, hozzilsz6 l6sait.

A k6pviselotestiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangirlag - 3 igen szavazallal - az alitbbi rendeletet alkotta.

Gar6b Kiizs6q OnkormSnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6/2016.( XII.I9.) iinkorm6nyzati rendelete
a vagyongazdrilkodis16l sz6l6 5/2016 (DL5.)iinkormfnyzati rendelet6nek
m6dosit6sri16l

A rendelet a jegyzokonyv 2la mell6klete

3. Nanirend

Kov6cs ZoltSn polgSrmester elmondta, hogy az elozo napirendi ponthoz kapcsol6dik az Als6told
Toldi irt 20. (Ll-rlsz.: 6611.) szhm alatti korl6tozottan forgalomk6pes iizleti (forgalomk6pes)
vagyonn6 nyilvrinft6sa. A 2. szitmtt mell6klet tartalmazza az ezzel kapcsolatos hat6rozati
javaslatot is.

K6rte a k6pvi selo-te stiilet tagj ainak 6 szrev6tel eit, hozzitsz6 l6sait.

A k6pviselotestiilet tagjai egyetdrtettek a polgrlrmester javaslat5val.

A k6pviselo-testiilet egyhangirlag - 3 igen szavazattal - az alitbbihathrozatothozta:

Garib Kiizs6e Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
18 I 2016.(Xn . l7 .l szhmtfi hil6r ozata
Als6told Toldi rit 20. (Hrsz.: 6611.) szdm alatti korlitozottan forgalomk6pes
ingatlant iizleti (forgalomk6pes) vagyonnd nyilvdnftr[sival kapcsolatban.

Gar5b Kozs6g Onkormr{nyzat6nak K6pvisel6-testiilete meg!ilrgyalta az

,,vagyongazddlkodfsr6l sz6l6 5/2016.(Ix.5.)iinkorminyzati rendelet
m6dositisSra" vonatkoz6 eloterjesrt6st 6s az al6bbi drjnt6st hoila;
1. Garrib K<izsdg Onkorm6nyzathnak K6pvisel6-testtilete az Als6told Toldi t'it 20.
(Hrsz.: 66/1.) szdm alatti korl6tozottan forgalomk6pes ingatlant tizleti
(forgalomk6pe s ) vagyon nL ny ilv 6nitja.
2. A K6pvisel6-testi.ilet felhatalmazza az aljegyzot, hogy az ingatlanvagyon-
kataszterben az <inkormSnyzat tulajdonSban 16v6, 66ll helyrajzi szimf
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Napkiiziotthonos Ovoda megnevez6sii 3836 m' teriiletii ingatlant a

forgalomk6ptelen vagyont6rgyak sorSb6l az :d.zleti (forgalomkdpes) ingatlanok soriiba
jegyeztesse 6t.

Tovrlbb6 a Kdpviselo-testtilet felhatalmazza az aljegyzot, hogy a v6ltoz6sokat
5tvezesse Gar6b Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilet6nek a

vagyongazdSlkodSsr6l szolo 512016.(IX.5.)<inkorminyzati rendeletdnek 2.-3. szhmt
mell6kletben.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

4. Napirend

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljeg-vzo tilekodatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy
) a N6gr6d Megyei Korm5nyhivatal trirv6nyessdgi felhiv5ssal 6lt, miszerint az <inkorm6nyzat

helyi 6pft6si szabillyzatht 201 7. december 3 I -ig feltil kell vizsg6lni.

F az onkorm6nyzatok helyi ad6kr6l sz6l6 onkorm6nyzati rendeleteiket 2016. II. f6l6v6ben feli.il
kell vizsg6lniuk.

D a N6grrid Megyei Korm6nyhivatal tdrvdnyess6gi felhiv6ssal 6lt, miszerint Kutas6 Kozsdg
Onkorminyzatfinak K6pvisel6-testtilete eg6szs6gtigyi alapell6t6sok kcirzeteit meghat6roz6
rendeletet nem alkotott , ezilltal mulaszt6sos jogszabSlysdrt6s val6sult meg.

