Garib Ktizs6g Onkormf nyzata
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9.szimri

jegyz6kiinlve

K6sziilt: Garitr Kdzs6g Onkorm ilnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2017. oktlber 24. napjin
megtartott nyilt til6s6r6l

JEGYZordNvv
K6sziilt: Garrib Kozsdg Onkonnilnyzata K6pviselo{esttilet6nek 2017. okt6ber 24. napjin a Gar6bi
Faluh6zban megtartoff nyilt til6s6rol.
Jelen vannak

Kov6:cs

Zoltirt

polgiirmester

Nagy Antaln6

alpolgrirmester

Szegi Szabolcs

k6pviselo

Tan6cskoziisi iogsal rdszt vesz: N agyn6 Kaszala Katalin

Kitti aljegyzo

Kov6cs Zolt6n polg6rmester koszcintotte a jelenl6voket. Meg6llapftotta, hogy a k6pviselok kozi.il
mindenki megielent, a testtilet hatirozatkepes. Megk6rdezte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel
egyetdrtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felvdtel6re. A testtilet egyhangrilag elfogadta a
meghiv6ban foglalt napirendeket.
Napirendijavaslat
Polgiirmesteri tiszts6g betoltds6nek m6dositilsa
El oterj esao : Nagyn6 Kaszala Katali n

Kitti

ali egyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeglzzo elmondta, hogy a polgilrmester ur azzal a k6r6ssel fordul a
k6pviselo-testtilethez, tiimogass6k ot abban, hogy fo6ll6sri polg6rmesterk6nt tolthesse be a
tov6bbiakban polg6rmesteri tisztsdgdt Garr{bon. Hatrilyos jogszab6lyok szerint a polg6rmesteri
tiszts6g betdlt6s6nek m6dj6t a k6pviselo-testiilet megviitoztathatja, de erre a megbizaths idotartama
alatt csak egyszer keriilhet sor. A fo6ll6sri polg6rmester munk6ltat6ja a kdpviselo-testtilet, amely
gyakorolja a polg6rmester tekintet6ben a munk6ltat6i jogokat, valamint munkab6r6t a jogszab6ly
keretei kozott hatbrozza meg.
Nagvn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo elmondta, hogy a fo6ll6s[ polg6rmesterek illetm6nye az 500 fo
es az alatti telepiil6sek eset6ben 299.200 Ft, a kriltsdgt6rit6s pedig a polg5rmester illetm6ny6nek I 5 %azaz 44.900 Ft. A k6pvisel6-testtiletnek hatfnozattal kell tilmogatnia, hogy a polg6rmester tr 2017 .
november 1. napj6t6l fo6ll6sban toltse be tiszts6gdt, az illetmdnye brutt6 299.200 Ft legyen, illetve
hogy havonta brutr6 44.900 Ft/h6 koltsdgt6rit6sben r6szesiiljdn.
Az aljegyz6 asszony itadta a szot a polgiirmester 0rnak.
Koviics Zolt6n polg6rmester elmondta, az6rt fordult ezzel a k6r6ssel a k6pviselS-testtilet feld, mert rigy

gondolja, ezt a tiszts6get csak fo6ll6sban tudja - az elvhrirsainak megfeleloen - ellitni a
megnovekedett feladatok miatt. Kdrte a k6pviselo-testiilet bizalm6t, 6s biztositotta oket arr6l, hogy
munk6j6t az el6zo idoszakhoz hasonl6an maximiilisan igyekszik elv6gezni.

Az

aljegyzoasszony javasolta, hogy
kapcsolatban.

a k6pviselo-testiilet hozza meg ddnt6seit a napirendi

ponttal

Elmorrdta, elsokdnt arr6l sziiks6ges drinteni, hogy a kdpviselo-testiilet

polgiirnrester a tov6bbiakban fo6ll6sban l6ssa
koltsdgt6ritdsrol.
Kov6cs

el

hozzijirul-e ahhoz, hogy
tiszts6g6t, majd az illetm6nydrol 6s v6gi.il

Zoltin polgilrmester bejelentette 6rintetts6g6t,

A k6pviselo-testi.ilet egvhangrilag

-

2 igen szavazattal

a
a

ez6,rt a szavazasban nem kiv6n r6szt venni

-

az alilbbihatirozatothozta..

Garib Ktizs6s
44120 17 .

On kormdnyzata K6nvisel6-testiilet6nek
(X.24.\ szim ri hathrozata
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Kovfcs Zolthn polgirmester 6rintetts6g6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

A

k6pviselo-testiilet elfogadja Kov6cs Zoltfn bejelen6set a szavazassal kapcsolatos
6rintettsdgdrol eshozzijirul ahhoz, hogy a szavazdsban ne vegyen r6szt.
Hat6rozathozatal szempontj 6b6 I j elen l6v6nek tekintik.

Hat6rido: 6rtelemszerii

Felelos:

Nagyn6 Kaszala Katalin

A k6pviselo-testtilet egyhangflag

Kitti aljegyzo

2 igen szavazallal - az alibbi hatirozatothozta

-

Garib Ktizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
45 12017 . (X.2 4.) szhmt hatirozata
a polgirmesteri tiszts6g f66ll6sban ttirt6n6 ell{tis6r6l
Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilete, mint dont6shoz6 testtilet rigy
hatirozott, hozzilirul ahhoz, hogy Kov5cs Zoltin Gar6b kozs6g polg5rmestere 2017
november 1. napj6t6l polg6rmesteri tisztsdgdt forill6sban liissa el.

