Gardb Kiizs6g Onkormdnyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

1. szfmri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Garib Kiizs6g Onkorminyzata Kfipvisel6-testiilet6nek 2017. januhr 27. napjin
megtartott nyilt iil6s6r6l

JEGYZ6KONYV
K6szi.ilt: GarSb Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiiletdnek 2017. januSr 27. napjiln a Gar6bi
Faluh6zban megtartott nyilt i.il6sdr6l.
Jelen vannak:

Kov6cs

Zoltin

Nagy Antalnd

polg6rmester
alpolgSrmester

Szegi Szabolcs

k6pviselo

Tan6cskozdsi joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Kov6cs Zolt6n polg6rmester krjszontdtte a jelenldv6ket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselok k<iziil
mindenki jelen van, a testiilet hathrozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghfv6ban foglalt napirenddel
egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet egyhangflag elfogadta a
meghiv6ban foglalt napirendeket.

Napirendi iavaslat

l.

Javaslat az egeszsdgi.igyi ellit6si korzetek kialakftSs6r6l ds meg6llapit6sSr6l sz6l6 rendelet
terv ezet elozetes j6virhagyhshra, vdlem6nyez6si elj6r6s elindft6s6ra
Eloterj esa6: Kov6cs Zoltin pol g6rmester

2.

Javaslat egyiittmtikod6si meg6llapod6s elfogad6srlra a fogorvosi krirzetekkel kapcsolatban
El6terj esa6: Kov6cs Zoltfin pol g5rmester

3

.

-

Javaslat a polg6rmester tiszteletd ijhnak, 6s ktiltsdgt6rit6sdnek m6dosit6s6ra.
E | 6terj eszto : Nagyn6 Kaszala Katali n K itti alj egyz6

4.

Egyebek

1.

Napirend

Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, a napirendi pontoz kapcsol6d6 anyagot

- melyet az aljegyzo
asszony k6szitett el - ( 1. szimf mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta,
iittanulm6nyozhatla. A N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal Torv6nyess6gi Feli.igyeleti Foosrtillya 2016.
6vben tdrv6nyessdgifelhfv5ssal dlt, melynek 6rtelm6ben2016. december 15. napj6ig gondoskodni kell
helyi egdszs6gi.igyi thrgyt rendelet megalkot6s6rol az eg6szs6giiryi alapell6tdsok ds kcjrzetek
kialakit6s6val osszefi.igg6sben. Mivel az el6terjeszt6s tartalmazza mindazl., amit ezzel kapcsolatban el
tudna mondani, ezdrt egy6b hozzifiizni val6ja nem volt.

Kdrte a k6pv i sel 5k 6szrev6te

lei

t, hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapc

A kdpviselS-testiilet egyet6rtett
az alitbbi hatfir ozatot horta:

sol atban.

a polg6rmester el6terjeszt6s6vel, 6s egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

Garf b Kdzs6e Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1 /2017 .(1.27 .\ szhmfi hathrozata
az eg6szs6giigyi alapelldtfsi kiirzetek meghathrozilsirfil sz6l6 rendelet-tervezetet
v6lem6nyez6si eljirdssal kapcsolatban

z

az eglszsdgiigyi alapellSt6si
korzetek meghatfroz6s6r6l sz6l6 rendelet-tervezetet v6lem6nyez6si elj6rds
GarSb Kozs6g Onkorm6nyzathnak K6pviselo-testiilete
lefolytat6srira alkalmasnak minositi.

l.

A

K6pviselo-testiilet felk6ri a M5traszolosi Kozos Onkorm6nyzatt Hivatal
aljegyzojdt, hogy a rendelet-tervezetet a v6lem6nyez6sre jogosult szerveknek kiildje
meg.

2.

A

k6pviselo-testtilet felk6ri a polg6rmestert, hogy az 1. pontban foglaltak
alapj6n v6lem6nyezett rendelettewezetet a k6pviselo-testiilet soron kcivetkezo iil6s6re

terjessze elo.

A Kdpviselo-testi.ilet az egeszsegiigyi alapellSt6sr6l szol6 2015. 6vi CXXIII.
3.
ttirv6ny 6.$ (l) bekezd6sben foglaltak alapj6n elfogadja a rendelet-tewezet l.
mell6klet6t kdpezo meg6llapodSLst a fogorvosi korzetrol. Felhatalmazza a
polg6rmestert a megiillapod6s al6ir6s6ra.

Hatirid6:

6rtelemszenien
Felel6s: Nagynd Kaszala Katalin

2.

Kitti aljegyzo

Napirend

Kov6cs Zolt6n polgrlrmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst a
meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatla ( 2. szhmft mell6klet ). P6szt6 V6ros
OnkormSnyzata elkeszitette a fogorvosi korzetek egyiittmtikod6si meg6llapod6sSt, melyet megki.ildott
a ktizs6gi dnkorm6nyzatok r6sz6re, hogy azt k6pviselo-testiiltek fogadjrik el azt.
K6rte a k6pviselok 6szrevdteleit,hozzitsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet egyetdrtett a polgSrmester eloterjeszt6s6vel, 6s egyhangirlag
az alf$bi hatfur ozatot horta:

-

3 igen szavazattal

Garib Kiizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017 .(1.27 .\ szhmi hathr ozata

2I

Fogorvosi kiirzetek egyiittmiikiid6si megillapodisinak

elfogad6sival

kapcsolatban
Gar6b Kcizseg Onkormrinyzata Kdpvisel6-testi.ilete napirendre tiizte 6s meglilrgyalta a

Piszt6 Viros Onkorm6nyzata 6ltal elk6szitett egyi.ittmiikod6si meg6llapod6st

a

fogorvosi k<irzetek kialakitds6val kapcsolatban, 6s a csatolt 2. szfimfi mell6klet szerint

elfogadjaart.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgilrmestert az egytittmrikod6si

meg6llapod6s

alilirfisitra 6s a tovSbbi szi.iksdges int6zked6sek megt6tel6re.

Hatdrido: 6rtelemszerti
Felel6s: Kov6cs Zolthn polgSrmester

3.

Napirend

Nag),n6 Kaszala Katalin Kitti aljegvzo titjdkoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy 2017. janufr 1.
napj6t6ljogszab6ly alapjSn emelkedik a polg6rmesterek tiszteletdija 6s kolts6gt6rit6se. Az 500 fo 6s
az alatti telepi.il6sek eset6ben a tSrsadalmi megbizatfrsri polgSrmester tiszteletdija 149.600 Ft,
kolts6gtdrit6se pedig a tiszteletdij 15 %o-a azaz 22.400 Ft.

A

testi.iletnek hatfrozattal

kell tilmogatnia a polg6rmester tiszteletdijSnak 6s koltsdgt6rit6s6nek

emel6s6t.
KovScs Zolt5n pol g6rmester bej elentette szem6lyes drintetts6g6t.

A

K6pviselo-testi.ilet a polg6rmester bejelentds6t krjvetoen

2 igen szavazattal az alitbbi hathrozatot

horta:
Garf b Kiizs6s Onkormf nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
/20 17 .(1.27 .\ szhmrt hathr ozata
A polgSrmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
tiszteletdij megfllapftisa sorin
3

- a

polgirmesteri

A

kdpviselo-testiilet tudom6sul vette KovScs Zoltiln polgSrmester bejelentdsdt a
szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban 6s tgy hatirozott, hogy nem zhrja ki ot a
polg6rmesteri tiszteletdij meg5llapit5sSval kapcsolatos hat6rozat meghozatal6b6l.
HatSrido: 6rtelemszerti

Felel6s: k6pvisel6-testiilet

A k6pviselo-testiiletegyhangrilag- 3 igen szavazallal- az alfibbihatirozatothozta:
Gardb Kiizs6s Onkormdnvzata K6ovisel6-testiilet6nek
4 I 20 17 .(I.27 .\ szhmlf hathr ozata
A polgdrmester tiszteletdij 6nak meg6llapitds:i16l

A Kdpviselo-testiilet Kov6cs Zoltin t6rsadalmi megbizatr{sri polgilrmester tiszteletdij6t
2017 . januhr 1 . napjrit6l brutt6 149.600 Ft/h6 <isszegben Sllapitja meg.

A testiilet felhatalmazza az aljegyzot, hogy a d<int6snek megfelel6en a munkriltat6i
intdzkeddseket tegye meg.

Hatririd6: drtelemszerii

Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti

aljegyzo

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljeg.vz6 thjeko4atta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a t6rsadalmi
megbizatisf polg6rmester, havonta kdltsdgt6rit6sre jogosult, amely a tiszteletdijitnak l5%o-6ban
meghatirozott <isszeg, jelen esetben a 149.600 Ft l1Yo-a, azaz 22.400 Ft. A krjlts6gt6rft6srol a
o s ny ilatkozatil al l emon d hat.
ko ltsd gt6rftd s dsszeg et hatir ozattal kel l megril l ap itani.

po l g6rme ster ir6s

A

Koviics Zolt6n pol g6rmester bejelentette szemdlyes 6rintetts6g6t.

A Kdpviselo-testi.ilet

a polgSrmester bejelentdsdt kovet6en

hozta:

-

2 igen szavazattal

-

az alitbbihathrozatot

Gar6b Kiizs6e Onkorm6nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
.(I.27 .l szhmrt hathrozata
A polg{rmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
kiilts6gt6rf t6se megSllapitisa sorin
5 / 20 17

a

polgdrmester

A

k6pviselo-testiilet tudomrisul vette Kov6cs Zoltin polg6rmester bejelentds6t a
szemdlyes drintetts6g6vel kapcsolatban 6s l,ugy hatitrozott, hogy nem zinja ki 6t a

polg6rmesteri k<ilts6gtdrit6s meg5llapitSs6val kapcsolatos hatfirozat meghozatakib6l.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felel6s: k6pvisel6-testiilet

A k6pviselo-testiilet egyhangflag

-

3 igen szavazatlal

-

az alihbihatirozatothoda:

Garib Kiizs6s 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
.(I.27.\ szhmlf hathrozata
polg6rmester
A
kiilts6gt6rit6se megillapit6sir6l
612017

A

K6pviselo-testiilet KovdLcs Zoltiln t6rsadalmi megbizatiisti polg6rmester
koltsdgt6rit6sdt 201 7. januitr 1. napj6t6l 22.400 Ft/h6 risszegben 6llapitja meg.
A testiilet felhatalmazza M aljegzot, hogy a tov6bbi sziiksdges int6zked6seket tegye
meg.

Hatrirido : 6rte lemszeni

Felelos: Nagynd Kaszala Katalin aljegyzo
Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy a kor6bbi idoszakban is lemondott a kolts6gt6rit6srol,
csak a - polg6rmesteri tiszts6g6vel - t6nylegesen felmeriilo kolts6geit sz6molta el. A tovSbbiakban is a
t6nylegesen felmerti

16

k<ilts6geit kiv6nj a

el

sz5molni.

A polg6rmester ir6sban nyilatkozott: a tov6bbiakban
a

A

-te stii

kd pv i se

I

6

sem k6ri a koltsdgtdrft6s meg6llapfthsilt

(

a

jegyzokdnyv 3. szdmri mell6klete ).

nyilatkozat

I

et 3

i

ge

n

szav azaltal az al itbbi

hatir ozatot hozta:

Garib Kiizs6e Onkorm6nvzata K6pvisel6-testiiletlenek
7 12017 .(I.27 .\ szfimfi hathrozata
A polgirmesteri kiilts6gt6rit6s16l tiirt6n6 lemonddsival kapcsolatban

A

Kdpvisel6-testiilet elfogadja Kov6cs Zoltdn polg6rmester iriisban tort6nt
nyilatkozatitt melyben arlsz5re meg6llapitott 22.400 Ft/h6 osszegii kolts6gt6rit6srol

lemond.
HatSrido: 6rtelemszeni
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin

4.

Kitti aljegyzo

Nanirend

A) Javaslat alpolg6rmester tiszteletdij5nak m6dosit6s6ra
B) Az onkormiinyzat ASP rendszerhez val6 csatlakoziisa
C) A P6szt6i Kistdrs6g Tobbc6hi T5rsul5sSt alapit6 onkorm6nyzatok
D)
E)

koz<js tulajdonban l6vo

szem6lyg6pkocs ik 6rt6kesftdse
Javaslat konzorcium letrehozitshra Kutas6 6s Gardb Onkormdnyzati, al

Javaslat a Gar6b 14413 hrsz-it ingatlan 6rtdkbecsl6s6nek elk6szit6sere

*****
A)
KovScs Zolt6n polg6rmester javasolta, hogy az alpolgSrmester tiszteletdijrlt munk5jSnak
elismer6sekent-2017.janu6r l. napj6t6l 45.000 FVh6 osszegben 6llapits6k meg.
K6rte a k6pvi

se

l6k 6szrev6telei t, hozzisz6l6sait a napirend i ponttal kapc solatban.

Nagy Antalnd alpol g5rmester szemdlyes drintetts6gdt bejelentette.

A

K6pviselo-testiilet az alpolghrmester bejelent6s6t kovetoen
hatirozatothorta'.

- 2

igen szavazattal

- az alibbi

Garib Kiizs6g Onkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
/2017 .(1.27 .\ szimft hatilrozata

8

A

alpolgrirmester szem6lyes 6rintetts6g6vel kapcsolatban
tiszteletdij a megillapftrlsa sorin

-

az alpolg6rmesteri

A

kdpvisel6-testiilet tudom6sul vette Nagy Antaln6 alpolg5rmester bejelentds6t a
szem6lyes drintettsdgdvel kapcsolatban 6s :i'gy hathrozott, hogy nem z\rja ki 6t a
alpolg5rmesteri tiszteletdij meg6llapithsfval kapcsolatos hathrozatmeghozatalib6l.
Hatrirido : 6rtelemszeni

Felel6s: k6pviselo-testiilet
.

A k6pvisel6testtilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az ali.frlbi hathrozatothozta:

Garib Kiizs6e OnkormSnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/2017 .(1.27.\ szilmfi

hatfirozata

az alpolghrmester tiszteletdijdnak megdllapitdsdr6l

A K6pviselo-testtilet Nagy Antalnd t6rsadalmi megbizat6sf alpolg6rmester
tiszteletdij6t2017. janufir l. napj6t6l brutt6 45.000 Ft/h6 <isszegben 6llapitja meg.
felhatalmazza a jegzlt 6s az aljegyzot hogy a dontdsnek megfelel6en a
munk6ltat6i int6zkeddseket tegye meg.

A testiilet

HatSrid6: 6rtelemszeni
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti aljegyzo

B)
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg.vzS elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st (
4. szimfi mell6klet ) mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. Az dnkormhnyzati ASP rendszer a

hefyi dnkormiinyzatok feladatelkirisSt t6mogat6 szdmit6stechnikai hillozaton kereszttil tlvoli

afkalmaz6sszolg|ltatbst nyrijt6 elektronikus inform6ci6s rendszer. Lehet6sdg van a sz0ks6ges technikai
6s szakmai felt6telek biztosit6s6hoz p\lyinat benyrijt6s6ra a geszitor telepi.il6snek Miitraszol6snek,
azonban art a kdzos hivatalhoz tartoz6 dnkormSnyzatoknak is t6mogatniuk kell. Tcibbet nem kivilnt
elmondani a napirendi ponttal kapcsolatban, hiszen az el6terjeszt6s pontosan tartalmazza mindazt,
amit el szeretne mondani.

Kov6cs ZoltSn polg6rmester kdrte a kdpviselok 6szrev6teleit, hozzisz6ldsait a napirendi ponttal
kapcsolatban.