Kov6cs Zolthn polg6rmester javasolta, hogy Nagy Antaln6 alpolg6rmester r1sz{re brutt6 150.000 Ft-ot
sz6mfejtsen ek 20 | 6. 6vi munk6j Snak el i smerdsek6nt.

Nagy Antalnd alpol g6rmester bej elentette szem6lyes 6rintettsdgdt.

A k6pviselo-testiilet az alpolgirmester bejelentdsdt k<ivet6en - 2 igen szavazattal - az alfibbi
hatirozatothoda:

Garib Kiizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
19 / 20 16.(XI.I.\7 .\ szhmlf hatir ozata
Az alpolgdrmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet tudom6sul vette Nagy Antaln6 alpolg6rmester bejelentds6t a

szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s lf'gy hathrozott, hogy nem zilrja ki ot a

nap irend i ponttal kapcso latos hatfr ozat me ghozatalSb6l.

Hatrirido: 6rtelemszerti
Felelos: k6pviselo-testiilet

A k6pvisel6-testi.ilet egyhangirlag - 3 igen szavazallal - az alilbbihatirozatothozta

Garib Kiizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2012016.(XII. I 7.) sz6mri hatirozata
Az alpolgdrmester dij azf sival

Garrib Kozs6g <inkorm5nyzata K6pviselS-testiilete, mint d<int6shoz6 testiilet irgy

hatSrozotl, hogy Nagy Antaln6 alpolg6rmester r6sz6re - munkdj6nak elismer6sek6nt -
brutt6 150.000 Ft dsszegti juttat6sban r6szesiti az cinkorm6nyzat 2016. 6vi

k<ilts6svet6se terh6re.
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A K6pviselotestiilet felhatalmazza a polgirmestert a tovribbi sziiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Hat6rido: 2016. december 3 I .

Felelos: Kov ircs Zoltin pol g6rmester

Tobb napirend nem volt, egydb k6rd6s, dszrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester fr megkoszonte a

r6szv6telt, 6s az iil6st bezirta.

kmf.

Koviics Zoltin
polgiirmester

H -tfrr"-'. . . |{=*.1++.*. .K,..tc-' -'
Nagynd Kaszala Katalin Kitti

aljegyzo

s
-la

,#l€"q



Gar6b Kozsdg Onkormdnyzata
3061 Garhb, Pet5fi utca 5.

te lefon : 32 I 3 82-0 5 6. fax: 32 I 3 82-026
e-mai | : csivan.korj e gyzoseg@gmail.com.

MEGHiVO

Magyarorsz6g helyi onkormSnyzatair6l sz6lo 2011. dvi CLXXXIX. tcirv6ny 45. $-6ban foglaltak

alapj rln Gar6b Kozsdg Onkormdnyzata Kdpvisel o-testiilet6nek iildsdt

2016. december 17. nani{n ( szombaton ) 17.00 6rira

cisszehivom.

Az ijl6s helye: Faluhi.z (3067 Gar6b, Petofi utca 5.)

Napirendi iavaslat

l. Javaslat egytittmtik<iddsi meg6llapodris elfogad6s6ra aphsztoi fogorvosi korzettel kapcsolatban
Eloterj eszto: Kov6cs Zoltfin pol g5rmester

2. Javaslat az dnkorm6nyzat vagyongazd6lkod6sr6l sz6l6 5/2016.(IX.5.) dnkorm6nyzati
rendelet6nek m6dositSsSra

El6terj eszto : Kov6cs Zolthn polgSrmester

3. Javaslat az Als6told Toldi rit 20. (Hrsz.: 6611.) szhm alatti korliltozottan forgalomk6pes
ingatlant tizleti (forgalomkdpes) vagyonnS nyilv 6nit6sir a.

Eloterj esao: Kov6cs Zoltfin pol g6rmester

4. Egyebek
Eloterjeszto: NagyneKaszalaKatalin Kitti aljegyzo, Kov6cs Zoltin polg6rmester

A napirendek fontoss6g6ra tekintettel megjelen6s6re, aktiv kiizremrikodds6re felt6tleniil sz6mftok.

Gar6b, 201 6. december 12.