.

A

k6pviselo-testiilet felhatalmazza

az aljegyzot es az

alpolg6rmestert, hogy a

kinevez6ssel kapcsolatos int6zkeddseket tegye meg.

Hatirido: 201 7. november 1.
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo,
Nagy Antaln6 alpolg6rmester

A

kcivetkezo dontds meghozatal6n6l Kov6cs Zolt6'n polg5rmester bejelentette 6rintetts6gdt, ezdrt

a

szavazdsban nem kiv6n r6szt venni.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag

-

2 igen szavazatlal

- az alitbbihatirozatothozta

Gar6b Ktizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
. (X.2 4.\ szlmrt hafirr ozata
Kovfcs Zolthn polgirmester 6rintetts6g6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

46 I 2017

k6pviselo-testiilet elfogadja Kov6cs Zoltin bejelen6s6t a szavaz6ssal kapcsolatos
6rintetts6g6rol eshozz6jiirul ahhoz, hogy a szavaz6sban ne vegyen r6szt.

A

Hatiirozatho zatal szempontj6b6l jelenl6vonek tekintik.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

A

k6pviselo-testtilet egyhangrilag

- 2 igen szavazattal - az alihbihatfrozatothozta:

Garib Ktizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
47 I 2017 . (X.2 4.\ szhmfi hatir ozata
a polgfrmesteri illetm6ny6nek meg{llapitfs6val kapcsolatban

Gar6b Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testi,ilete Kov6cs Zoltdn

1. napj6t6l a

polg6rmester r6,szd,re 2011 . november
megfelel6en 299.200 Ft osszegti illetm6nyt rlllapit meg.

fo61l6s[

hatillyos jogszabSlyoknak

)

A

k6pviselo-testtilet felhatalmazza az aljegyzot a tov6bbi sziikseges intezkeddsek

megtdtel6re.

Hat6rido: 2017. november L
Felelos: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

A kovetkezo dont6s meghozatal6n6l Kov6cs Zoltiln polgi{rmester ism6t bejelentette drintetts6gdt,ezdrt
a szavazhsban nem kivrin r6szt venni.

A k6pviselo-testi.ilet egyhangflag

- 2 igen szavazallal - az alihbihatirozatothozta

Garib K0zs6g Onkorm ilnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
4812! 17 . (X.24.) sz:im ri haLthr ozata

Kovics Zoltin polg6rmester 6rintetts6g6nek bejelent6s6vel kapcsolatban

A

kdpviselo-testiilet elfogadja Kov6cs Zoltin bejelen6s6t a szavazassal kapcsolatos
6rintetts6g6rol eshozzdjSrul ahhoz, hogy a szavazisban ne vegyen r6sZ.
Hatirozathozatal szempontjrib6l jelen l6vonek teki ntik.
Hat5rido: 6rtelemszerii
Felelos: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

A

k6pviselo-testiiletegyhangrilag

-

2igenszavazatlal

-

azalihbihatdrozatothozta'.

Gar{b Ktizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
hatirozata
a polgf rmester ktilts6gt6rit6s6nek megr{llapitisrival kapcsolatban
49 12017 . (X.24.1 szhmfi

GarSb Kozs6g Onkorm6nyzata kdpviselo-testiilete Kovilcs Zoltin fo6ll6s[
polg6rmester rdszdre 2017 . november l. napj6t6l a hat6lyos jogszab6lyoknak
megfeleloen 44.900 Ft osszegii koltsdgt6rftdst 6llapit meg.

A

k6pviselo-testtilet felhatalmazza

az

aljegyziSt

a tovitbbi sztiksdges int6zked6sek

megt6tel6re.

Hat6rido: 2017. november I .
Felelos: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Tobb napirend nem volt, egy6b kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgilrmester irr megkoszonte a
r6szv6telt, 6s az til6st bezdrta.
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Gar6b Kcizs6g Onkorrn6nyzata Polg6rmester6tol
3067 Gar5b. Petofi utca 5.
telefon : 321 3 82-05 6, fax: 32 I 3 82-026
e-mai I : csivan.korj e gy zoseg@gmai l.com.

MEGUiVO
Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011.6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-6ban foglaltak
alapj6n Gar6b Kozs6g Onkormiinyzata Kepviselo-testiiletdnek til6s6t

2017. okt6ber 24.

( kedden ) 9.00 6rrlra

cisszehivom

Az til6s hefye: Faluh6z (3067 Garih, Pet6fi utca 5.)

Napirendi iavaslat

Polg6rmesteri tiszts6g betoltdsdnek m6dosit6sa
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti alj egyzo

E I oterj eszto :

A napirend fontoss6g6ra tekintettel megjelen6s6re, aktiv kozremiikodds6re felt6tlen sz6mitok.

Gar6b, 2017. okt6ber 20.

Zoltin

JELENLETI
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Garrib K6zs6g 0nkormrinyzataKepviser6-testtire

tenek2017. okt6ber 24. napjan
megtartott testiileti [l6s6r6l

Kov6c s Zoltin pol giirmester

Nagy Antalnd alpolgiirmester
Szegi Szabolcs kdpvisel6
Taniicskoziisi j oggal me ghfvottak
Nagyn6 Kaszala Katalin Kini aljegyz6
dr. Turza Csaba Jozsefjegyzl
Lakoss6e r6sz6r6l megi elentek
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