A kdpviselo-testiilet egyet6rtett az elfiterjesa6ssel,
hatitrozatot hozta:

6s egyhangrilag

- 3 igen szavazattal - az alihbi

Garib Kiizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
!D017 .(1.27.) sz6m r[ hatilrozata
KoFoP-l.2. l-vEKoP- 16 azonosit6 j elii timogatisi k6relem benyrijt6s6r6l

1

Gar6b Kozs6g Onkormrlnyzata KepviselS-testi.ilete, mint dcjnt6shoz6 testi.ilet rigy
hatitrozott, felhatalmazza aMhtraszolosi Krizos Onkorm6nyzati Hivatal sz6khelv6nek
feladatait ell5t6 M6traszolosi onkormi{nyzat polgilrmester6t, hogy a KoFop-i.2.1-

VEKOP-16 azonosit6 jehi ,,Csatlakoztat6si konstrukci6 az onkormrinyzati ASP
rendszer orsz6gos kiterjeszt6sdhez" cimii felhiv6s alapjrln t6mogat6si k6relmet
nyrijtson be, valamint a t6mogatrisi jogviszony l6trejotte eset6n a kedvezm6nyezetti
kotelezetts6geket 6s jogokat gyakorolja.
Hatirido: 201 7. febru6r 28.
Felelos: Kovdrcs Zoltin polg6rmester

c)
Kov6cs ZoltSn polgiirmester tftjekonata a k6pviselo-testillt tagjait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjesa6st ( 5. szimf mell6klet ) az i.il6st megelozoen mindenki megkapta,
Sttanulm6nyozhatta.Phs^6 V6rosi Onkorm6nyzatpolgSrmestere kereste meg a volt P6sa6i Kist6rs6g
Tobbc6hi T6rsul6sa onkorm6nyzatainak polg6rmester6t, hogy a k6t szem6lyg6pkocsi 6rt6kesitds6hez
jriruljanak hozzit. csatolta a g6pj6rmrivek 6rt6kbecsl6s6t, szirmlit az ertekbecsldsrol valamint egy
javit6sr6l sz6l6 sz6ml6t is. Az el6terjesztds hathrozati javaslatot is tartalmazott.
K6rte a k6pviselok 6 szrev6te

A k{pviselo-testtilet

I

ei t,

hozzilsz6l6sait a nap irend i ponttal kapcso latban.

egyet6rtett az eloterjesn6ssel, 6s egyhangirlag

-

3 igen szavazattal

-

az alilbbi

hatirozatot hozta:

Garib Kiizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek

ll / 2017 .(I.27 .\ szhmfi hathr ozata
Suzuki szem6lyg6pkocsik 6rt6kesit6s6vel kapcsolatban
Gar6b Kiizs6g Onkorminyzata K6pviselo-testtilete megt6rgyalta a2013.jrinius 306n megsziint, Piszto Kist6rs6g Tobbc6hi T6rsul6srit alapit6 onkorm6nyzatok
lakoss6garSnyos kozos tulajdon6t kepezo, Suzuki SX4 (KKG-019) 6s Suzuki Ignis

(KKG-080) tipusri szem6lyg6pkocsik 6rt6kesitds6re vonatkoz6 javaslatot 6s

az

al5bbiak szerint
hatbroz:.

l.

Pits4o Vrlrosi Onkorm6nyzat rdszlre 6rt6kesiti a Suzuki SX4 tipusri, KKG-019
forgalmi rendsziimir szem6lygdpkocsiban fenn6ll6 tulajdonr6sz6t. A szemdlyg6pkocsi
6rt6kbecsl6s alapj6n meg6llapitott forgalmi 6rt6ke 960.000 Ft, melyet v6tel6rk6nt
elfogad. Ebb6l az cinkormSnyzatot a2013.janurir l-i lakoss6gi nyilv6ntart6:s szerint,
1.279 Ft azaz hiromezer-ndgyszil:ztizenkilenc forint illeti meg az l. szSmri mell6klet

2.

H6halom K6zs6g Onkorm6nyzata (vagy a hdhalmi orvosi i.igyelethez tartoz6
onkorm6nyzatok) rlszlre 6rt6kesiti a Suzuki Ignis tfpusri, KKG-080 forgalmi
rendsz6mri szem6lyg6pkocsiban fenn6ll6 tulajdonr6sz6t. A szem6lyg6pkocsi
ert6kbecsl6s alapj6n megrlllapitott forgalmi 6rt6ke 610.000 Ft, melyet v6telSrkdnt
elfogad. Ebb6l az dnkorm6nyzatot a2013. januiir l-i lakoss6gi nyilv6ntart5s szerint,
1000 Ft azaz kettoezer-hatszazhetvenn6gy forint illeti meg a 2. szhmt mell6klet

szerint.

szerint.

3. A szem6lyg6pkocsik 6n6kbecsl6s6nek

dija ar6nyos r6sz6nek (illetve a p6szt6i orvosi
iigyelethez tartoz6 onkormSnyzatok eset6ben a javit6si kolts6geknek is, melyet az 1-2sz5mri mell6klet tartalmaz) levon6sSt krjvetoen az onkormSnyzatot megilleto osszeg az
al6bbi szimlaszhmra utaland6, az ad6s-v6teli szerzodds megkot6s6t koveto 15
munkanapon beliil.
Neve: GarSb Kozs6g Onkorm6nyzata
Szimlaszf m z 12026609-00121043-00I 00004

Kiilts6gekkel csiikkentett v6tel6r (iinkormfnyzati r6szesed6s):
Suzuki SX4 1.279,-Ft, azazh6romezer-negysz|Aizenkilenc forint
Suzuki Ignis 1.000,- Ft, azazkettoezer-hatszilzhefrenndgy forint

K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polglrmestert, az l.6s 2. pontban jelzett
jSrmri6ndkesit6shez kapcsol6d6 ad6s-v6teli szerzodes al|ithsina 6s az ehhez
kapcsol6d6 feladatok ell6t6srira.

4. A

Hat6rido: drtelemszertien
Felelos : Kov6cs Zoltiln polg6rmester

D)
Kov6cs Zoltiin polg6rmester thjekortaffa a k6pvisel6-testiiletet, hogy Kutas6 Onkorm6nyzata pillyhzni
szeretne dnkorm6nyzati utak kezel6s6hez, Sllapotjavithshhoz, karbantart6s6hoz sziiks6ges er6- 6s
munkag6pek beszerzdse. A p|lyhzat elnyeresdre nagyobb es6lye van abban az esetben, ha tdbb
telepiil6ssel konzorciumot hoz l6tre. Felkdrte Garrib 6s Gar6b 6nkorm6nyzatht,hogy csatlakozzunk a
konzorciumhoz. A polgiirmester thjdkoztatta 6t, hogy csak abban az esetben csatlakozik Gar6b, ha
minden a beszerzdssel 6s iizemeltet6ssel felmeriil6 kdlts6get Kutas6 biztosftja.
K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzilsz6liisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6k kifejezt6k aA a sz6nd6kukat, hogy csak a polg6rmester

Sltal megfogalmazott esetben

tSmogatj6k a konzorcium l6trehozrls6t.

A

k6pviselo-testi.ilet egyetdrtett az el6terjeszt6ssel, 6s egyhangrilag
hathrozatothorta:

-

3 igen szavazattal

-

az alfibbi

Gardb Kiizs6e dnkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
12 I 2017 .(1.27 .\ szhmfi hathr ozatz
konzorcium l6trehozfsS16l
Gar6b K<izsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiilete, mint dont6shoz6 testillet rigy
hathrozott, hogy Magyarorsz|,g Korm6ny6nak felhivSsfira a vid6ki tdrs6gekben
tal6,lhat6, ki.ilteriileti helyi k<izutak fejleszt6se, iinkorminyzati utak kezel6s6hez,
illapotjavitSsfihoz, karbantartdsihoz sziiks6ges er6- 6s munkag6pek beszerz6se
megval6sitisa 6rdek6ben, konzorciumot hoz l6tre Kutas6 6s Felsdtold k<izs6gi
onkorm6nyzatokkal kcizosen, ero- 6s munkag6p beszerz6se tingyfiban.

Kutas6 Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testi.ilete a 1112017.(I.26.) szamri
hathrozata szerint ,, t6mogat6s esetdn vrillalja a munkag6p beszerz6s6vel
kapcsolatban felmeriil6 oner6 biztosit6sSt, 6s a munkag6p fenntart6s6val,
iizemeltet6s6vel, valamint az 1 fd teljes munkaid6ben alkalmazott dolgoz6
fo glalkoztatSsSval kapcso latban

felmer0l6 telj es

kd

lts6get.,,

A Kdpviselo-testiilet

felhatalmazza a polgfirmestert, a Konzorciumi egyiittmiik<jd6si
meg5llapodLs alfiirilsirra. 6s a tov6bbi sziiksdges int6zked6sek megt6tel6re

Hathridl:

201 7.

febru6r 6.

Felel6s: Kov6cs Zolthn polg6rmester

E)
Kov6cs Zolt6n polg6rmester thjekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy megkerest6k 6t, hogy szeretn6k
megvi{siirolni az dnkormLnyzat tulajdon6ban l6v6 144/3 hrsz-ti ingatlant.

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg.vz6 ti$lkortafta, hogy dnkormhnyzat csak irgy 6rt6kesitheti a
tulajdonriban l6v5 ingatlant, ha annak hivatalos forgalmi 6rt6kbecsl6ssel meg6llapitj6k a val6s piaci

6rt6kdt. Teh6t, ha az dnkorminyzatnak szrlnd6k6ban 6ll a fenti ingatlan 6rt6kesit6se, akkor els6 l6p6s,
hogy szakembertbiz meg a hivatalos forgalmi drt6kbecsl6s elkdszitds6ver.

A k6pvisel6-testiilet egyet6rtett az elhangzottakkal.
Koviics Zoltan polg6rmester javasolta, hogy kdrjenek fel szak6rt6t az ingatlan forgalmi 6rt6k6nek
me96llapit6si{ra.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az alitbbihatirozatothorta;

Gardb Kiizs6e Onkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
13 /2017 .(1.27 .\ sz6mi hilflr ozata
a Garib 144/3 hrsz-r'i ingatlan 6rt6kbecsl6s6vel kapcsolatban
Gar6b Ktizs6g Onkorm6nyzata Kepvisel6-testiilete, mint dont6shoz6 testiilet rigy
hathrozott, hogy a Ganib 14413 hrsz-ri ingatlaniinak val6s piaci drtdkdnek
me gflllapithsa c6lj 5b6l hivatalos forgalmi drtdkbecsl6st kd szitett.

A kdpvisel6-testtilet

felhatalmazza a polgSrmestert a tovSbbi szi.iks6ges int6zkeddsek

megt6tel6re.

Hat6rid6: 6rtelemszeni
Felel6s : Kov 6cs Zolthn polgSrmester

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgSrmester rir megktiszonte a
r6szv6telt, ds az til6st bezLrta.

kmf.

!.:nJ
Kov6cs Zolthn

.

.*

.'l:

Nagyn6 Kaszala Katalin

. . !{*-*. "'
Kitti

flq?
9

Gardb Kozs6g Onkorm6nyzata
3067 Gar6b. Petofi utca 5.
telefon : 321 3 82-0 5 6, fax: 32 I 3 82-026
e-mai I : csivan.korj e gyzoseg@gmai l.com.

MEGHiVO

MagyarorszSg helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 45. $-6ban foglaltak
alapjin Gar6b K ozs6g On k o rm rln yzata K 6pv i se l5-testi.i I et6nek ii 6s6t
I

2017.

ianuir

27.

nani6n ( p6nteken ) 9.00 6rira

osszehivom.

Az iil6s helye: Faluhiz (3067 Gar6b, Pet6fi utca 5.)

Napirendi iavaslat

l.

Javaslat az eg5,szsegiigyi ell6t6si kdrzetek kialakft6s6r6l 6s meg6llapit6s6r6l sz6l6 rendelet
terv ezet e I 6zete s j 6v 6hagy 6s6r a, v elemeny ez6 s i e lj 6rris e I ind itrls6ra
Eloterjeszt6: Kovdcs Zolt6n polg6rmester

2.

Javaslat egytittmiikciddsi meg6llapodr{s elfogad6s6ra a fogorvosi k<irzetekkel kapcsolatban

El6terj eszt6: Kov6cs Zolthn pol g6rmester

3.

Javaslat a polg6rmester tiszteletdij6nak, 6s kdlts6gt6rit6s6nek m6dositis6ra.
El6terjeszt6: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

4,

Egyebek

A napirendek fontoss5grlra tekintettel megjelen6sdre, aktiv kcjzremtikod6s6re feltdtleni.il szilmftok.

Gar6b, 2017 . januilr 20.

Zoltin

-

JELENLETI

iv

Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzataKlpviselo-testiiletdnek 2017.januar 27 .
megtartott testiileti Ul6s6r6l

napjfn

Kov6cs Zoltdn pol g6rmester

Szegi Szabolcs k6pvisel6
Tan6cskoz6si j ogeal meshivottak

Nagyn6 KaszalaKatalin Kitti
dr. Turza Csaba J6zsef

aljegyzo

jegyz\

Lakoss6e r6sz6rol megij elentek

.. b*-rc;;ff!*,+..

..1:l Y',e,.**.. K-:.\<*'.r--,
./.

I t$ilr*

ttLllfu.h-ibJ

cARAB KozsEG ONronmANyznrn
3067 Gar6b. Pet6fi utca 5.
T el. :32

/3

82-05 6, Fax

:

32/3

82 -026

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

A diint6s meghozatala min6sitett,
szav azattdb b s 6 get i g6ny el !

JAVASLAT
az egflszs 6gii gyi alap elkitris i kii rzetek m e gh athr ozfrs 6 16l
sz6l6 rendelet-terv ezet v6lem6nvez6s6re
(1. fordul6)

Kdszi.ilt: a K6pvisel6-testtilet 2017 .janudr 21.
El6terj eszto : Kov6cs

Zoltin

pol g6rmester

-i

til6s6re.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A

N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Epitesi.igyi. Oktat6si, Hat6s6gi 6s Trirv6nyess6gi
Feliigyeleti Foos4fiya20,16. szeptember h6napban - a Miniszterelnoksdg Teriileti
Kozigazgat6s6rt Felel6s Allamtitk6ranak TER-1/19221212015 sz6mri utasit6sa alapj6n- 6tfog6
vizsg6latot vegzett a helyi onkorm6nyzatok egdszs6giigyi t5rgyri rendeletei tekintet6ben,
ktilcjncis tekintettel az egeszsegtigyi alapell6t6sok 6s a kcirzetek kialakit6s6val <jsszeftiggdsben.
A vizsgilat megdllapitotta, hogy az iinkorm6nyzat nem rendelkezik ilyen

tirgyf

rendelettel.

A

N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Epit6siigyi, Oktat6si, Hat6s6gi 6s Tcirvdnyess6gi
Feliigyeleti F6oszt6lya az NO/TFO|30-52612016 szimf level6ben a tttrgyi t6mak<irben
t<irv6nyessdgi felhiv6ssal 611, melynek 6rtelm6ben 2016 december 15. napjfig gondoskodni
kell a helyi rendelet megalkot6sar6l. /A levdl az elSterjesztds I. szdmil melldklete./

A telepi.il6si onkorm6nyzatok a lakoss6g egdszsdgtigyi alapell6trisarol a Magyarorsziig helyi
<inkormanyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torvdny (tovribbiakban: Mtitv.) 13.$ (l)
bekezd6sdnek 4. pontja alapjan kritelesek gondoskodni. A teleptl6si dnkormtrnyzat az
eg6szs6giigyi alapellit6s kdrdben gondoskodik:
a) a hfniowo si, hifui gyermekorvosi el l6tiisr6 l,
b) a fogorvosi alapell6tiisr6l,
c) az alapell6trishoz kapcsol6d6 h6ziorvosi iigyeleti ell6t6sr6l,
d) a v6d6n6i ellltrlsr6l" 6s
e) az iskola-eg6szsdgiigyi ell6t6sr6l.