Kov6cs Zoltrin sk.
polg6rmester

{E}



JELENLETI IV

Gar6b Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2016. december l7-6n megtartott
k6pvisel6-testiileti iil6s616l

Kov6cs Zoltin

Nagy Antaln6

Szegi Szabolcs

Tan6cskoz6si joggal rdszt vesz:

Nagynd Kaszala Katalin Kitti

A lakoss6g r6sz6r6l megjelent:

f.) t q.1-\ V'..-rzn--xo- r(-r (*rF

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pvisel6

FA_r. RW



,(aabnu uN.eu-fu]

EcvUrrvruxonnst rlrncAlupooAs

mely l6trejott egyrlszrol Piszt6 V6rosi Onkorm6nyzat (szekhelye: 3060 P6szt6, Kcilcsey utca
35.), k6pviseldje: Domsodi G6bor polg6rmester,

m6sr6szr<il Kozs6g Onkorm6nyzata (szlkhelye: . ........), k6pvisel6je:
... polgSrmester (a tov6bbiakban egyiitt Felek) kiizott alulirott napon 6s helyen az

al6bbiak szerint:

Az Egyiittmiikod6si Meg6llapod5st a Felek az eglszs€giigyr6l s2616 2015.6vi CXXII. torv6ny
6. $ (l) bekezd6se, valamint azon6ll6 orvosi tev6kenys6gr6l sz6l6 2000.6vi II. torv6ny,6s az

on6ll6 orvosi tev6kenys6grol sz6l6 2000.6vi II. torv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 313/2011.
(XlI .23 .) korm:inyren del et ren delkez6s e i alapj in kotott6k m e g.

1) A prlszt6i fogorvosi korzetek milkod6si (eilet6si) teriilete PAsA6 V6rosi Onkorm6nyzat
K6pvisel<i-testtilet6nek az egeszs6gi.igyi alapell6t6si ktirzetek meg6llapitrls6rol sz616

onkorm6nyzati rendeletben meghathrozott tertiletekre terjed ki, mely magiiban foglalja
....... kozsdg teljes teriilet6t is. .... ... Kozsdg K6pviselo - testirlete onrlllo

rendeletben szab|ly ozza az e g6szs6 gtigyi alap el liit6si korzetel l6t6st.

2) Az l. pontban meghat6rozott korzetek sz6khelye: P6szt6

3) A Meg6llapodrls 2016. december.... napj6t6l hathrozatlan idrlre jiin l6tre, a megSllapod6s
m6dositSs:ihoz, felmond5s6hoz mind a k6t fel egyet6rt6se sziiks6ges.

4) A Felek meg6llapodnak abban, hogy vitSs i.igyek rendez6s6hez hat6skortol fiiggoen a

P6szt6i Jiir6sbir6s6g, illetve a Balassagyarmati Torv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6g6t kiitik
ki.

5) A Felek az Egyittmiikridesi Meg6llapoddst elolvas6s 6s 6rtelmez6st kovet6en, szabad
akaratukb6l jovdhagy6l ag irtik al6.

P6szt6, 201 6. december . . ...

polg6rmester polg6nnester

Ellenjegyezte:

jegyzo Jegyzo



cARAB xozsnc oNronuANvznrn
3067 Garib, Petofi utca 5.

Tel.:321382-056

E-mail : csivan.korj egyzoseg@gmail.com

I' 
^zbxi 

ru elltre-hl

A diint6s meghozatala min6sitett,
szav azattobbs 6get ig6nyel !

JAVASLAT

K6sziilt: a K6pvisel6-testtilet 2016. december l7-i [l6sdre.

El6terjeszt6: Kovdcs Zoltin polg6rmester

a vagyongrzdflkoddsr6l sz6l6 512016 (IX.5.)
iinkor mhnyzati rendelet m6dos itirsfr a



Tisztelt K6pvisel6-testii let!

Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testiilete az 5/2016.(IX.5.) szfmrfi
iinkormrinyzati rendelet6ben hati.rozta meg az iinkormfnyzat vagyonirrfl, 6s a
vagyong zdilkodis szabflyaira vonatkoz6 eloir6sokat. Az idezett rendelet tartalmazza az
6 nko rm6ny zatr v agy on 6rt6ke s it6 s szab tiy ait.

