Garib Ktizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

5.

szimi

jegyztiktinyve

K6sziilt: Garib Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2018. augusztus 10. napjin
megtartott iil6s616l

:IEGYZOTONYV
Kdsziilt: Gar6b Kozsdg Onkormdnyzata K6pviselo-testiiletdnek 2018. augusaus 10. napjrin a Gar6bi
Faluhizban megtartott nyilt tilds6rol.
polgSrmester

Kov6cs Zolt6n
Nagy Antalnd

Jclen vannak

alpol96rmester
dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo
N6met Bearix aljegyzii

Tan6cskoz5si ioggal r6szt vesz

Koviics Zoltin polgirmester kdszdntdtte a jelen16voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviseltik kdziil Szegi
Szabolcs igazoltan tivol maradl, a testiilet hatSrozatkipes. Megkdrdezte, hogy a meghiv6ban foglalt
napirenddel a kdpvisel6k egyetdrtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felvdtel6re. A testiilet
egyhangilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Na irend

NO/TFO/I -59012018. iktat6szlmri tOrv6nyess6gi felhivis alapjin Gardb Kdzsig
Onkormdnyzata Kipvisel6-testiiletdnek zdrszdmad<isi rendeletdvel kopcsolatban - a

Az

sz[ikseges intdzkedesek megtelele.

Eloterieszt6: Kov5cs Zolt6n polgArmester

I

2.

Javaslat iskolakezddsi tamogates megiillapit6s6ra
Illote eszt6: Kov6cs Zoltin polg6rmester

3.

Egyebek

.Napirend

Az NO/TFO/1-590/2018. iktat6szimf tdrv6nyess6gi felhiv6s alapjdn
Kdpvisel1lestiiletinek zdrszdmaddsi rendeletdvel kapcsolatban

- Gurdb Kdzsig Onkormanyzata
- a sziiks6ges int6zked6sek

megt6tele.

tbjdkodatta a k6pvisel6-testtiletet, hogy a N6grrid Megyei
KormSnyhivatal Tdrv6nyess6gi Feliigyeleti Osztilya t6rv6nyess6gi felhiv6ssal 6lt, ugyanrs a
k6pviselo-testiilet a 2017. 6vi z rszAmad|si rendeletet nem a kdlts6gvet6si 6vet ktjvet6 6t6dik h6nap
utols6 napj6ig l6ptette hat6lyba ( 1. szimri mell6klet ) Felhi\ta a k6pviselo-testiilet figyelm6t. hogy a

Kovhcs Zolt6n

polsermester

felhiv6sban foglaltakat vizsgiilja meg ds ajogszabrilyi hat6rid6ket ajdv6ben maraddktalanul tartsa be.
A polg6rmester elmondta, egyetdrt a tdrv6nyess6gi felhiviissal, a jdvoben igyekeznek a jogszabilyok
marad6ktalan betartisira.

K6rte a k6pvisel5k dszrev6teleit, hozzitsz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A

k6pviselo-testi.ilet egyet6rtettek

szayazallal

-

a

polgermester eloterjeszt6s6vel, 6s egyhangtilag

- 2

igen

az al6bbi hat6rozatot hozta:

Garib Ktizs6s 6nkorminv zata K6nvisel6-testiilet6nek
I 7/2018.(\TILf 0.) szimri hatiroztta
az NO/TFO/1-590/2018.

iktat6szimri ttin6nyess6gi felhivissal kapcsolatban
2

Gar6b Kozsdg Onkormirl'zata Kdpviselo-tcstiilete napirendre trizle es megtargl.'alta a
N6grrid Megyei Kormdnyhivatal Torvdnyessdgi Feliigyelcti Osztiily6nak NO/TFO/l590i2018. iktatosz6mi tcirvenyess6gi felhivris6t a 2017. 6vi z6rsz6mad6si rendelel
kisve t6rtdno hat6l1'ba ldptet6se miatt mellyel egyetert, 6s a j6voben arra lorekszik,
hogy a hat6lyos jogszabrilyoknak marad6ktalanul eleget tegyen.