Az

eg6szs6giigyi alapellitdsr6l sz6l6 2015. 6vi
rendelkezik a t6makiirrel kapcsolatban:

CXXIII. tiirv6ny az alflbbiak szerint

A telepaldsi \nkormdnyzatfeladatai az egdszsdgilg,ti alapelldtds kardben
5 S (D A telepill4si onkormdnyzat az egdszsdgtigti alapelldtds k\r,lben gondoskodik:
a) a hdziorvosi, hdzi g,termekorvosi elldtdsr6l,
b) a fogorvo s i alapelldtdsr6l,
c) az alapelldtdshoz kapcsol6d6 hdziorvosi, hdzi gtermekorvosi 6s fogorvosi ilgyeleti
elldtdsr6l,
d) a vdddnSi elldtdsrdl, ds
e) az iskola-e gdszsdgiigti elldtdsr6l.
(2) Az alapelldtds nyiljtdsdt drintd jogviszony megvdltoztatdsdril sz6l6 ddntdsdnek
meghozatala sordn a telepilldsi dnkormdnyzat kikdri az alapelldtdst vdgzd orvos, illene
3.

vdddnd vdlemdnydt.
6 S (l) A telepaldsi hnkormdnyzat kdpviselS-testillete - a Kormdny dltal kijel\lt praxiskezelS
dltal megadott szempontoknt figtelembe vdve - rendeletben megdllap{tja ds kialakftja az
egdszsdgilgyi alapelldtdsok kdrzeteit. Tdbb telepilldsre is kiterjedf elldtds esetdn a kdrzet
szdkhelydt az drintett telepilldsi dnknrmdnyzatok erce irdnyuli megdllapoddsban hqtdrozzdk
meg.

(2) Az

(l)

bekezdds szerinti kdrzetek megdllapftdsa ds kialak[tdsa sordn
alapelldtdsdrt felelSs orszdgos mhdszertani intdzet vdlemdny'lt is

ki kell kdrni

az

Garrib Ktizs6g Onkormdnyzata a kdtelez6 alapfeladatok ell6t{s5ra nem hozott l6tre
kiiliin int6zm6nyt.

Az ewes

eg6szs6eiigvi alapellitisokr6l
gondoskodik:

az iinkormdnvzat a kiivetkez6ek

szerint

gyermekorvosi alapfeladatokat a Cserhitszentivfni Kiirzeti
Eg6szs6giigyi 6s Falugondnoki Szolgrilat (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth rit 1.) t6rsul6s melynek az onkormtnyzat is tagja- l6tja el, a praxisjoggal rendelkezo Dr. Forr{si Ottokrir

A

hdziorvosi,

hflzi

kozremrikcidds6vel.

A tdrsul6si meg6llapodhs rogziti az ellftf"s r6szleteit. A feladatok ellitf"sfrhoz az <jnkormfinyzat
ingyenesen biztositja a saj6t tulajdonri ingatlan6t a teleptil6sen tartott rendel6sek
vonatkoztis6ban.

Az alapelliltishoz kapcsol6d6 hiziorvosi iigyeleti ellitdst a mrikcid6si enged6llyel rendelkez6
PANNON PARAMEDIC Szolgi.Jtat(tKft.v6gzi,6s a Pfszt6 V:iros Onkorminyzatfval
kdtott feladat-ell6t itsi szerzo d6s alapj 6n bizto sitj a az <inkorm iny zat.

A fogorvosi alapelkitr{st Dr. Szabad Gerg6 mtikoddsi enged6llyel

rendelkezo v6llalkoz6
fogorvos v6gzi,6s a P:iszt6 Vriros Onkormfnyzativtlteriileti ell6t6si kotelezetts6ggel kdtdtt
fe I adat - e I I 6t 6si szer zo dd s al apj rin b i zto s itj a az onkorminy zat.

A ktjtelezS alapfeladatk6nt ellitand6 v6d6n6i ellitrisfr6l az dnkormttnyzat a mrikoddsi
enged6llyel rendelkez6 Bakayn6 Herddi Livia vfllalkozri v6d6n6vel kdtdtt feladat-ell6t6si
szer zo dd s alapj ftn bi zto s itj a.

Az iskola-eg6szs6giigyi feladatokat az cinkormftnyzatnak nem kell ell6tni, mivel nevel6sioktat6si int6zm6ny nem mrikridik a telepiil6sen.

Az alapelliltds nyrijt6s6t 6rinto jogviszony megv6ltoztat6siir6l sz6l6 d<int6sdnek meghozatala
sor6n a teleptil6si dnkorm6nyzat kik6ri az alapelltfiflst vegzo orvos, illetve v6d6n6 v6lem6ny6t.
Az egeszsegiigyi alapellilt6sr6l sz6lo 2015.6vi CXXIII. tcirv6ny 6. $ (1) bekezd6se alapjrin a

telepill6si <inkorm6nyzat k6pviselo-testi.ilete
megadott szempontokat figyelembe v6ve

- a Kormiiny 6ltal kijel<ilt praxiskezelo iital
- rendeletben meg6llapitja 6s kialakitja az

eg6szs6gtigyi alapell6tdsok kdrzeteit.

megdllapitrisa 6s kialakitfsa sor6n ki kell k6rni az alapellfitfs6rt felel6s
orszfgos m6dszertani int0zet v6lem6ny6t. A ktirzetek kialakft6srin6l az Orsz6gos

A kiirzetek

Alapellrit6silntdzet, mint a Korm6ny riltal kijel<ilt praxiskezelo irltal megadott szempontokat
is figyelembe kell venni
elSterjesztds mell6klet6t kepezo javaslat, rendelettervezet a jelenlegi kcirzetbeoszt6st,
illetve az 5rintett telepiil6sek kozigazgatdsi teriilet6t tiinteti fel. A rendelettervezet k6pviselotesttilet riltal tort6n6 elfogad6sdt krivetoen keri.il sor a h6ziorvos, fogorvos 6s v6d6no, valamint
az Nemzeti Eg6szs6gfejleszt6si lnt0zet (NEFI) v6lem6ny6nek beszerzlslre. A v6lem6nyek
onkorm6nyzathoz tcirt6n6 meg6rkezds6t krjvetoen van lehetos6g a rendelettervezet
me glttr gy al6s6r a 6 s a rende I et me gal ko tdsdr a.

Az

A fentiek figyelembevdtel6vel k6sztilt el a rendelettervezet

6s az ahhoz kapcsol6d6 anyagok

szerint az alirbbrak:.
-az el1terjesztds I. szdmil mell,lklete a Nfgrdd Megtei Kormdnyhivatal levele,
-az el1terjesztds 2. szdmil melldklete a rendelet tervezete,

-az elciterjesztds 3. szdmil mell,lklete a rendelet tervezet indokoldsa,
-az el6terjesztds 4. szdmil mell1klete a rendelet tervezet hatdsvizsgdlata,
-az elSterjesztds 5. szdmil mell1klete a hatdrozati javaslat.

Javaslom, hogy a Tisztelt Kepvisel6-testtilet thrgyalja meg
javaslat 6rtelm6ben hozza meg d<int6s6t.

M

el6terjeszt6st 6s a hatfnozati

Garttb,2}l7. jamfur 27.

Kov6cs Zoltitn
polgiirmester
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Kov6cs Zoltfn

Polgirmester 0n 0ti5n
KozsegiOnkormsnyzat
K6pvise l6-testiilete r6sz6re
Gar6b

Tisztelt Polg6rmester 0rl
Tisztelt K6 pvise l6t-test[ let!
Magyarorszfrg Alaptdrv6nye M, cikk (4) bekezd6s6ben, valamint Magyarorsz6g helyi
6nkormiinyzatairdl sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. tdrveny (tovSbbiakban: Motv.) 132.S (1)
bekezd6s a) pontjdban foglalt jogk6rben eljdrua, a helyi dnkormdnyzatok egdszsEg0gyi
tArgyir rendeleteire, valamint az egdszs6giigyi alapelldt6sok megAllapitds6nak €s a
korzetek kialakit6sdnak szabdlyozisdra vonatkoz6 c6lvizsg6lat alapj6n az alibbi

tdrv6nyessdg i felhivdssal 6lek:

Az egdszseg0gyi alapelldtdsr6l szolo 2}i|c. evi CXXlll. torv6ny (lpvabhieKban:. Eatv.) 5.$
) bekezd6se 6rtelm6ben:
,A^ telepulisi 1nkormdnyzat az egdszsdg}gyi alapellatds kdr€ben gondaskodik:
a) a hdzioruosi, hdzi gyermekoruosi ell6t&sr6l,
b) a fogorvosi alapell{tdsrol"
c) az alapellitishoz kapcsoloda haziorvosi, hdtzi gyerme4oruosi 6s fogo:osi tigyeleti
ell6tdsr6t,
d) a veddndi elliltdsrdl, 6s
e) az isko/a-eg6szs6gtigyei efldtdsr6l."
(1

Az Eatv. 6.S (1) bekezdese alapj6n:
,,A tetepiillsi 6nkormdnyzat kepvisell-tesfiilete - a Kormdny 6ltal kijel1lt praxiskezel1 6ltal
megadott szempontokat figyelembe vdve - rendeletben megdllapitja es kialakitia az
egdszs6gtigyi alapellit1sok kdneteit. TObb fe/eprildsre is kiterjedd e/ftiftis esef6n a kdnet
szekhely1t az irintett teleptillsi hnkormdnyzatok erre irdnyulo megdllapoddsban
hatdtrazzdk meg,"
Az Eatv. 6.$ (2) bekezddse el6irja, hogy a kor:etek megSllapitiisa 6s kialaklt6sa sordn ki
kell kerni az alapell6t6s6rt felel6s orsz6gos modszertani int6zet v6lem6ny6t, melyre
hivatkozni kell a rendelet bevezetd r€sz6ben a jogszabdlyszerkeszt6sr6l szolo 61/2009.
(Xll.14-) IRM rendelet 52.$ (3) bekezd6se alapjdn.

A vizsg6lat eredm6nyekdnt megdllapitottam, hogy Garib K6zs6g Onkorminyzat6nak
K6pvisel6-testtilete egdszs6gtigyi alapell6tisok k6rzeteit meghatdroz6 rendeletet
nem alkotott, ez5ltal mulasztisos jogszab6lys6rt6s val6sult meg.

'

lipitcsugyi. rlat6sagi. Oktarisi

3100 Salgdtarjdn, Rdk6czi ut 36. Tei: (31)

Es

T0w€nye5sigi Felnsr*gleti F6osztily

620-73f Fax: (3!) 620-196. c-mail: torvenycsseg@nog"rad.gov.hu

2

Mindezek alapjSn, az MOtv" 134.S (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint felhivorn a
KSpviselo-testulet figyelm6t, hogy a felhivSsban fogfaltakat vizsg6lja meg 6s a
jogszabdlys6rt6s megsz0ntet6s6rol az Eatv. vonatkozo rendelkezdseinek betartds6val
2016. december 15. napj6ig
gondoskodj6k.

Egy0ttal felhivom a K6pvisel6-testUlet figyelm6t arra, hogy az dnkorm6nyzati rendeletet a
Nemzeti Jogszab*lytdrrol szolo 33812011" (X11.29.) Korin. rendelet 4.$-a 6rtelm6ben
kdzzb kell tenni a nemzeti jogszab6lytdr elektronikus fel0let6n, tovdbbA az informSci6s
dnrendelkez6si jogrol 6s az informdci6szabads6grol szolo 2011. 6vi CXll. t6rv6ny
vonatkoz6 rendelkez6sei [37.S (1) bekezd6se, 33.S (3) bekezd6se] marad6ktalan
betartSsiirol (az onkorm6nyzati rendelet honlapon t0rt6no felt6ltdser6l) is gondoskodni
kell.

a Kdpviselo-

A megadoft hatirid6n

belUl a felhivds alapjdn megtett int6zked6sr6l vagy
testUlet egyet nem 5rt6s6rol irSsban tijekoztatdst k6rek.

Felhivom a K6pviselo{estulet figyelm6t, hogy az M0tv. 134.S (2) bekezddse 6rtelm6ben a
megadott hat6rid6 eredm6nytelen eltelt6t kdvet6en a KormAnyhivatal a t6rv6nyessdgi
fel ugyeleti elj6 rds egyeb eszk6zeinek a lka maz6siirol m6rleg el6si jog kdrben dontI

Salgotarj6n ,2016. oktober

,t

c

'

Tisztelettel:

Dr. Szab6 S6ndor korm6nyrnegbizott
nev6ben 6s megbizds6bol:
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Az elSterjesztds 2. szdmil melldklete.

let6nek
../2017 (........) iinkorminvzati rendelete
az egilszs6giigyi alapelLitdsi kiirzetekr6l
Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzatfnak K6pviselo - testiilete az egeszsegtigyi alapell6t6sr6l s2616
2015.6vi CXXIII. tiirv6ny 6.$ (1) bekezd6s6ben kapott felhatalmazds alapjin, az Alaptoweny
32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban, a Magyarcrszilg helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXX. trirv6ny 13.$ (l) bekezd6s 4. pontj6ban meghat6rozott feladatk<jrdben eljitwa, az
egdszs6giigyi alapell6t6sr6l sz6l6 2015.6vi CXXIII. tdrv6ny 6. $ (2) bekezd6s6ben biztositott
v6lemdnyez6si jogkor6ben eljir6 alapellit6s6rt felel6s orsz6gos m6dszertani rntezet
v6lem6ny6nek kik6r6s6vel a kdvetkez6ket rendeli el:

A rendelet hatdlva
1.$

A

rendelet hattiya kiterjed Gar6b krizsdg kozigazgathsi tertilet6n teriileti elkitrisi
kdtelezetts6ggel mtikcid6 h6ziorvosi kdrzetre, hazi gyermekorvosi kcirzetre, fogorvosi
kcirzetre, v6d6n6i ell6t6s korzetere, az alapellilt6shoz kapcsol6d6 tigyeleti elliltiisra, valamint
az iskola-eg6szs6giigyi elliit6sra.

A vegyes hr{ziorvosi kiirzet
2.$
Garrib k<izs6g teljes kcizigazgatfsi teriilete Als6told K<izs6g- Bokor Kdzs6g- Cserhdtszentiv6n
Kcizs6g - Fels6told Kdzsdg - Kozfurd Krizs6g- Kutas6 Kdzs6g kozigazgatrlsi tertileteivel egyiitt
egy felnott 6s gyermek (vegyes) haziorvosi korzetet alkot.

A krirzet k<izponti rendeltije: 3066 Cserhfitszentiviln, Kossuth rit 33.
A krjrzet kihelyezett rendeldje: 3067 Garhb, Pet6fi utca 5.
3.S

A hfziorvosi alapellifitshoz
szerzodds keret6ben

kapcsol6d6 iigyeleti ell6t6st az <inkormilnyzat feladat-e116t6si
l6tja el. Az iigyeleti elltlt6s sz6khelye: 3060 Phszt6, Semmelweis rit 2.