A koriibban 6vodakdnt mrikodo Als6told, Toldi tft 20. sz6m alatti ingatlan (Hrsz.: 66ll)
vonatkoz6s6ban v6teli sz6nddk jelzdse erkezett, melyr6l Als6told Kozs6g Onkorm6nyzata
tftj ekoztatta Onkorm6n y zatwkat a sz6nd6kn yilatko zat megktil d6s6vel.

Az ingatlan tulajdonjogi helyzete nem egyszerii, ugyanis 6 iinkormilnyzat kiiziis osztatlan
tulajdona az alilbbi tulajdoni ar6nyok szerint:
Als 6told Kcizs6g Onkorm6n y zata 4311 80-ad r6sz,
Bokor Kcizs6g Onkorm6n yzata 68 | 180-ad r6sz,
C s erh {tsz entivr{n Kdzs6g Onkormrin y zata I 5/1 80-a d r6sz,
Fels6to ld Kozsd g Onkormrln y zata 2 4 | 180- a d r6sz,
Garib Kcizsd g 0nkorm6n y zata 15 | 180-ad r6sz,
Kutas6 Kdzs6g Onkorm6nyzata 15/180-ad r6sz.

Azingatlan esetleges 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban az alftbbi probl6m6k old6dhatn6nak meg:
a) megsztinne a mindig probl6m6t jelento kdzcis tulajdon,

Az adilsveteli elj6r6s lebonyolit6sa nem lesz egyszeni folyamat, figyelembe v6ve azt a tlnyt,
hogy kiiziis tulajdonr6l van sz6, vagyis v6rhat6an tobb kdrcls egyeztet6sekre lesz sztiks6g.

A gyors 6s operatfv elj6rris eljtrdsfthoz sztiks6ges a helyi rendeletiink m6dosit{sa is,
mdgpedig k6t szempont szerint:
1) meg kell jeltilni a rendeletben azt az 6rt6l<hatirt, arnely felett csak versenyt6rgyal6s ritjrin
lehetne az ingatlant 6rt6kesiteni, mert jelenleg minden 6rt6kesit6st 6rt6khat6rt6l fiiggetleniil
nyilt licites elj6r6s vagy zftrt borit6kos piiyazat ritj6n lehet drt6kesiteni
2) mivel a rendelet fiiggel6k6ben az ingatlan korl6tozottan forgalomk6pes kateg6ri6ban
szerepel, igy azt:[t kell min6sfteni tizleti (forgalomk6pes) vagyonn6.

Az ertel<hatLir m6dositirsitnill a nemzeti varyonrtil sz5l6 20lL 6vi CXCVI. tiirv6ny 13.S (l)
bekezddse, valamint Magyarorszig2016.6vi kiizponti kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 2015. 6vi C.
ttirv6ny 5.$ (5) bekezd6sdnek c. pontja a m6rvad6, ugyanis az dnkormitnyzati rendeletben 25

milli6 forint egyedi brutt6 forgalmi 6rt6k alatt az rinkormitnyzatok szabadon donthetnek az

6rt6khat6n6l, e ftl<itt miir kritelez6 a versenyeztet6s.

A fentiek figyelembe v6tel6vel javaslom a kdpviselo testtiletnek, hogy a helyi rendeletben a

6rt6khatr{r legyen brutt6 10 milli6 forint.

A korlinozottan forgalomk6pes tcirzsvagyonb6l val6 6tmin6sit6sn6l meghatitroz6 szempont,
hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 tcirv6ny 6nelm6ben a helyi onkormhnyzat korliitozottan
forgalomk6pes t<irzsvagyondt kdpez| a helyi dnkorm6nyzat tulajdon6ban 6116, a helyi
rinkormtinyzat kdpvisel6-testiiletei 6s szervei, tov6bbri a helyi tinkorm6nyzat tital fenntartott
k<izfeladatot ellAt6 intezmlny, k<iltsdgvet6si szerv elhelyez6s6t, valamint a azok
feladatel l6t tsifi szolgftl6 6piilet, vagy 6ptiletrdsz.