A

K6pviselo-testiilet fclhatalmazta a polgiirmestert. hogy a testiilel ddntds6rol
t6j6koztassa a N6gr6d Megyei Korminyhivatal T6rvdnyess6gi Feltigyeleti Oszt6lydLt es
a tovdbbi sztiksdges int6zkediseket tegye meg.
Hatirido: ertelemszerii
Fclelcis: Kovics Zolt6n polg5rmester
2. Napirend

Javaslat iskolakezddsi tilmogatiis meg6l lapitiisdLra

Kov6cs Zolt6n pole6rmester javasolta, hogy az iskolakezddssel kapcsolatos kiadisok enyhit6se
6rdek6ben egyszeri iskolakezddsi tiimogat6ssal segitsdk Garibon azt az egy csaledot, akinek a
gyermekei riltalinos illetve kdz6piskol6ba jrimak. . Javaslata szerint az Sltal6nos iskol6s tanul6 10.000
Ft-ot, a kdzdpiskolSba j6r6 tanul6 pedig 15.000 Frot kapjon.
K6rte

a k6pviselok 6srevdteleit.

A kdpviselok egyet6rtettek

hozzbsz6lAsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

az elhangzottakkal.

A k6pvisel6-testtilet egyhang[rlag

-

2 igen sz.ayazallal

-

az al|bbi hatbrozatot ho^a

Gar:ib Kiizs6e On korm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 8/2018.(\'llI. 10.)szimri hatdrozata
Iskolakezd6si timogatis megrillapitis6val kapcsolattran

Garib Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel5-testtilete, mint ddnt6shoz6 testtlet irgy
hatirozott, hogy a csaliidok iskolakezd6ssel kapcsolatos kiad6sainak enyhit6se
6rdek6ben egyszeri iskolakezd6si tiimogatest fizel a 2018/2019-as tandvre az alibbiak
szerint:
- 6ltal6nos iskola tanul6ja r6sz6re
- kdz6pfokrl oktatisi int6zmdny tanul6ja r6sz6re

10.000 Ft
15.000 Fr

A k6pvisel6-testtilet felk6ri a polgSrmestert, hogy gondoskodjon a jogosultak r6szdre
tortdno t6mogat6s kifizetds6r6l, ds a tovibbi sziiksdges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: KovdcsZolt6n polgirmester
3. EgtgLcll
Egy6b t6i6koztat6sok

Kov:ics Zoltdn polgarmester az alAbbiakr6l trijikoztatta a kepY isel6tcstiilct tagjait:

z. Az dnkorrninyzati utak fclijit6sa hamarosan befejezodik.
> A belteriileti csapaddkviz elvezetds pilydzata befejez6dott.

Az 6llamkincst6r az elsz6mol6st

ellenorizni fogja.

i

A polgiirmester felhivta az aljegyzo figyelm6t, hogy kis6rje figyelemmel Gardb kdnyveldsit,

i

ugyanis nem szeretnd. ha Caribon ismdtellen p6nziigyi visszafizetdsi k6telezcttseg keletkezne.
A Polgrirmester Ur k6r6se volt, hogy az alibbi mondat sz6 szerint keriiljcin ajegyz6kdnyve:
,, A Jegyzo Ur tisztess6gesen, becstiletesen dolgozott tegnap az [rtfel[rjit6s mellett"

Tdbb napirend nem volt, egy6b kdrd6s, dszrevdtel nem hangzott el, a polgdrmester
16szvdtelt, 6s az iildst bez6rta.
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Gardb Kiizseg Onkormiin) zata Polgilmcsteretol
3067 (iar6b Petiifi utca 5
telelbn: 3213 82-056. fax: 32l382-026
e-mai I : csivan.korjegyzoseg@gmail.com

MEGHiVO
Magyarorszig helyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX. tdrvdny 45. $-6ban foglaltak
alapjrin Gar6b Kdzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiiletdnek iil6sdt

2018. augusztus 10.

napi6n ( p6nteken ) 10.00 6rira

iisszchivom.

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

Napirendi iavaslat

Az

NO/TFO/I -590/2018. iktat6sz6ml ttirv6nyess6gi felhiv6s alapj6n - Gardb Kdzslg
Onkormdrryzata Kdpvisel1-test letdnek ztirszdmaddsi rendeletivel kapcsolatban - a
sziiks6ges int6zked6sek megl6tele.

Eloterieszto: Kovdcs Zoltin polg6rnrester

2.