V6d6n6i kiirzet
4.$

Gar6b kcizs6g teljes kozigazgatdsi tertlete Als6told K<izs6g
Kdzs6g - Fels6told Kozs6g -

Kozsdg
Kutas6 Ktizs6g kozigazgattlsi teri.ileteivel

Cserhiitszentivdn
egyiitt egy v6d6n6i krirzetet alkot.
A v6d6n6i tanScsad6 helye: 3069 Als6told, Nagymezo

it32.

Fogorvosi k0rzet
s.s

- Bokor

(1) Gartib kdzs6g teljes kozigazgatilsi teriilete aP6szt6i 3. szftmu fogorvosi korzet r1sze. Az
alapell6t6st az <inkormfnyzat feladat-ellititsi szerzod6s keret6benlfttja el. A fogorvosi k<irzet
sz6khelye: 3060 Pdszt6, Semmelweis rit 2.
(2) A fogorvosi ell6t6sra vonatkoz6 kdpvisel6-testiilet 6ltal kdtdtt meg6llapodfst az 1. sz6mri
me I I 6klet tartalmazza.
Iskola-eg6szs6gii gyi kiirzet
6.S

Garftb kozigazgatiisi teri.ilet6n kriznevel6si int6zm6ny nem mtikctdik.

Zir6

rendelkez6sek
7.S

Jelen rendelet a kihirdet6s6t krivet6 napon l6p hat6lyba.

Kov6cs Zoltin
polgtirmester

dr. Turza Csaba J6zsef

jegyzi5

1.

2.

1

.

EcyUrrMuronnst

melldklet a . ..12017 . (. . . .. ..) dnkorm finyzati rendelethez

MEGALLApoDAS ( TERVEZET)

mely l6trejdtt egyreszrol Pr{szt6 Virosi Onkormdnyzat (szdkhelye: 3060 Phszto, Kolcsey utca
35.), k6pviseldje: Diimsiidi Gribor polgirmester,
m6srdszr6l Gardb kiizs6g Onkormfnyzata (szdkhelye: 3067 Garih, Petofi utca 5.), k6pviseloje:
Kov6cs Zoltfln polgirmester (a tov6bbiakban egyiitt Felek) k<jzdtt alulfrott napon 6s helyen az
al5bbiak szerint:

Az Egyiittmrikrid6si Meg6llapodSst a Felek az egeszsegiigyrol szol6 2015. dvi CXXII. torvdny 6.
$ (l) bekezddse, valamint az cjnSll6 orvositev6kenysdgr6l sz6l6 2000. dvi II. tcirvdny, ds az on6l16
orvosi tev6kenys6grol szol6 2000. dvi lI. tcirvdny v6grehajt6shr6l szolo 31312011. (XII.23.)
korm6nyrendelet rendelkez6se i alapj rln k6tcittdk meg.

l)A

pilsztoi fogorvosi korzetek miikod6si (ell6t6si) teri.ilete P5s^6 V6rosi Onkorm6nyzat
K6pviselo-testiiletdnek az eg6szs6giigyi alapell6t6si kdrzetek meg6llapit6s6r6l sz6l6
rinkorm6nyzati rendeletben meghatdrozott teriiletekre terjed ki, mely maglban foglalja Fels6told
kdzsdg teljes teriiletdt is. Fels6told Ktizsdg Onkorm6nyzatdnak K6pviselo - testtilete 6n6ll6
rende I etben szab 6ly ozza az

2) Az

e

geszse gii

gyi a lape I l6t6si kcjrzete I I 6t6st.

l. pontban meghatfirozott kdrzetek sz6khelye:

Phszt6

3) A Meg6llapod6s 2016. november .... napjrlt6l hatfurozatlan id6re jcin ldtre, a meg6llapod6s
m6dosft6s6hoz, felmond6s6hoz mind a k6t fel egyet6rt6se sziiks6ges.

4) A Felek megSllapodnak abban, hogy vit6s i.igyek rendez6sdhez hat6sk<irtol fiigg6en a Piszt6i
J6r6sbir6s6g, illetve a Balassagyarmati Tcirv6nyszdk kiz6r6lagos illetdkess6gdt kdtik ki. A Felek
az Egytittmiikdd6si MegSllapod6st elolvas6s 6s 6rtelmez6st kdvetoen, szabad akaratukb6l
j 6v6hagy6l ag

irt6k

^16.

P6szt6, 2016. november .....

Ddms6diG6bor
polg6rmester

Kov6cs Zolthn
polgSrmester

Ellenjegyezte:

Dr. Gajdics GSbor
jegyzo

dr.Turza Csaba J6zsef
jegyzo

Az elSterjesztds 3. szdmil mellLklete

rma
- az eg6szs6giigyi alapelritfsi kiirzetekr6r - indokoLisa
Altakinos indokolis

Az eg''szsdgiigyi alapell6tiisok

k<jrzeteinek megrillapft6sa vonatkozfusftbanaz cinkorm inyzat
nem rendelkezik hat6lyos tinkorm6nyzati rendelett il, ezerta trirv6nyi felhatalma
z6sb6lfakad6
jogalkot6si kcitelezetts6g6nek tesz eleget e rendelet elfogadiis6val.
A rendelet tervezet
tulajdonk6ppen a jelenleg is mrikcid5 eg6szsdgugyi alapelbtasi k6rzeteknek
helyi
jogszab6lyba foglal6sdt p6tolja. A rendelet tervizet az-eddigik}rzethatirok
tekintet6ben
v iitozSst nem tartalmaz.

A

rendelet tewezet struktfrAja megfelel a jogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. trirv6ny,
valamint a jogszabiivszerkeszt6sr6l sz6l6 6l/2009. (XII.I4.) IRM rendelet el6frrisainak.
R6szletes indokolis
1.$- hoz

A teriileti hat6lyr6l rendelkezik.
2.$- hoz

A h6ziorvo si alapell6tiisi kcirzete t hathr ozza

me g.

3.$- hoz

A haziorvo si alapellit ishoz kapcsol6d6 tigyeleti ell6t6st hatfr ozza meg.
4.$- hoz

A v6d6n6i kdrzetet hatfnozzames..
5.$- hoz

A

fo

go

rvo

s

i

alap

ellifiitsi k<irzetet hatir ozza

me g.

6.$- hoz
Az iskola-eg6szs6giigyi e1l6t6si kcirzetr6l rendelkezik.
7.$- hoz
A rende I et hatalyb a I 6p 6 s 6nek napj itt me ghatftr o z6 rende lkez6

s.

Gar6b, 2017. jamtSr 27.
Nagyn6 Kaszala Katalin
aljegyzo

Kitti

Az elfteriesztds 4. szdmil melldklete.

HATASVIZSGALATI LAP
Garf b Kiizs6g dnkormin yztta K6pvisel6-testiilet6nek
- az eg6szs6giigyi alapellftdsi kiirzetekr6l - sz6l6 iinkormfnyzati rendelet6nek
megalkot6s{hoz.

A jogalkot6sr6l

$ (1) bekezddse 6rtelm6ben a
jogszab6lyok el6k6szft6se sor6n elozetes hattsvrzsgitlatot kell lefolytatni. A (2) bekezdds
alapjin az elSzetes hat6svizsg6lat keret6ben, az alitbbitenyezokvrzsgfiata sziiksdges:
sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrvdny 17.

I. Vrirhatt6 tfrsadalmi hatr{sok:
A rendeletalkot6s a lakoss6g zavartalan, folyamatos ellit6sa

6rdek6ben elengedhetetlen.

II. V{rhatt6 eazdasfei. kiilts6svet6si hatisok:
A rendeletben foglaltak v6grehajtrisitnak gazdasiigi, k<ilts6gvet6si hat6sa csek6ly.

III. Vfrhat6 kiirnvezeti hatdsok:
A rendeletben foglaltak v6grehajt6s6nak kornyezetre gyakorolt hat6sa nincs.

IV. Vrirhat6

A

es6szs6ei kiivetkezm6nvek:

betegeknek alapveto 6rdeke fiizodik a rendelet megalkotSsfthoz, a h6ziorvosi, fogorvosi

ell6t6s ig6nybevdtel6n6l az ellfti.st kotelez6en biaosit6 ktjrzetek pontos teriileti leirdsittoz

V. Adminisztratfv terheket befolvfsol6 hatisok:
Az adminisdrativ terhek nem nrivekednek.

VI. A

rendelet mesalkotfsfnak sziiks6gess6ge. a iogalkotis elmaradds{nak v{rhat6
kiivetkezm6nyei:
Az eg6szs6giigyi alapell6t6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXil. tdrv6ny 5.9 (1) bekezd6se
meghatftrozza az dnkormSnyzat kcitelezoen elletand6 feladatait. Ehhez kapcsol6doan
sziiksdges a rendelet megalkot6sa. Ennek elmarad6sa mulaszt6sos trirv6nys6rt6st eredmenyez.

VII. A rendelet alkalmaz:fsfhoz

sziiks6ges szem6lvi. szervezeti.

tdrwi 6s p6nztigyi

felt6telek:

A rendelet v6grehajtdsrival

kapcsolatban sztiks6ges szem6lyi, szewezeti, ttrgyi 6s p6nztigyi
felt6telek rendelkezdsre 6llnak.

Gar6b 2017. janutr 27.
Nagynd Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo

Az elriterjesztds 5. szdmil mell4klete

HATAROZATI JAVASLAT

Gar6b Kozs6g Onkorm5nyzatinak K6pviselo-testiilete az eg6szs6giigyi alapell6t6si korzetek
meghatiroz6s6r6l sz6l6 rendelet-tervezetet vdlem6nyez6si eljSr6s lefolytat6sdra alkalmasnak minositi.

K6pviselo-testiilet felk6ri a Mifiraszolosi Kozcis OnkormSnyzati Hivatal aljegyzojdt, hogy a
rendelet-terv ezetet av6lem6nyez6sre jogosult szerveknek ktildje meg.

1.

A

2. Felk6ri a polgiirmestert, hogy az 7. pontban foglaltak alapjin vdlem6nyezett rendelettewezetet

a

k6pviselo-testtilet soron k<jvetkezo til6s6re terjessze elo.

3. A K6pviselo - testiilet az egeszsegiigyi alapellifiisr6l szol6 2015.6vi CXXIII. t<irv6ny 6. $ (1)
bekezd6sben foglaltak alapjhn elfogadja a rendelet-tervezet 1. mell6kletet kepezo meg6llapod6st a
fogorvosi korzetrol. Felhatalmazza a polghrmestert a megSllapodhs al|irilsSra.

IJatfiridfz 2017. febru6r

10.

Felel6s: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Gar6b,2017. januhr26.

Kov6cs

Zoltin

polgdrmester

A hathr ozati j avaslat tii rv6nyes !

Nagyn6 Kaszala Katalin
aljegyz6

Kitti

.1

tu

n

$uil

wLtthW

cyUrrvruxonnsr uncAlr,apouAs

mely l6trejott egyrlszrll P6szt6 V6rosi Onkorm6nyzat (szel<helye: 3060 Pilszt6, Kolcsey utca
3 5.), k6pvisel6j e: Domsodi Gilbor polg6rmester,

m6sr6szrcil . Kozs6g Onkormrlnyzata

.
.......), k6pvisel<ije:
... polg6rmester (a tov6bbiakban egyi.itt Felek) krizott alulirott napon 6s helyen az
(sz€V.helye:

al6bbiak szerint:

Az Egytittmiiktid6si Meg6llapod6st a Felek az egbszsdgrigyr6l sz6l6 2015.6vi CXXII. torv6ny
6. $ (1) bekezd6se, valamint azon6ll6 orvosi tev6kenys6gr6l sz6l6 2000.6vi II. t<irv6ny,6s az
<in6ll6 orvosi tev6kenys6gr6l sz6l6 2000. 6vi II. t<irv6ny v6grehajtdsdr6l sz6l6 3I3l20ll.
(XII. 23 ) korm6nyrendelet rendel kezesei alapjin kotott6k meg.
.

1) A p6sa6i fogorvosi korzetek miikod6si (ell6t6si) teri.ilete Phsn6 Varosi Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testi.ilet6nek az eg6szs6giigyi alapell6t6si korzetek megdllapit6sar6l sz6l6
onkorm6nyzati rendeletben meghatbrozott terliletekre terjed ki, mely mag6ban foglalja
....... kozs6g teljes tertilet6t is. ....
... Kozs6g K6pvisel6 - testiilete on6ll6
rend e letb en szab 6Iy o zza az e g|szsfl gii gyi alap el I 6tAsi korzetel l6t6s t.
2) Az

l.

pontban meghat6rozott korzetek sz6khelye: P6szt6

3) A Meg6llapod6s 2016. december .... napj6t6l hatfurozatlan id6re jon l6tre, a meg6llapod6s
m6dosit6sdhoz, felmondishhoz mind a k6t f6l egyet6rt6se szi.iks6ges.

4) A Felek meg6llapodnak abban, hogy vilis iigyek
P6sz/r6i J6r6sbir6s6g,

rendez6s6hez hat6skort6l fiigg6en a
illetve a Balassagyarmati Torv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess6g6t ktttik

ki.

5) A Felek az Egyiittmtik<iddsi Megillapod6st elolvasfs 6s 6rtelmez6st kovet<ien,
akaratukb6l j ovrihagy6l ag irtfl< al6.
Phszt6, 201 6. december

..

...

polg6rmester

polg6rmester

Ellenjegyezte:

jegyzo

jegyz6

szabad

3

t br"t; wfujikjr|

Nyilatkozat

Alulirott Kov6cs Zoltin - Gariib, Pet6fi utca 23. szirm alatti lakos - Gar6b teleptilds
polg6rmestere nyilatkozom, hogy 2017. janu6r 1. napj6t6l meg6llapitand6 k<ilts6gt6rft6srol,
melynek dsszege 22.400 Ft lemondok. A polg6rmesteri tiszts6gemmel tdnylegesen felmertil6
kcilts6geimet kiv6nom el sziimolni.

K6rem a fentiek szives tudom6sul v6tel6t.

Gar6b, februfr 27.

tu

,a

Koviics Zoltdn
polg6rmester

h ,tzrud- ,t.t;U'k-|tl
Eloterjesztds

Titrgy: Csatlakoztatdsi konstrukcio
c

az dnkorm6nyzati ASP rendszer orsz6gos kiterjesztdsdhez
imri felhiviisra beadan d6 pftly azat

Tisztelt Kdpvi sel6-testi.ilet

!

Magyarorszaghelyi iinkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX .t<irvdny (tov6bbiakban
Mtitv.). az cinkormirnyzati ASP rendszenol sz6l6 25712016 (VIII.3l.) Korm. rendelet
(tov6bbiakban: ASP rendelet), valamint az elektronikus i.igyint6z6s 6s a bizalmi
szolgiitatitsok 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2015. 6vi CCXXII. tdrvdny rendelkez6sei
szerint 2018. janurir l- t6l biztositani kell az elektronikus tigyint6z6s lehet6sdget. Az
elektronikus kozigazgat6s kiterjeszt6s6nek legf6bb eleme az onkorm|nyzatok,nftl foly6
kozigazgatdsi munka informatikai eszktiz<ikkel val6 thmogatisa. Az <inkormiinyzati
feladatell6t6s egys6gessdg6nek biaosit6sa, az orszhg penzij'gyi stabilit6s6nak meg6rzdse
6rdek6ben a feladatellirtdshoz az illant biztosit kdzponti informdci6s rendszer szintri
t6mogatdst.Ez a rendszer az ASP.