A kor6bbi 6vodakdnt mukodo dpiiletre vonatkoz6an ezek a szabiiyok megfeleltethetok de
jelenleg az 6piilet 2006-t6l iiresen rlll, igy az i,d.lapota folyamatosan romlik, 6s nincs es6ly

arra, hogy ez az 6piilet a jiiv6ben kiizfeladatot ellit6 int6zm6nyk6nt miikiidjiin.

Az ertekbecsldsi elj6r6st Alsotold Kdzs6g Onkorm6nyzata ebnditotta, azt a napokban fogiuk
megkapni es az ertekesitdsrol csak majd azutftn tudunk donteni.

A fentiek figyelembevdtel6vel kdsziilt el a rendelettervezet 6s az ahhoz kapcsol6d6 anyagok
szerint az alfhbiak:

- az el1terjesztds I. szdmil melldklete rendelet tervezete,

-az elriterjesztds 2. szdmil mell,lklete a rendelet tervezet indokoldsa,
-az elSterjesztds 3. szdmu mell6klete a rendelet tervezet hatdsvizsgdlata,
-az elSterjesztds 4. szdmil melldklete a hatdrozati javaslat,

K6rem a k6pviselo-testi.iletet, hogy az el6terjeszt6st vitassa meg, 6s hozza meg dcint6s6t a

helyi rendelet m6dosithsirill, valamint az Als6told Toldi it20. szitm alattr ingatlan (Hrsz.:

6 6 I 1) korliltozottan forgal omk6pes vagyonb6 I tortdn6 kivon6sr6 l.

Gardb, 2016. december 17.

Kov6cs Zoltfn
polg6rmester



Az elSteriesztds I. szdmil mell|klete

Garfb Kiizs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiilet6nek...12016. (.......) tinkormfnyzati
rendelete a vagyongazdrilkodrisr6l sz6l6 5/2016 (IX.5.) iinkormrinyzati rendelet6nek

mridosft:isf16l

Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzattnak K6pviselo-testiilete Magyarorszdghelyi 6nkorm6nyzatairol
sz6l6 2011.6vi CLXXXX. torv6ny 107.$- ban 6s 109.$ (4) bekezd6s6ben, a nemzeti
vagyonr6l sz6lo2011. 6vi CXCVI. torvdny 3.$ (1) bekezdds 6. alpontj6ban, az 5.$- ban kapott
felhatalmaz6sa alapjirn - az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s a) 6s e) pond6ban
meghat6rozott feladatkcjr6ben elj6rva - az alitbbi rendeletet alkotja:

1.S Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testi.ilet6nek a vagyongazd6lkod6srol sz6l6
512016.(XL 5.) onkormitnyzati rendelet6nek (tov6bbiakban: R). 5. $ (2) bekezd6s e) pontj6ba a

,,Polg6rmesteri Hivatal " szcivegr6sz hely6be az ,,rinkorm6nyzati hivatal " szoveg l6p.

2.$AR. I
10.000.000

1. $ (1) bekezd6se az alftbbi szdvegr6sszel eg€szijl ki,, ..... elidegenit6se brutto
Ft 6rt6khatiir felett nyilt licites eljiir6s vagy zttrt borit6kos p6lyazat utl6n

tort6nhet

3.$ Ez a rendelet a kihirdetes6t kovet6 napon lep hat6lyba, 6s a hat6lybal6p6s6t kijveto napon
hatiiyfit veszti.

Kov6cs Zoltiin sk.

polg6rmester
dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyzo



Az ekiterjesztds 2. szdmil melldklete

G arf b Kiizs6g 6 nko rm:in y zata K6pvisel6-testiilete
...../2016. (........) iinkorminyzati rendelet6nek

- a vagyongazdflkodfsrril sz6l6 3/2013. (V.24.) iinkormfnyzati rendelet6nek

m6dositf s{rril- indokol6sa

Altalr{.tos indoko16s

Gar6b K<izs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testi.iletdnek a vagyongazd6lkod6sr6l sz6lo

5/2016.(IX.5.) onkorm6nyzati rendelet6vel megalkotta az fj hat6lyos jogszab6lyokkal

osszhangban 6116 vagyonrendeletdt.
A rendelet m6dosit6sa nem jogszab6lyi eloir6s miatt kdtelez6 jellegri, hanem az eletszeruseg

6s gyakorlatiass6g miatt indokolt, hiszen Onkormdnyzafi,nk szlmfra elonyosebb megold6s
lehet a haszn6laton kiviili, 6s iiresen 6116 ingatlanok 6rt6kesit6se

A rendelet tewezet struktir6ja megfelel a jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. torv6ny,
valamint a jogszabiiyszerkeszt6srol sz6l6 6112009. (XII.14.) IRM rendelet eloir6sainak.

R6szletes indokolis

1.$- hoz
Technikai j ellegti m6dosit6st tartalmaz.

2.$- hoz

Az 6rt6ke s it6 s i e lj 6r6s m6 do zatttnak 6rt6kh at 6rho z kdtd s 6t tartalmazza

3.$- hoz
A rendelet hat6lyba l6p6s6nek napj6t meghatfroz6 rendelkez6s.

Garitb, 2016. december 1 7.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo



Az eldterjesztds 3. szdmil mell1klete.

HATASVIZSGALATI LAP

Garib Kiizs6g Onkormfnyzata K6pviseld-testtilet6nek
- a vagyongazdilkodris16l szrll6 5/2016.(IX.5.) iinkormilnyzati rendelet6nek

m6dositisri16l - sz616 iinkormfnyzati rendelet6nek megalkotfsiihoz.

A jogalkot6sr6l sz6lo 2010. 6vi CXXX. tcirv6ny 17. $ (1) bekezddse drtelmeben a
jogszabillyok elSk6szit6se sor6n elozetes hathsvizsgitlatot kell lefoly'tatni. A (2) bekezd6s

alapjfin az elozetes hat6svizsg6lat keretdbe n, az alirbbi tenyezok vizsgfilata sziiks6ges:

I. Vfrhat6 tfrsadalmi hat6sok:
A rendelet m6dosit6s t6rsadalmi hat6sakdnt jelentkezik, hogy gyorsabb tigyintdzdsltesz
lehetov6 1 0.000.000 forint brutt6 6rt6khat6r alatt a vagyont6rgy 6rtdkesit6s eset6n.

II. Vrirhat6 eazdasfsi, kiilts6svet6si hatfsok:
A rendel etb en fo gl altak v6 grehaj t6s itnak gazdas6gi, ko lts6 gvet6si hat6sa c sekdly.

III. V:irhat6 kiirnyezeti hatisok:
A rendeletben foglaltak v6grehajt5s6nak k<irnyezetre gyakorolt hat6sa nincs.

IV. Vrirhat6 es6szs6si kiivetkezm6nvek:
A rendeletben foglaltak v6grehajt6s6nak eg6szs6gre gyakorolt hat6sa nincs.

V. Adminisztrativ terh eket befolvriso16 hat:{sok:
A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. CXCVL tdrv6ny I 1. $ (16) bekezd6s6ben biztositott
felhatalmaz6s alapj6n a helyi onkorm6nyzat tulajdonirban til6 nemzeti vagyon tekintetdben
tcirv6nyben vagy ahelyi onkorminyzat rendelet6ben meghat6rozott 6rtdkhat5r feletti nemzeti

vagyont hasznositani - ha torv6ny kivdtelt nem tesz - csak versenyeztet6s ritj6n, az

osszess6g6ben legel6nydsebb aj6nlatot tevo reszere, a szolg6ltat6s 6s ellenszolg6ltatds
6rtdkar6nyoss6g6val lehet. A versenyeztet6s kizirtsa az ingatlanok 6rt6kesftdse eset6n

csokkenti az admini s ztrativ terheket es ezzel 6sszefiigg6 kiad6sokat.