Az dnkormfnyzati ASP rendszer a Mritv 114 $ (2) bekezd6se szerint, a helyi cinkorm6nyzatok
feladatell6t6st t6mogat6, szitmititstechnikai hil6zaton keresztril t6voli alkalmazdsszolgiiltat5st
lyujtO elektronikus inform6ci6s rendszer. Az ASP rendszert a Kormfnyzat a Magyar
Allamkincstar ritj rin mrikddteti.
Az dnkormitnyzati ASP rendszer szal<rendszerekbol (iratkezel6, telepiildsi portril;
e-tigyint6zdsi portdl; gazdrilkoddsi; ingatlan-vagyon, ad6; ipari-kereskedelmi; valamint
hagyat6ki lelt6r rendszer), keretrendszerb6l, t6mogat6 rendszerekb6l, valamint az
cinkormSny zati adattitrhazb6l 6piil fel.
Az cinkormtnyzati ASP rendszerhez val6 csatlakoz6s valamennyi dnkorm6nyzat szfumira
kdtelezS.
CsatlakozSsi id6pontok:2017. janurir elsej6vel az dnkormitnyzati ASP rendszer gazdiilkodiisi
rendszer6hez 6s <jnkormfrnyzati ad6rendszerehez csatlakoznak az ASP rendelet 4. mell6klete
szerinti helyi cinkorm6nyzatok. (ebben a Miltrasz<il6si K<izcjs Onkormhnyzati Hivatalhoz
tartoz6 cinkorm6ny zatok nem szerepeltek).
2017. okt6ber elsej6vel az dnkormirnyzati ad6rendszerhez csatlakozik valamennyi helyi
cinkormrinyzat.
2018. januir elsej6ig az <inkormilnyzati ASP rendszer valamennyi szakrendszerlhez
csatlakozik az tisszes helyi onkormfinyzat. Az ASP rendszerhez val6 csatlakoz6s id6pontja
esetiinkben tehdt legk6s6bb 2018. janurir 1.
A csatlakoziis k6tf6le m6don val6sulhat meg; rendszercsatlakoziissal, vagy interf6sz
segits6gdvel. (Interfeszes csatlakoziist kizir6lag az e-kozigazgat6s6rt felel6s miniszter
engeddlyezhet egyedi k6relmek eset6n, aki d<int6s6t indokolni nem kciteles, pillydzati
t6mogat6s nem ig6nyelhet6 16). Rendszercsatlakoz6s eset6n - a keretrendszer 6s a
szakrendszer 6ltal t6mogatott feladatainak informatikai trimogatfusifi a helyi d,nkormiinyzat a
keretrendszer 6s a szakrendszer ritjan kitja el.

Fent rdszletezett feladatok megval6sitiishoz megjelent a Csatlakoztatdsi konstrukci6 az
<inkorm6nyzati ASP rendszer orsztigos kiterjesa6slhez cim:d., KOFOP-I.2.1-VEKOP-16
k6dsz6mri palyi,zati felhiv5s, melynek keret6ben lehet6s6g van a sztiksdges technikai-,
szakmai feltdtelek frnansziroziisra. A t6mogatiis felt6tele az ASP rendeletben foglalt el6ir6sok
6s kdtelezetts6gek betartdsa, az ott rogzitett eltifelt6telek megl6te. A trimogat6s intenzitdsa
l00yo, mely teljes eg6sz6ben lehivhat6 elolegkdnt.

A p6ly6zati kiir6s szerint ig6nyelheto kdltsdeek r6szletezdse:
Elszdmolhat6 maxim6lis brutt6 kdltsdgek, adatok Ft-ban (3000

fo

lakossdgn6l kisebb

telepiil6sekre vonatkoz6an)

Eszkozbeszerzls 3 300 000 (sz6mitog6p, k6rtyaolvas6 -kotelez6 minden ASP gephez-,
nyomtat6, laptop).
-Mrikodesfejleszt6s 6s szab6lyoz6si keretek kialakit6sa 780 000 (szab6lyzatok - biaons6gi,
iratkezel6si - k6szit6se).
-Onkorm6nyzati szakrendszerek adatminosdg6nek javit6sa, migr6ci6ja | 320 000 ( a kordbbi
nyilv6ntart6sokb6l az ASP rendszemek megfelel6 adatok 6temel6se).
-OktatSsokon tdrtdno r6szv6telhez kapcsol6d6 utazhs 180 000 (az ASP kcizpont 6ltal
szervezett az ASP szolgfitatirs bevezet6s6hez kapcsol6d6 oktat6son val6 reszvetelhez
szi.iks6ges utaziisok kdlts6ge).
-Tesztel6s, 6lesit6s 240 000 (az onkorminyzatoknak tesztelni 6s ellenorizni kell a sz6mukra
kialakitSsra keriil6 szolgttltatfisokat).
-Proj ektmen edzsment (2,5oA), tfl ekoztatfts, nyilv6no s s6g I 8 0 0 0 0.
Osszesen: 6 000 000 Ft.
M6traszol6s 6s a hozzittartoz6 telepiil6sek egytittesen tehitt a maxim6lis ig6nyelhet6 osszeg 6
milli6 Ft, melyet apiiyhzatban szeretn6nk teljes eg6sz6ben lehivni.
Aptiyazatot a2017 . febru6r 6s 2017 . febru6r 28. kozotti idoszakban lehet benyrijtani.
A pfiyhzat benyrijttlsakor sziiksdges csatolni a t6mogat6si kdrelem benyrijt6s6ra 6s a
t6mogat6s felhasznflits6ra vonatkoz6 k6pviselo-testiileti felhatalmaz6st.

K6rem a tisztelt K6pviseki-testiiletet az eloterjeszt6s megvitat6sra 6s a vonatkozo hatirozatr
j avaslat elfo gadds6ra.

Garitb, 2017 . janutr 27 .
Kov6cs Zoltin
polgdrmester
Hat6rozati javaslat

Garrlb Kcizs6g Onkorm6nyzata k6pviselo-testiilete hatfuozatot hoz annak 6rdek6ben, hogy
Gar6b Kcizsdg Onkorm6nyzata - a Magyarorszhg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 201I. 6vt
CLXXXX. tdrv6ny 1l4.g-anak illetve az <inkormSnyzati ASP rendszenol sz6lo 25712016
(VIII.3l.) Korm. rendeletdben meghat6rozottak szerint - cinkorm6nyzati ASP rendszerhez
tclrt6no csatlakoz6si kotelezettsdg6nek eleget tehessen, melyben felhatalmazza Mffitaszolos
Kozs6g Onkorm6nyzatinakpolgSrmester6t, hogy az cinkorminyzat nev6ben a fOpOp-1.2.1VEKOP-16 azonosit6 jelti ,,Csatlakoztatdsi konstrukci6 az dnkormitnyzati ASP rendszer
orsz6gos kiterjesz6sdhez" cimri felhivSsra t6mogat6si k6relmet nyrijtson be 6s a tSmogat6si
jogviszony l6trejcitte eset6n a kedvezmenyezetti kdtelezetts6geket 6s jogokat gyakorolja Gar6b
Kcizs6g Onkorm6n yzata nev eben 6s jav fr a.
Felel6s : Kov6cs Zoltdn polgdrmester

Hat6rid6: 2017. febru6r 28.
Kcizremtiktidik: Nagynd Kaszala Katalin Kitti alj e gyzo
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V;irosi Onkormi nyzat Polgirmestere

3060 Piszto, Kcilcsey F. u. 35. Tel: O6-321460-753 Fax: 06-32/460-918
E-nrail: forunr

Iktat6szdrn: 193 -4 / 2A17
U gyint6z6: M 6szd ros Sdnd o r
Tel.: (06-132) 460-090

@

paszto.hu

Tdrgy: Suzul<i 96pjf rmiivek 6rt6kesit6se

Priszt6 Kistirs69 Tiibbcdhir Tdrsuhis{t
alnp itri iinkormfinyzatol< rdszdrc

Tisztelt Polgrirmester Asszony/ilrt

Pdszt6 Kistirseg 1'dbbc6l{ Tdrsuldsa 2013. jfrnius 30-rin megszfint.

A .,Meg6llapod6s a trrrsulds vagyoni iigyeinck rendezesdrcil" megnevezdsii dolurncnlumban Pdsztd Vdrosi Onkorr"ttfnyzat kapott f'elhalalnrazirst a kdziis tulajdonban levo aut6buszok 6rtikesitdsdre. anlely
2015-bcn befejczdddtt. A t6rsr"rl6st alapit6 onkorm6nyzatok lakossdgaranyos (2013.01.01.
litszdmadatok alapj6n) kiiztis tulajdonAt kepezii, KKG-019 fbrgalmi rendsziimir SuzLrki SX4
ds a KKG-080 lbrgalmi rendsziimri Suzuki Ignis tfpusir szemilygepkocsik az orvosi tigyelet
rn[ikddes6t szolg6lt6k, illetve szolgAlja ma is. A p:iszt6i (15 onkorrniuryzat) is a hdhalnri mikro tersegekben (11 ilnkormdnyzat) is vdltozlak tr.idrmrivek miikciddsdnek feltdtelei. Pirsztcin az
ot'vosi iigyeleti ellirtirst 2016. riprilis 1+ol a Pannon Paramcdic Kft. vegzi safiit jrirmtivdvel.
Hdhalomban a jarmii rizembentad6i jogait 2016. lebru{r l -tdl a.f unirned Kft. gyakorolja.
Pitszt6 Vrirosi Onkormfnyzat a SLJZIJKI SX4 szemily gipkocsi esetleges v6teli szdndekrinak
megismerese drdekdberr, igdnylbhn6rdst vegzelt az drintett dnkor:nrfiryzatolin.{1. Vfsirrlfsi
szi{nclikot egyik tinkormfnyzat sem jelzett. }-lzt kdvetilcn tdfiint rneg al.i6rmti m[iszaki ellen6rzisc. mely tiibb hibirt is l'elt6rt. A gipkocsi rnegbizhatci miiktid6kipessdge ds a kdsohbi drtekbecslis erdekiben azokat kijar.ftattunk (SX4 javft6si szdmla, 3. szdmir rnelldklet).
A.ir{rmrivek erldkesiteserrek el6liiszitdse sordn. tcibb rinkormzinyzat jelezte, h<lgy csak gepjrirtnti dtlikbecslo dltal rneg6llapitott becstilt cfieket fbgad el kiindul6 alapkdnt. Tov6bbi egyeztetdsek alapj6n a volt kistirsdgi buszok 6rldkbecslesdt ro6gz6 VAiTAOSf'ACI{ Kft-t kdrtrik f'el
(NAV hivatalos szakirtdje) a sz-ern6lygdpkocsik ertdkbecsl6sere. Az irtckbccslis 6s a sziimla
kiegyenlit6se megtiirtent (4. szdmti ds 5. sziinrilr melldklct).
Az 6rt6kbecsl6s nlapj{n:
l. Suzuki SX4 tfpusri g6pjdrmii becsiilt 6rt6kc
960.000,- Fr
A 30.000.- Ft-os drtekbccslds a 26 telepi.il6st, nrig a javitirs (122.076,- l't) csak a teriiletileg illctekes l5 telepiilest drinti (1. sz6mfi tdbldzat mellikelve).
2. Suzuhi lgnis tipusir g6pjfrmii hccsiilt 6rtdke
610.000,- Fr
A 30.000.- Ft-os drtikbecsles a 2(r lelepiilist tcrhcli. Val6szfniileg Ildhalonr <jnkornriitryzata az drintett 10 telepiildssel (Vanyarc nilkiil) megvfs6rolia az orvosi iigyeleti
e I I irtirs t szol gd I 6 j ii rm tivet (2. sr,:Lmt titbl 6' t,ttL me I dkelve ).
I

I

ttLUllIWA

a

A gdpjdrmirvek cttcikesitdse (a tttegsziint tirsulds utolsti vagl''olrtiirgyai) Pfrszt6 Kisterseg
'l'obbcelir T'arsr.tlaisa vagyoni helyzctdnek vegleges rcndeziset credmenyezlietnd.
llnnck 6rdckfbsn javaslom, hogy tclcptil6si tinkormtinyzatrrh Kdpvisclii-tesfiilcte ri{}r'r)n
kiivetkczii iildsdn {2417. fcbru:ir 6-ig) tdrgyalja meg 6s fogadja cl a Suzuhi SX4 tfpusri,
KKG-0I9 ftrrgtlrni rcnclsziimf szemdlygdpkocsiban f'cnnrilki tula.idonr6szdnek Paiszt6
Virosi tinkormrinyznt r{sz{rc tiirt6nd drtdkesitfsdt, (a szcnrdlygd;rkocsi drtdkbecsl{s
alapj:in ntegrillapftott forgnlmi drfikc 960.000 Ft), r'alamint a Suzuhi lgnis tipusir, KI(G080 lirrgalmi rentlsziinrf szemdlyg6pkocsi Fldhalorn Kiizsdg (inkormirnyznt*, vr.gy a
hdhalmi orvosi iigyelethez tnrtozf iinkornrinyzatok rdszdre tiirt6nti 4rtihesit6s6t, (a sze*
mdlyg6pkoesi drtdkbecsl6s atapj:in nregfllapitott filrgalmi 6rtdl<e 610.000 l't). Az tinkor*
ntrinyzatot ntegilletii iisszegb6l nz adott gdpl<ocsival k:rpcsolatos liiatl6sok tulnjdonrdszardnyos iisszege mell6klet szerint levonisra kcriil. Az ig.y meg:illnpitott vdtcL{r az 6nkormrinyzatok rdszfrc l;rhnss:igar{nyosan keriil mcgfizctdsre, az l. 6s 2. sz{mt metl6klct
szerint.

P6szt6, 201 7. ^januiu: 16.

{'Jdvozle'ttel:

Diinrsildi G6bor
polgirnrester

Mell6kletck:

1.

2.
3.
4.

'I'hbl6'zat

veteliir: lbloszttisa (1. szdmir ds 2. szrtmri nrelleklet)
Suzuki SX4 javitdsi szrin:rkiia (3. szdmri rnell6klet)
ErLikbecsldsel< 6s ezek sziunlti.ia (4. ds 5" szfrnir meildhlet)
Kdpvisclo-testiileti haldrozzLt nrinfa (6. szdmir ntelliklet)
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VAMOSTEGH Szak6rt6i roda
Szolg6ltato 6s Kereskedelmi Korlitolt Felel6ss6gii Tiirsasig
H-3{OO Salg6tari6n, Damjanich rftt {08.

f,

GEPJARMU
ERTBKBECSLES

P

iszt6 Kist6rs 6 g Tiibb c6lf T 6rsul6s 6t alap it6
iinkor minyzatok kiiziis tulaj doniban l6v6
szem6lyg6pj 6rmiivekr6l

Piszt6lSalg6tarj6n, 2016, november 23.
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TARTALOMJEGYZfr.rc
nyilatkozat
*Szak6rt6i
h,rteKelesr 0lzonylrvany
Oldal
2.

El6zm6nvek. felk6r6s
Alkalmazott m6dszerek. eli 6riisok

J.

Az eszkiizrik bemutat6sa

I

3.1 .

4t 9

4l
5l

6s 6rt6kel6se

A szem6lygepi6rmlivck 6ltal6nos tipus bemutatdsa

9
9

5t 9

5l

3.1.1. Suzuki SX4
3.1.2. Suzuki Ienis
3.2. Az ert6kelt szem6lygdpi6rmtivek bemutat6sa
3.2.1. Suzuki SX4

9

6t 9
7/ 9

8l 9

3.2.2.Suzuki Isnis

9/ 9

4.

OsszefoglalSs

t2l

5.

Fenyk6pmell6kletek
5. l. F6nyk6pmell6kletek Suzuki SX4
5.2. F6nvk6omell6kletek Suzuki Ienis
Eev6b mell6kletek
6.1. Meebiziis
6.2. Forgalmi ensed6ly m6solat KKG 019 Suzuki SX4
6.3. Forgalmi enged6ly mdsolat KKG 080 Suzuki Ignis

13l 9

6.

9
9
17t 9
l)/

t5l
1',71

XXIX. sz6mir, azigazsirgstgyi szak6rtdkrol sz6l6 torv6ny

rendelkez6seinek betartris6val k6sziilt.

Kijelentem, hogy az rlll6sfoglal6st, mint fiiggetlen szak6rt6 tettem, 6s az lrintett szerepl6k tekintet6ben
semminemti iizleti, vagy befektet6s c6lf 6rdekelts6ggel nem rendelkezem.
A kialakitott rlll6spont semmilyen jogi, vagy iizleti osszefiigg6sben nincs a kialkudott dijazdssal,
j av adalmazils sal, att6l fiiggetlen.
Ezen nyilatkozatunkat a szak6rt6k tjsszef6rhetetlens6g6re vonatkoz6 el6ir6sok r6sziinkr<il va16
betart6sa c6lj 6b6l tessziik.
Priszt6/Salg6 ta4in, 20 I 6. november 23.

"#*"**Nligrvezetd

VAMOSTECE Sgakarrdirods Kft
31lX! Salg6tarjin Damjenich 6t 108.

Jelen 6rt6kbecsl6s 19 szhmozon oldalb6l 6ll. K6sziilt 6 p6lddnyban.Ez az

Kapj6k: 1.-5 szrimf p6ld6ny amegbiz6 c6gnek iltadva

[

] szdmir p6ld6ny

6. sz. p6ldilnv Szak6rt6 irattSrriban elhel

plszrd viRosr ottrOnultwztr

9

18/ 9
19/ 9

SZAKERT6T NYTT-ATKOZAT
Jelen 6ll6sfoglal5s a 2016.6vi

9
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ERTEKELESI BIZONYiTVANV
Megbiz6:

pAszTo vARoSI ONxonvrANyzAT
(3060 Priszt6, Kolcsey F. u. 35.)

Megbizott: VAMOSTECH Szak6rt6iroda Szotgriltat6 6s Kereskedelmi
(3 100 Salg6tarj6n, Damjanich rit 108.)

Kft.

A megbizris t|rgya: a Pisztr6 Kist6rs6g Tiibbc6h[ Tirsul{srlt alapit6 iinkorm{nyzatok
kiiziis tulajdondban l6v6 2 darab szem6lyg6pkocsi forgalmi 6rt6k6nek
meg6llapitr{sa.

Az 6rt6kbecsl6s c6lja: A megbiz6 trij6koztat{sa a g6pjrirmiivek piaci
forgalmi 6rt6k6r6l.
Az 6rt6kbecsl6s eredm6nye

l.
7

G6pi6rmii tipusa
Suzuki SX4
Suzuki Ignis

:

Gvdrtisi 6v

Rendszdm

2006
2006

(KG-019

Becsiilt 6rt6k (Ft
960 000
610 000

KKG-O8O

Salg6tarj6n, 20 I 6.november 23.

Vimos Tibor
iigyvezetd

VAMOSTECH Szak6rt6iroda Kft
3100 Salg6tarj{n Damjanich rit 108.
Tel/Fax.: 00 36 32 316-620
Ad6szr{m: 12410932-2-12

piszrd

wiRo sr

owranulvyzAT
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1. El6zm6nyek, felk6r6s
2016. november 15.-6n felk6r6s 6rkezett Priszt6 Vdros Onkorminyzat6t6laszaklrto c6g fel6, hogy a
201 3. jrinius 30.-5'n megszlint, Piszto Kisters6g Tiibbcdlir T6rsul5s6t alapit6 onkormdnyzatok kozos
tulajdondban l6v6 k6t darab szem6lyg6pkocsi 6rt6k6t rillapitsa meg, a jilrmiivekr6l 6tliithat6, a
kes6bbiekben is felhaszn6lhato fot6mell6kletekkel elkitott dokument6ci6t 6llitson tissze.
(6.1. mell6klet)
Szak6rt6 a megbiz6st -2016. november 25.-itervezett teljesit6ssel - elfogadta
Jelen szak6rttii 6rt6kbecsl6s a fenti 2 darab szem6lyg6pkocsit 6rt6keli.

2. Alkalmazott m6dszerek,

eljirisok

A vagyon6rt6kel6si megbizris c6lja:
Az <inkormrinyzatok ktiziis tulajdondban l6v6 g6pjrlrmiivek re6lis, val6s 6rt6k meg6llapit6sa.
Megdllapitrisa annak a piaci 6rt6knek, amely 6rt6ken a szem6lyg6pjdrmiivek eladhat6k.
Valrfs irtik alatt azt az iisszeget 6rtjiik mely6rt az eszkozok az 6rt6kel€,s napjdn gazdit cser6lhetnek
egy hatSrozott szdnd6kot mutat6 elad6 6s egy t6le fiiggetlen hatirozott sz6nd6kot mutat6 v6sdrl6
tOititt, szok5sos piaci felt6telek szerint 6s megfelel6 6rtdkesit6si id6tartamot kcivet6en, ahol a felek j61
inform6ltan, koriiltekintoen 6s k6nyszert6l mentesen j6mak el.(RICS 3.2.KSZ)

A vagyon6rt6kel6si megbizis tir gy a:
A3.2.1.6s3.2.2 pontok tibl|zatalban leirt 2 darab szem6lyg6pkocsi.

A vagyon6rt6kel6s elvi m6dszere:
Az aktu6lis forgalmi 6rt6k meghatilrozasara szolgril6 6rt6kel6si m6dszerek (piaci osszehasonlit6
m6dszer, jiivedelem direkt t6k6sit6s6t haszn6l6 m6dszer, ar,ultatott helyettesit6si kiilts6g m6dszer)

jelen esetben val6 alkalmazhat6sigitvizsgillva meg6llapithat6, hogy a piaci tisszehasonlit6 m6dszer
felk6r6s c6lj6t teljes eg6sz6ben kiel6giti.

a

A jelen 6rt6kbecsl6sben felhaszndlilsra keriiki f6 m6dszer tehilt a kovetkez6:

-

Piaci iisszehasonlit6 m6dszer.

Enn6l a m6dszern6l az 6rt1k azon alapul, hogy a hasonl6 g6pj6rmtivek6rt hasonl6 iisszeget
fi zetnek a haszniit g6pj6rmtivek piac6n.
A vizsg6lt eszkirztik esetiinkben szem6lyg6pkocsik, ezeknek hozz6f6rhet6 6s 6rt6kelhet6 piaci
kin6lata van ahasznhlt aut6 piacon.
Az alapvetden alkalmazott mddszer tehdt

a

piaci iisszehasonlltd mddszer leszielen irtikbecsldsben.

Az 6rt6kbecsl6s gyakorlati megval6sitisa:

A megbiz6s alkalmrival amegbiz6 r6sz6r6l 6tad6sra keriilt a g6pj6rmtivek forgalmi enged6ly6nek
m6solata.
Szak6rtS a tov6bbiakban f5 dokumentumk6nt ezt vette alapul.

a szak5rto helyszini szeml6n tanulm6nyozta
A helyszini szeml6ken kertilt sor:
- a j6rmiivek azonosit6s6ra
201 6. noember I 8.-iln

-

a

j6rmiiveket.

rlllapotuknak, karbantartottsiigiinak felm6r6s6re
f6nyk6pfelv6telekk6szit6sdre

pti Szro

V,,i Ro SI

oNx) nuiuYZAT
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A felk6r6s szerinti szem6lyg6pkocsik azonositdsa 6s dllapotfelmerese ut6n
g6pjtirmii piacon tort6nt 5tfog6 jellegii adatgyiijt6s.

az aktu6lis haszndlt

a g6pjSrmiivekr6l 86 db f6nyk6pfelv6tel k6sziilt, amelyek reszben jelen
6rt6kbecsl6s mell6klet6t k6pezik.
Teljes terjedelmiikben a szak6rt6 tatl6rihan tal6lhat6k meg digitrllisan tdrolt formiiban.

A helyszini szemldn

3.

A g6pj{rmiivek bemutatisa

6s 6rt6kel6se

3.1. A szem6lyg6pj{rmiivek iltalSnos tipus bemutatrisa
3.1.1. Suzuki SX4

Kateg6ria
Gyirtisi
Ujkori

Kisaut6k

id6szak: 2006-2009

6ra

4 805 000 Ft

Fogyasztis, gyorsul6s- 6s sebess6gadatok
V6rosi fogyasztSs:
7,81/100km

fogyaszt6s:
Vegyes fogyaszt6s:
V6gsebess6g:
Orszrigirti

5,5 Yl00km
6,3 l/100km
190 km/h

Gyorsul6s 0-161 100 km,/tr-ra: 10,5

s

Maximrllis forgat6nyomat6k: 280 Nm
Maxim6lis teljesitm6ny: 88 kW, 120 LE

Gumim6ret:

205/60

Rl6

Lehets6ges felszerelts69:

Elektromos ablakemel6k elirl-h6tul. Fejt6mllk el6l-h6tul [5 db]. F6krendszer: blokkol6sgdtl6
f6krendszer [ABS], F6nysz6r6-t6volsdg6llitSs beliilr<il. Fordulatsz6mm6ro. Gyermeki.il6s el6k6szit6s
IISOFIX]. H6ts6 ablaktiirl6-mos6 berendez6s. Inditrisblokkol6s. Inform6ci6s rendszer: fed6lzeti
alapsziimit6g6p. Krirpit: szovet. Keyless-Go rendszer [kulcsn6lki.ili], b6rbevonatu sebess6gvrilt6kar.
KormSnyo szlop : 6llithat6 magas srigri. Konnyiif6m ker6kt6rcsrlk: I 6'.
K<izpontizdr t6vir6nyit6ssal. Kiilsri visszapillant6 tiikrok a karossz6ria szin6ben.
Ktils6 visszapi llant6 tiilaok el ektromosan 6ll ithat6k 6s flithet<ik.
Ldgkondicionrll6 berendez6s [AC]. Llgzsik a vezet<i-6s utasoldalon, oldall6gzs6kok eliil,
fiiggonyl6gzsrik.
Mikrofilter [por-6s pollensziir6]. Pohdrtart6 elol, kormiinyoszlopr6l vez6relhet6 riidi6.
Rddi6-magn6 ekik6szit6s.
Sebess6gv6lt6mii: 6 fokozatir mechanikus. Spoiler-szett.
Szervokormiinymii: elektromos. Szinezett iivegek. Szinezett iivegek: sot6titett tivegek az utast6rben.
Ul6sek hStul: lehajthat6 6s oszthat6. Ulesek: 6llithat6 magass6gri vezet6iil6s.
Ul6sfiit6s: fiithet6 iil6sek eltil. Utkiizdsv6delem: oldals6 merevit6s az ajtokban.
V6szhririt6k 6s kilincsek a karossz6ria szindben. Vil6gitris: kiidfenysz6r6k eliil.

Karossz6ria

Kivitel:
Ajt6k sz6ma:

Ferdeh6tu
5 ajt6

Sz6llithat6 szem6lyek szhma: 5 fo

plszrd

vARosr

dxxonuiwznr

szEMELyGEpJARurivzr pnrExpECSLEsE
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M6retek

6s

tiimeg

tomeg:
Ossztomeg:
Sz6less6g:
Magassrlg:
Hosszirsiig:
Tengelyt6v:
SajAt

|

320 kg

1790kg

I
I

730 mm
620 mm

4 100 mm
2 500 mm

Legkisebb fordul6si sug6r: I I m

Uzemanyagtank:
Csomagtdr t6rfogata:
Hasznos teher:
Motor

501
2'70 |

470 ke

6s sebess6gvrilt6

Uzemanyag:
COz-kibocsrlt6's:

Dizel
168 g&m

Kiimyezetv6delmi oszt6ly: EURO 4

Hengerelrendez6s:

Soros

szama:
Sebess6gvdlt6:
Hajt6s:

4 henger

Hengertirtartalom:

I 910

Hengerek

Manudlis (6 fokozatu) sebess6gvrilt6
Els6 kerdk
cm3

3.1.2. Suzuki Ignis

Kateg6ria:

Kisaut6k

Gy6rt6si id6szak: 2003-2008

Ujkori

6ra:

3 290 000 Ft

Lehets6ges felszerelts6g
Csomagt6rrol6. Elektromos ablakemel6k elol. Fejt6ml6k eliil-hritul [5 db].
F6krendszer: blokkoldsgritl6 f6krendszer [ABS].
Fordulatsz6mm6rS.
H6ts6 ablaktiirl6-mos6 berendez6s.

Indit6sblokkol6s.

Krlrpit: sziivet.
Kozpontiz|r.
Kiils6 visszapillant6 tiikrok elektromosan rlllithat6k

6s fiithetok.

LlgzsSk a vezetti-6s utasoldalon.
Poh5rtart6 elol-hritul.
R6di6-CD 6 hangsz6r6val.
Sebess6gviilt6mti: 5 fokozatri mechanikus.
Szervokorm6nym[i.
Szinezeft iivegek.
Ul6sek h6tul: lehajthat6 6s oszthat6. V6szhririt6k a karossz6ria szin6ben.

pii szrd v/i Ro s I Ouro nuitwza r szE M E LY G E PJ/i RM uv E K
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Karossz6ria

Kivitel:
Ajt6k sz6ma:

Kombi
5 ajt6

Sz6llithat6 szem6lyek szSma: 5 f6

M6retek

6s

tiimeg

Saj6t tomeg:

I

020 kg

Ossztomeg:

1

480 kg

Sz6less6g:

Magassdg:

I 605 mm
I 565 mm

Hosszirs6g:

3170 mm

Tengelytiiv:

2360mm

Legkisebb fordulilsi sug6r:

l0m

Uzemanyagtank:

4tl

Csomagt6r t6rfogata:

236 |

Hasznos teher:

460 kg

Motor

6s sebess6gv6lt6

Uzemanyag:

Dizel

CO2-kibocs6tiis:

133 g/km

K<imyezefv6delmi oszt6ly: EURO 4
Hengerelrendez6s:

Soros

Hengerek szhma:

4 henger

Sebess6gvrilt6:

Manurllis (5 fokozatu) sebessdgvdlt6

Hajt6s:

Elsti ker6k

Henger[irtartalom:

|

Fogyasztis, gyorsulisVrlrosi fogyaszt6s:
Orszrigriti fogyaszt6s

248 cm3

6s sebess6gadatok

6,21ll00km
:

4,41l100km

Vegyes fogyaszlis:

5,0 Yl00km

V6gsebess69:

155 km/h

Gyorsul5s 0-161 100 km/h-ra: 15,0

s

Maxim6lis forgat6nyomat6k: 170 Nm
Maximrilis teljesitm6ny: 5l kW, 69 LE
Gumim6ret:

165/70

Rl

3.2. Az 6rt6kelt szem6lyg6pj 6rmff vek bemutatdsa
A j6rmiivek azonosilisa 6s mtiszaki 6llapotrinak felm6r6se elsrisorban szemrev6telez6ssel tort6nt.
Az 6rv6nyes mtiszaki vizsg6val rendelkez6 szem6lyg6pkocsik forgalmi enged6ly6nekmisolatilt a 6.2.
6s 6.3. sz6mf mell6klet tartalmazza.
A g6pjrirmiivek forgalmi ert6k6nek megdllapit6sirhoz felhaszn6lt referencia hirdet6seket az L sz6mri 6s
2. szftmt tibl|zatokban foslaltuk ossze.

plszro vAnoy )urOnMANyzAT
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3.2.1. Suzuki SX4
Megnevez6s
Sor-

001.