VI. A rendelet mesalkotfsfnak sziiks6sess6se. a iogalkotfs elmaradisfnak vfrhat6
kiivetkezm6nvei:
AzY. ponthoz kapcsolod6an sziiks6ges a rendelet m6dosit6sa. Ennek elmarad6sa mulaszt6sos

tcirv6nys6rt6st eredmdnyez.

VII. A rendelet alkalmazisihoz sziiks6ges szem6lvi" szervezeti. trirsvi 6s p6nziigvi
felt6telek:
A rendelet v6grehajt6s6val kapcsolatban szi.iks6ges szem6lyi, szervezeti, tfrgyi 6s pdnztigyi
felt6telek rendelkezdsre illlnak.

Gar6b, 2016. december 17.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
jegyz6



g*:"#,?mxrm"sffild::iT$:1"#:ffi renderetm6dositis6ra"

vonatkoz6 el6terjeszt6st 6s az al6bbi ddnt6st hozza:

r,GarhbKozs6g onkormany zat.rnkK6pviselo-testiete 
az Als6told Toldi irt 20' (Hrsz':

66/1.) sz.maratti i"liir"r*u'rorgdo;LJpes 
ingatrant iizleti (forgalomk6pes) vagyonna

nyilv6nitja - r-^^llonrroovon-katasrterben az

3ffi ff ffi?'-"ii;j:;fi 'r'"';Tff::'io"f; l'i"':'l;p;l-'ffi ;ffiffi ;""6tu"

megnevez6_U,riiril;*t"riit.tn 
iogr"tiu"rt "?tg;r"#.p"i"" ""gv*r 'rgyak 

sor6bol az

[,mgi*s3;..r#,ffiytiq:iffi 
j:?li;;r,Slhosyav6rtoz6sokat6tvezesseGar6b

K6zs6g Ontorn'aty"uiu repui'el6-testtiletdnek - 1 t'"t;;;u'Jailtoaatrol sz6l6 512016'

GX.5.) otu"'-t ?"tit""i"ritJ""t 2'-3' szilmtmell6kletben'

Hatirid6: 6rtelemszenien

Felel6s:Nagyn6KaszalaKatalinKittialjegyzo

Gar6b, 2016. december 17'

A hati'r: ozati j avaslat tiirv6nyes !

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyz6

Az elSteriesztds 4' szdmil mell1klete

Kov6cs Zolt6n
polg6rmester



Lla- rteJ.ltbur)

Garfb Kiizs6g Onkormfnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6/2016. (XII.19) iinkorm{nvzati rendelete

a vagyongazddlkodisr6l sz6l6 512016 (IX.5.) iinkorminyzati rendelet6nek m6dosit{srir6l

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete Magyarorszilghelyi onkorm6nyzatairol
szolo 2071.6vi CLXXXX. t6rv6ny 107.$- ban 6s 109.$ (4) bekezd6sdben, a nemzeti
vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. torv6ny 3.$ (1) bekezd6s 6. alpontj6ban, az 5.$- ban kapott
felhatalmazfsa alapjftn - az Alaptdrv6ny 32. cikk (l) bekezd6s a) 6s e) pontj6ban
meghatttrozott feladatkordben elj6rva - az alfhbi rendeletet alkotja:

1.S Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata Kepviselo-testtiletdnek a vagyongazd6lkodSsr6l sz6l6
512016.(XL 5.) dnkorminyzati rendelet6nek (tov6bbiakban: R). 5. $ (2) bekezdds e) pontj6ba a

,,Polg6rmesteri Hivatal " szcivegr6sz hely6be az ,,rinkormttnyzati hivatal " sz<iveg l6p.

2.$ A R. ll. $

10.000.000 Ft
(l) bekezdese az al6bbi szovegr6sszel egeszil ki,, ..... elidegenft6se brutt6
drt6khat6r felett nyilt licites elj6r6s vagy zftrt borit6kos pfiyazat itjhn

tortdnhet

3.$ Ez a rendelet a kihirdet6s6t koveto napon lep hatdlyba, 6s a hat6lybal6p6s6t koveto napon
hattiyftt veszti.

Kov6cs Zoltin
p''Ig6rmes'ffH]

oA

{ut
,\-

!7,