Miiszaki jellemz6k

Jellemz6 fot6

Tov:[bbi fot6k az 5. 1. mell6kletben

sz6m

Forgalmi
rendszdm:

KKG 019

Becsiilt
nett6 6rt6k

(Ft)

ffi

Suzuki SX4

l9

960 000

Evj6rat:2006
Szine: feh6r
Els6 nyilvintartrlsba v6tel

id6pontja: 2006.11.23.

E=-rr--

Motorszim: D19AA5179877
\lvirzszhm:
ISMEYA61SOO13533O

ffi
l

-.='' 'ii,

Hajt6anyag: diesel

llengeriirtartalom:

t

910 cm3

Teljesitm6ny:88 kW
Sajit tiimeg: | 265 kg
Egyiittes tiimeg: 1 790 kg
Ut6set szhmavezetiivel: 5

Km rira 6ll6sa: 313 903 km
A

Ervenyes muszaKr vrzsga:
2016.11.18.

m#
Referencia hirdet6sekb6l sz{rmaztato

1

)
3.

Korrekci6s ok
Airinlati ir
Futott km

Tii16s/s6riil6s

Gumik illapota: 90 7o-os

tt ftlagir

I

z

331 170

Korrekci6s t6ny ez6 (oh\

Megiqgvzqq

8

-10

A referencia hirdet6sekben szerepl6
fut6steljesitm6nyek htlaga'z f 74 000 km, az
6rt6kelt i6rmii futott km 6rt6ke 313 903 km.
Az 6rt6kelt g6pjirmii bal oldala s6riilt (l{sd fenti
2. fot6)

28

Ert6kcs6kkentd korrekci6 iisszesen (7o)

Korrigdlt 6rt6kmeghatilrozirsz (100-28y100 x 1 331 170 Ft

:

10

958 442 Ft, kerekitve: 960 000 Ft
960 000

Korrigdlt 6rt6k

p iSZrO VLROSI OwxOnUitwZ,nT SZEMELYGE PJILRMUVEK E RTEKB

E CS LESE
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3.2.2. Suzuki

002.

,j5rat:2006

Suzuki Ignis

lsd

610 000

nyilvintartisba v6tel
tja:2006.12.14.

Forgalmi

z

213DT1484779

rendsz6m:

KKG

O8O

ajt6anyag: diesel

eljesitm6ny:51 kW
it tiimeg: 1 020 kg
ttes tiimeg: 1 480 kg
szhma vezetdvel:5

6ra ill6sa: 248 419 km
yes miiszaki vizsga:
16.12.14.

k rillapota: 80 7"-os

Refere

n

cia hirdet6sekb6

| szir maztatott iltlaghr :

Korrekci6s ok

Aiinlati

1.
,,

3.
4.

Megiegyz6s

ir

762 830

Korrekci6s t6ny ez6 (o/o)

-8

Futott km

A referencia hirdet6sekben szerepld
fut{steljesitm6nyek htlaga: 197 700 km, az
6rt6kelt jirmii futott km 6rt6ke 248 419lrlrir.
Gyirtisi 6v
A referencia hirdet6sekben szerepl6 szgk.-ik
ev6rt6si 6ve r6szben 2005 6v.
Tii16s/s6riil6s
Az 6rt6kelt g6pi6rmii bal oldala korrodilt, s6riilt
Ert6kcs6kkent6 korrekci6 iisszesen (7o)

Korrig6lt 6rt6kmeghatirozirsz (100-20)/100 x 762

830

i

+2

-8
20

Ft = 610 264 Ft, kerekitve: 610 000 Ft

Korrisilt 6rt6k tFr):
p s zr o

6

rti n o g Our o nuiitryzt r sz E ME LyG E pJA RM urz r E nrz xn s c sLE s E

610 000

1. szimri thblilzat: Referenciahirdet6sek Suzuki SX4
Haszn{Itauto.hu
Haszn6ltauto.hu
Hirdet6s forr6sa
hirdet6sk6d:
hirdet6sk6d:

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

Hasznfltauto.hu

Haszniltauto.hu

hirdet6sk6d:

hirdet6sk6d:

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

10507447

10079310

10740931

10740931

10622626

10838052

[]Iti]41l:1::

Jellemz6 fotri

ffi

%ffi

H
E

W

t

r

H

ffiffi

:r:::

*4

Gyhrt6
Tipus

SUZUKI

SUZUKI

SUZUKI

SUZUKI

SUZUKI

SUZUKI

SX4 1.9 DDiS GS

SX4 1.9 DDiS GS

SX41.9 DDiS GS

SX4 1.9 DDiS GS

SX4 1.9 DDiS GS

SX4I.9 DDiS GS

Kivitel

Ferdehritri

Ferdehr{tri

Ferdeh{tti

Ferdehitti

Kitiind

Kitiin6

Norm6l

Ferdehitri
Meskim6lt

Ferdehdtri

Normfl

198 057

240 000

133 000

118 900

102 000

2006i8

2006nt

250 000
2006t4
diesel
I 910 cm'
88 kW

2006t9

20t6ll0

2016tr0

4Wn
Allapot
Futott km

Gvdrtfsi

6v

Uzemanyag

Henger ii. tart.

I

Teliesitm6nv
5z6ll. sz. szdma
Sebess6gvdlt6

Miiszaki vizsga
tr'elszerelts6g

diesel
910 cmr
88 kW

I

diesel
910 cm'
88

kW

I

diesel

diesel
910 cm'
88 kW

L 910

cm'

88 kW

5

r

5

5

5

5

manuilis 6 fokozatri
20r8/r0

manurilis 6 fokozatri

manu6lis 6 fokozatri

manudlis 6 fokozatri

manurllis 6 fokozatri

manu6lis 6 fokozatri

ABS, ASR, ESP, CD
aut6ridi6, MP3

lejitszis, fed6lzeti
komputer, elektromos

ablakoh
fiithet6 elektromos
tiikriilq kiinnyiif6m
felni, szinezett iivego

6rv6nyes
ABS, ASR, CD

aut6ridi6, MP3
lejitsz6s, fed6lzeti
komputer, elektromos
ablakok, fiithet6
elektromos tiikrtilq

multifunkci6s

korminy

fiithet6 iil6s

Aiinlati 6r (Ft)

diesel
1 910 cm'
88 kW

Kitiin6

I

349 000

1 099 000

2016lrr
ABS, ASRO ESP'
tolat6radar, CD
aut6r6di6. elektromos
ablakok, fiithet6
elektromos tiikriik,
kiinnyiif6m felni,
szinezett iiveg,
fed6lzeti komputer,
von6horog

I

200 000

2016l8,leiflrt

6rv6nves

2018/l 0

ABS. ASR. CD

ABS, ASR, CD

ABS, ASR, EPS, CD

aut6ridi6,

aut6ridi6,

aut6ridi6, fiithet6

elektromos ablakok,
ffithet6 elektromos

kihangosit6,
fed6lzeti komputer,

ii16s,

tiikritk"

manuilis klima.

elektromos ablakok,

multifunkci6s
korm6ny fed6lzeti

elektromos ablakok,
fiithetd elektromos

fiithet6 elektromos
tiikriik, kulcsn6lkiili

komputer,
von6horog

tiikrttk, ktinnyfif6m

indit6s, fed6lzeti
komputer.

I

350 000

felni, szinezett iiveg,

r 490 000

multifunkci6s

korminy,

I

499 000

Oldal: 1l / 19

2. szhmfi
m thblilzat: Referen ciahf rdet6sek Suzuki
Hirdet6s forrisa

Haszn{ltauto.hu

Haszndltauto.hu
hirdet6sk6d:

hirdet6sk6d:
10841499

1

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

083s998

Jellemz6 fotri

w

10850094
w
t-

,'

ffi-fu

Y

Gy6rt6

SUZUKI

Tipus

IGNIS 1.3 DDiS GLX

Kivitel
Allapot
Futott km

Gyirtdsi

SUZUKI
IGNIS I.3 DDiS GS

SUZUKI
IGNIS I.3 DDiS GLX

Ferdeh{tri
Norm6l

Ferdeh6tri

234 000

222 000
2005t4

6y

Szdll. sz. sz6ma
Sebess6gvflt6
Miiszaki vizsga
Felszerelts6g

Normil

2005
diesel

Uzemanvag

Henger ii. tart.
Teliesitm6nv

I

diesel
I 248 cmr
51 kW

248 cm'

5r kw
5

5

manuAlis 5 fokozatf

manu{lis 5 fokozatri
20t7t2

2017

ffi

I

0056079

AC

Ferdehitri
Megkim6lt

Ferdehitri
Kitiin6

Ferdeh6tri

140 000

150 000

2006tr0

2006t1
diesel
248 cm'

246 470
2005t6
diesel
I 248 cm.
51 kW

diesel

I

248 cm'
51

kW

manuAlis 5 fokozatri
201 8/l r
ABS, inditrisgitl6,

centr6lzir.
szervokormdny, CD

centriizfur,
szervokorminy, CD
aut6rfdi6, elektromos

aut6ridi6, szinezett

tiiktir, elektromos

iiveg, fed6lzeti

ablakolL szinezett

komputer, elektromos
tiikiir, pliiss kdrpit,
elektromos ablak eliil

iiveg,4 hangsz6r6,

ablakok szinezeff
iiveg, manuflis klfma,

HiFi

velfr k{rpit, frissen
649 000

10790008

SUZUKI
IGNIS 1.3 DDiS GS
AC

ABS, indftdsgdtl6,

780 000

Hasznriltauto.hu
hirdet6sk6d:

SUZUKI
IGNIS 1.3 DDiS
GLX AC

ABS, indit{sgdtl6,
sebess6gfiiggd

Airflnlati 6r (Ft)

3a

Haszn6ltauto.hu
hirdet6sk6d:

centrillzflr,
szervokorm6ny, CD
aut6rfdi6, elektromos
tiikiir. elektromos

szervizelve
899 000

|

Norm6l

5l kw

Hasznriltauto.hu
hirdet6sk6d:
10577785

SUZUKI
IGNTS 1.3 DDiS

GLX
Ferdehitri
Normril
r93 721
2005/5
diesel

I

248 cm'

5l kw

5

f,

5

manudlis 5 fokozatri

manudlis 5 fokozatri

manu6lis 5 fokozatri

2018

2017t8

201 8

ABS, indit{sg6tl6,

Multim6dia,

ABS, indit6sg6tl6,

centrhlzhr,
szervokorminv,
manu6lis klima,

navig6ci6, HIFI,
elektromos ablak
eliil, ESP,

szervokorm6ny,

elektromos tiikiir,
elektromos ablakoh

centrilzir,
von6horog,

szinezett iiveg,,4
hangsz6r6, HiFi

centr6lzhr,
vehir kdrpit,
elektromos ablak
eliil, szinezett iiveg,
von6horog, , CD
aut6r6di6,
gar6zsban tartott

899 000

630 000

720 000

762 830

p.,{szr1 v.,lRosl AurAnutiwyz,qr szEMELyGEpJ.,iRMuvzx n nrrxg tcslE sE

4. Osszefoglalfs
Jelen {rtekbecsl6s a 2013. jirnius 30.-6n megsziint, P6szto Kist6rs6g Tiibbc6lir T6rsulisrlt alapit6
cinkorm6nyzatok kozos tulajdonilban l6v6 k6t darab szem6lyg6pkocsi aktu6lis forgalmi 6rt6kbecsl6s6t
tartalmazza.

Az drtikbecslis tervezett felhuszndldsa: a jdrmffvek val6s drtikinek megdllapitdsaegt esetleges
drtikesitds ciljdbdl

A helyszini szeml6n estet6ben meg6llapithat6 volt, hogy a g6pj6rmiivek iizemk6pesek, koruknak
megfelel6 iitlagos miiszaki Sllapotban vannak.

A Suzuki SX4 eset6ben a karossz6ririn

t<ibb kisseb s6riil6s Lithat6. Fontos koriilm6ny m6,g az

6tlagost6l l6nyegesen magasabb fut6steljesitm6ny, illetve az at6ny, hogy a forgalmi enged6ly
6rv6nyess6ge a helyszini szemle napj6n lej6rt.

A Suzuki Ignis mtiszaki 6llapota 6tlagos,

de a karosszdriSn, tiibb helyen kezdodokorr6zi6 nyomai

l6that6k.

Az 6rt6kel6s piaci osszehasonlit6 m6dszer felhaszn6l6siival tort6nt.

A meghat6ro z6 m6dszer a hasonl6 jellegti, jellemz6en azonos miiszaki param6terekkel 6s 6llapottal
rendelkez6, piacon hozz|flrhetoj6rmiivek rlrait vette alapul, ezeket t6ritve el a j6rmiivek
fut6steljesitm6nye, param6terei, kora, feszerelts6ge, stb., alapjrin az lrtlkelt jitrmii jellemz6i szerint.
A figyelembe vett inform6ci6kat az 6rt6kelt g6pj6rmtivenk6nt referenciatilblAzatokban foglaltuk
6ssze.

A gepj6rmiivek meg6llapitott 6rt6k6t az 6rt6kel6si bizonyitv6ny tartalmazza.

Salg6tarjrln, 2016. november 23.

V6mos Tibor

iigyvezet6

5. F6nyk6pmell6kletek
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mell6kletek Suzuki lgnis

piszrd viRosr
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6. Egy6b mell6kletek
6.1. Megbizis

pAsz'r6 vARos r onrxonuANyzAT

Fi

8

3060 Pdszt6, Kolcsey F. u.35.

(06-32J "460-753;+460 155
Fax: (06-32) 460-9i8
E-nra il: I_rlru rtr@ p_ag7.to.lyt1

'16rgy: Mcgrendclds

Ikt:rtosrz:i m : 5895- I 120 I 6.

tigy int6zri: Mdszfros Sdnclor
elelbn: Q6-32- 460-090

'l

VAMO$TECH Szat<6rtdiroda Kft.
3t00 Salg6tarj:in, Danrjanich rit I08szakcrtoi roda

v:r uros.

(a)g rn

a i

l.com

Tiszfclt V{mos Tilmr!

Az iigi,intdziivel ttiltdnt telcfunegycztetdsrc hivatkozva meglendclern 6nt6l a 2013. jinius

-30-irn
ruregszlittt, Priszl6 Kist6rs6g "l"tibbcdlir Trirsulds6t alapitd dnkorrn{nyzatok koz6s tulaldon6han
lc(v6 szerndlygdpj6mriivek nriiszaki irtikbccsldsit.
I. A gdpj:inniivek font<lsabb adatai:

l.l. S4_e1$i.$X!

!.2.

C1,6rt6si

ive 200fi,

tartahrta

l9l0

rcnclsz,inra KKG-0 19, forgalnri cngeddly sz6ma GD86034. hengeriiron3. teljersitnrinye 88 KW. hajt6anyaga diesel. Mriszaki irvirrycssigi iciti:
2016. I 1.18. A .idrnrii telcphclye: 3060 P6sz-t6. Kdlcscy l:. u. 35.
Suzuki lqnis

Cyi{6si dve 2006, tendsziinra KKC-080, forgalnri cngeddly szinra H'I 98397, hengeriirtartaltna 1248 cnrr, teljesftrndnye .5 1 KW. hajt6anyaga dicsel. Mtisz-aki 6rvdrrycssegi id6:
2016.1?.14. A jrirrnii tclcphe lyc: 304 I I lchalom. Arany .l. 2 /a.
lil6rc eq.veztetett id6ponl alapjiirr.-az. irtikbccslis&flSnlfglj060 trirszt6. Kttlc$
4legrendcl6 szdkhelydn. Az dnikbecslisckct 5 - 5 pdld6nyban, firz.vc. sz.ines fdnykipekkel krirem
elkisz-iteni.

A

Teljesitdsi hattiridii:

rnegrendelis elektronikLrs iitvdtclct kovetdcn

5 rnunkanapon beliil.

a

nregrende16 telephcly€rr iitadva.

Vriflallsi tlfj: Srrrttt'r 30.000.- Ftlgtipjdrnrii, ijsszcsen 60.00t),kiflzctds az drtikbecsldsck ds a szdnrla 6tvdteldt kiivetcicn 8

I:1, azaz hatvaneeer forint. A
nrunkanaDorr LrelLrl AtutalSssal

16rtenik.

llrisztri, 2()16. trovenrbel I5.
'

A kotclezcttsrlgvAllal6st

eI lenjcgyz.ern

Illisz.til, 20 l(r. novemirer I 5.
!
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6.2.Forgalmi enged6ly misolat KKG 019 Suzuki SX4
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6.3.Forgalmi enged6ly misolat KKG 080 Suzuki Ignis
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Hatfrozatijavaslat
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lakoss6gar6nyos kozos tulajdon6t klpezo, Suzuki SX4 (KKG-019) 6s Suzuki Ignis (KKG080) tipustr szem6lyg6pkocsik 6rt6kesit6s6re vonatkoz6 javaslatot 6s az al6bbiak szerint

hat6roz:
l. Pdszt6 V6rosi Onkorm6nyzat r6szbre 6rt6kesiti a Suzuki SX4 tipusir, KKG-019
forgalmi rendsz6mf szem6lyg6pkocsiban fenn6ll6 tulajdonr6s zet. A szemdlyg6pkocsi
6rtekbecsl6s alapj6n meg6llapitott forgalmi 6rt6ke 960.000 Ft, melyet v6tel5rk6nt
elfogad. Ebb6l az onkorm6nyzatot a 2013. janurir l-i lakossSgi nyilv6ntart6s szerint,
.forint illeti mee az l. szimit
....... Ft azaz .
mell6klet szerint.
2. H6halom Kiizs6g Onkorm6nyzata (vagy a h6halmi orvosi iigyelethez tartoz6
onkorm6nyzatok) rlszlre 6rt6kesiti a Suzuki Ignis tipusri, KKG-080 forgalmi
rendsz6mri szem6lyg6pkocsiban fenn6ll6 tulajdonr6sz6t. A szem6lyg6pkocsi
6rt6kbecsl6s alapj6n meg5llapitott forgalmi 6rt6ke 610.000 Ft, melyet v6telSrk6nt
elfogad. Ebb6l az iinkorm6nyzatot a 2013. januSr l-i lakoss6gi nyilvrintart6s szerint,
........forint illeti mee a 2. szSmt melleklet
...... . .....,. Ft azaz .
szennt.

3. A szem6lyg6pkocsik

6rt6kbecsl6s6nek dija arSnyos r6sz6nek (illetve a pinzt6i orvosi

iigyelethez tartoz6 <inkorm6nyzatok eset6ben a javithsi kolts6geknek is, melyet az l-2.
szhmi mell6klet tartalmaz) levon6s6t kovetcien az onkorm6nyzatot megilletri osszeg az
al6bbi szdmlaszilmra utaland6, az ad6s-v6teli szerzodls megkot6s6t kovet6 15
munkanapon beliil.
Neve:

4.

Szfmlaszim: ......
Kiilts6gekkel csiikkentett v6tel6r (iinkormrflnyzatt r6szesed6s) :
........forint
Suzuki SX4
.....-, Ft, azaz..
........ forint
Suzuki Ignis
......,- Ft, azaz..
A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgbrmestert, az l. 6s 2. pontban jelzett
j6rmii6rt6kesit6shez kapcsol6do ad6s-v6teli szerzildds al6ir6sitra 6s az ehhez
kapc sol6d6 feladatok ellfithsfir a.

Hat6rid6: 6rtelemszeriien
Felel6s: polg6rmester

Kelt:

.

..... 2017.janu6r....

polgermester

jegyzo

Vev6 adatai

$z6mla ki6llit6 adatai:
N6v:

Ger€6n Aut6 Kft.

Cim:

3060 Piiszt6, FO tit 149
11741024-20032283-00000000
23797699-2'12

Bankszdmlaszdm:

Ad6szam:

EU ad6sz6m:
Cegbejegyz6si sz*m
Tel:

PAszro vARosr oruroRmRruvzRt

N6v.
Cim;

3060 P6szt6, KOLCSEY UTCA 35

BankszdmlaszAml
Ad6sz6m:
EU ad6szam;

't2-09-007809
Fax;

E-mail:
Web:

SZAI'JILA

Sz6mla eredeti 1. p6ld6nY
Munkalap

szdma:

Atutates

-M;snt;es-

-

Menny. M.e

SZJA/TSZ

Munkasz6m 1 Cikkszam

Munkafolyamatok
STABTLIZATOR KAR FS SZILENT CSERE
71-211
0{/9
LENG6KAR CSERE

SZAMLA SZAMA

5583

Nettd e.ar

Nett6

6rt. AFA

AFA

%

3

650,00

5 475,00

27,tr/o

1478,25

6 953.25

I

1,000 6ra

3

650,00

3 650.00

27,V/o

985,50

4 635,50

1-211

1,000 6ra

3

650,00

3 650.00

27,Vk

985,50

*--'i6"ti4,n

I l-zt

--"12

Munka osszesen
Anyag

LENG6KAR
1,000 DB

45201-54L20

52

PATENT
1,000 DB

351 53-75H00

STABILZATOR KAR
42420-80J000

680,34

52 6AQ,34 ?7,8/o

831,00

&31,00 27,V/o

14

4 635,50

223,69

66 904,03

224,37

1 055,37

12

519,99

25 039,98 27,S/"

6

760,79

31 800,77

2,000 DB

2

359,04

4 718,08 27,tr/o

1

273,88

5 9S',r,96

17l:*14w

39,10

2,000 DB

10574082

3 449,25

i7s,od

2,000 DB

STABILEATOR TART6
4?431-79J00

78,20

27,e/o

21

Nettd

Kereklt6sek;
Fizetend6:

99,31

Am

96 12?,60

SzSmla dsszesen:

,11

iosasiiq

,rsoC;BA

83 347,60

Aru osszesen

azaz

Brutto eft6k
HUF

6rr.

1,500 6ra

KORMANYKERfI< I-E ES FELSZEREL€S
7

Rendsz6m: KKG019

SZAMLA ESEDEKESSEGE
2016.10.07.

SZAMLA KELTE
2016.09.29.

TELJESITES KFLTE
2016.09.29.

FIZETES MODJA

oldal

111.

Km.6ll6s: 313512 Alvdzsz6m: TSMEYA61S00135330

5476

25

Brutt6

953,09

122475,69

-0,09

o,4o

0,3

Nett6

arn

Brutt6

96 123

25 953

122476

egyszAzhuszonkett6ezer-hetvenhatHUF

Afa bont s

Ad6alap (nett6 6sszeg)

Ad6

96 123

25 953

27%

Az dltalunk elvegzett munka megfelelO, a felhaszn*lt alkatrdsz (ek) rendeltet6sszer0 haszndlatra alkalmas (ak). Az
elvegzett munk66rt, a v6llal*si szabSlyzatban leirtak szerint j6tallest vdllalunk. A mijszaki vizsgara val6 felk€szit6s a
kifii{gesztett arjegyz€k szerinti munk6kat foglalja magaba. A g€pkocsit iavitott dllapotban,.a leadeskor " vdllaldsi
szerz$desben " rogziteft felszerelts6gben, a szemEn szerepl6 tdtelekkel kieg€szitve Atvetiem.
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SUZUKI SX4 SZEMELYGEPKOGSI 6rt6kesit6s6b6l tervezhet5 en h grm llrY
i""""""""""""""""t"""""""""""""""i""""""""""""""""'l
Teriilet
Telepiil6s neve
Als6told
B6r
Bokor
Buj6k
Gs6cse
GserhdtszentivAn
Ecseg

N6pess6g (f6)

R6szesed6s

lak6n6pess69

2013.01.01.
31888
258
388
128

Javitds 15
telepiil6s

Yo

20663

0,8091%

1,2486%

1,2168%

0,0000%
0,6195%
0,0000%

960 000 Ft
R6szesed6s
7 767,2 Ft
11 680,9 Ft

198

3.7569%

5,7978%

EgryhAzasdengeleg

502

1,57430/o

0,0000%

Erd6k0rt
Erd6tarcsa
Fels6told
Gardb
H6halom
t-LL!---!
Jobbdgyi
Kail6
KisbAgyon

541
569

1,69667o
1,7844Yo

U,UUUU%

16 26t,Q

0.0000%

147
55

0,4610%

0,71140/o

17 130,0 Ft
4 425.5 Ft

0,1725Yo
3J046a/o

0,2662%

1 655,8 Ft

29 804,3 Ft
64 485,7 Ft
46 302,1 F

936
144
1

990
2142
1538

1,3830%

178

0,5582%

0,8614%

115
1566
1641

0.3606%

0,5566%

4,9109%
5,1461%

7,5788%
0,0000%

9454

29,64750/o

45,75330/o

409

1,2826yo

1,9794%

168

3,66280/0
6.28760/0

0,0000%

1

Szurdokp0spoki

2005
1928
1342

Vanyarc

0,6969%

441

Szi16k

Iar

4,5298o/o

0,45160/0

0,0000%
10.3664%
0,0000%
0,0000%

Kozfird
Kutas6
M6trasz6l6s
Palotds
P6szt6
Szarvasgede

6,7267%
2,9353%

6,71730/o

4,8231%

6,0462%

9,7033%
9,3307%

4,0830%

0

100,0000%

100,0000%

122 076 Fr

6nkorm{nyzatok
16szesed6se

3 853,5 Ft
64 576.0 Ft
28 178,6 Ft
4 335,2 Ft
36 066.2 Ft
15 112,9 Ft

2145

0,4014o/o

30 000 Ft

=#iil t;?xf L?i,:tr"t

13 276,5 F
5 358,8 Ft
3 462,1 Fl
47 145.0 Ft
49 402,9 Ft
284 616,2 Ft
12 313,1 Ft
35 163,1 Ft
60 361.3 Ft

58 043,2 Fr
39 197,2 Ft

960 000,0 Ft

Ertekbecses
26 teleptil6s
242,7 Fl
365,0 Ft
120,4 Ft

15 teleorll6s

1 524,3 Ft
756,2 Ft

2 018,0 Ft

880,6 Ft
135,5 Ft
1 127,1 Ft

5 529.8 Ft
850,7 Ft
7 077,7 Ft

472,3 FI
509,0
535,3
138,3
51,7
931,4
2 015,2
1 446,9
414,9
167,5
108,2
1 473,3

Ft
Ft
Ft

868,5 Ft
324,9 Ft

F
F

F

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

I 543,8
8 894,3
384,8
1 098,8 Ft
1 886,3 Ft
1 813,8 Ft

12 654.8 Ft

1 0s1,6 Ft

I

679,4 Ft
251,9 Ft

55 853,8 Ft
2 416,4 Ft
11 845,4 Ft
'll 390,5 Ft

1 224,9 Ft

30 000,0 Ft

'122 076,0 Ft

Osszesen
6 000,2 Ft
11 315,9 Ft
2 976,8 Ft
62 558.0 Ft
21 768.2 Ft
3 349,0 Ft
27 86',1,4Ft
14 640,6 Ft
15 778.0 Ft
16 594,6 Ft
3 418,7 Ft
1279.',1Fl
28 872,9 Ft
49 815,7 Ft
44 855,1 Ft
12 861,6 Ft
I 139,7 Ft
2 674,5 Ft
36 419,9 Ft
47 859,1 Fl
219 868,1 Fl
I 512,0 Ft
34 064,2Ft
46 629.5 Fr
44 U36,6 Ft
37 972,3 Ft
807 924,0 Ft
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[,46szaros S6ndor
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rt6 kes!!69 6b6_! te rvezh et6 bev6tete

k
2.

Mutat6k

Telepiil6s neve
Pdszt6ijdr6s
Als6told
B6r
Bokor
BujAk
Gs6cse
Cserh6trszentivdn
Ecseg
Egyhdzasdengeleg
Erd6kUrt
Erd6tarcsa
Fels6told
Gar6b
H6halom
Jobbdgyi
K6il6
Kisbdgyon
Kozdrd
Kutas6
Mdtrasz6l6s
Palot6s
P6szt6
Szarvasgede

Szirdk
Szurdokptispdki
Tar
Vanyarc

Lak6n6pess69
ez6ma (f6)
31

[rr---;;;l

258

0,8091%
1,21680/o

17 905,2
2 754,6
22 91 t,1
9 603,0
10 349,0
10 884,7
2 812,0

3,7569%
1,5743%
1,6966%
1,7844%

0,4610%
0,1725%
3,1046%

147
55

990
2142

1,3830%

178

0,5582%

115

0,3606%

566

4,9109%
5,1461%
29,6475%

1641

9454
409

1.2826%

168

3,6628%
6,2876%
6,0462%
4,0830%

2005
1928
1302

Ft
Ft

tt

Ft
Ft
Ft
Ft

1 052j F'
18 938,2 Fl
40 975.3 Ft
29 421,1 Ft
8 436,1 Ft
3 405,0 Ft
2 199,9 Ft
29 956,7 Ft
31 391,4 Ft
180 849.8 Ft
7 823,9 Ft
22 343,2 Ft

6.7173o/o
4,82310/o

1538
441

|
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2 018,0005 F

0,45160/0

569

1

2 448,6 Ft
41032,7 Ft

2,9353%

541

30 000 Fl

242,7245 F\
365,0276 Fl

6,72670/o

'198

100,0000%

6nkorm6nyzatok

R6szesed6s
4 935,4 Ft
7 422.2 Ft

O.4014o/o

502

1

610 000 Ft

R6szesedds

388
128
2145
936
144
1

G6pj6rmfi becstilt 6rt6ke Ert6kbecsl6s

lak6n6pess69 alapjdn

888

szfm! mell6klet

|

|

M6sz dros Sdndor

38 354,6
36 881.6
24 906,5
610 000,0

120,4215 F

880,5820

F

135.4742 F
1 127.0697 F

472,2780
508,9689
535,3111

580 000 Ft
16szesed6se
4 692.6744 F
7 057,2002 F
2 328,1485 Ft
39 014,6764 Fi
17 024,5861F
2 619,1671 Ft

21790.0151F

F

I 130,7075

F

F

I840.0652

F

F

10 349,3477 F
2 673,7331 F

138.2965 F

51,7436 F
931,3848 F
2 015,1781 Ft
1 446.9393 Fl
414,8896 Ft
167,4611 F
108,1912 Ft
1 473,2815 Ft

Ft

1 543,8409 Ft
8 894.2549 Ft
384,7842 Ft
1 098.8460 Ft
1 886,2895 Fl

Ft
Ft

1 813.8485 F
1 224,9122 F

Ftl130 000,0000 Ftl

1 000.3763 Ft
18 006.7737 Ft
38 960,1104 Ft
27 974,1596 Ft
8 021,1992 Ft
3 237,5815 Ft

2 091,6959 Fr

28 483.4420 Fl
29 847.5916 Fl
171 955,5946 Fr
7 439,1621 Fl
21 244,3552 Ft
36 468,2639 Ft
35 067.737'l Fr
23 681.6357 F1
580 000.0000 Fl