Javaslat iskolakezdesi tSmogat6s meg6llapitiis6ra
El6terieszto: KovScs ZoltSn polg6rmester

3.

Egyebek

A napirend fontoss6gira tekintettel megjelen6s6re, aktiv kdzremiik<id6s6re felt6tlen sz6mitok.

Garrib, 2018. augusztus 6.
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Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet6nek 2018. augusztus 10. napj6n

megtartott testiileti iil6s6rol

Koviics Zolt6n polgiirmester

-/z.*t

Nagy Antalnd alpolg6rmester
Szegi Szabolcs k6pvisel6

Tanricskoz6si ioggal r6szt vesz
dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo
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N6met Beatrix aljegyz6
Lakossds rdsz616l me gielentek
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NOGRAD r\4ECYFl
KORN,IANYH [\,ATAL
Tergy: Torvenyess6gi felhives

lktat6szam: NO/TFO/I-1, i/201S
ijgyi"iJ.6, s"piinyne ormai nl jnlra
Telefon: 32/620-738
E-fi ail: seprenyine.omonika@nograd. gov.h
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Kov5cs Zoltin

Polgirmester 0r

itjin

Garib Kdzs6g OnkorminyzatSnak
K6pvisel6-testrilete
16sz6re

Garib
Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt K6pvisel6-testfi let!
Magyarorszeg Alaptorvenye 34- cikkenek (4) bekezd6s6ben, valamint Magyarorsz6g helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Motv.) 132.S (1)
bekezd6s6nek a) pontj6ban foglalt jogkOrben eljarva az alebbi

tcirv6nyess6gi felhivassal 6lek:

A Kormanyhivatalhoz felterjesaett, Garab Kozs€g Onkormdrnyzata K6pvisel6-testuletenek
ul6seir6l k6szult jegyz6k6nyvek vizsgilata sorin. tov6bba az Motv. 133.S (1) bekezd6se
szerint a Mdtrasz6l6si KOzds Onkorm5nyzati Hivatal Jegyz5j6t6l k6rt adatszolgaltates
alapjdn meg6llapitest nyert, hogy Gardb Kcrzs6g Onkormanfzatenak K5pvisel5-testUlete (a
tovibbiakban: k6pvisel6-testulet) az .lllamhAz!.artAsr6l sz6l6 2A11. 6vi CXCV. torveny 91.$
(1) bekezdes6ben foglalt kotelezettsegenek k6sve tett eleget, ugyanis a kepvisel6-testillet a
zarszemadasi rendeletet nem a k0lts6gvet6si evet kdvet6 otodik h6nap utols6 napjdig
leptefte hat5lyba.

vonatkoz6 zSrsz5madisi
rendelet tervezet6t a jeSyz5 kdsziti el6 6s a polgermester terjesai a kepvisel6testiilet ele
0gy, hogy az a k6pviselo-testulet el6 terjesaeset k0vet6 harminc napon belt/1, de
legk6s6bb a k6lts6gvet6si 6vet kiivet6 otiidik h6nap utols5 napjeig hatalyba
l6pjen... ."
,,91-S (1) A helyi 0nkormanfzat k0lts6gvet6s6nek v6grehajtdsara

Tekintettel a k6pvisel6{estulet fenti, mulasztasban megnyilvanul6 jogszabalys6rtesere, az
Ivlotv. 134.S (1) bekezdeseben foglaltak alapj6n felhivom a kepvisel6-testiiletet, hogy a
felhiv6sban foglaltakat vizsg6lja meg 6s a jogszabalyi haterid6ket a j6v6ben
marad6ktalanul tartsa be.

Hat6sAgi ,:6oszlily
3100 Salgo.!d6r. Rakoczi

t]li6.

Tdft'tnyessdgi Fclog),elcIi Osaaly
Tcl: (32) 62G735. Fa\: t32) 620- 196. e-mail: toflef,ycssee.@nqrad Aov ho
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A felhives alapjan megtett intezkedesr5l vagy a kepviselo{estulet egyet nem
2018. jtilius 1 8. napjeig irasban tij6koztatast k6rek.

6rteser6l

Felhivom a kepvisel6-testulet figyelmet, hogy az Moiv. 134.S (2) bekezd6se 6rtelmeben a
megadott hatarid6 eredmenytelen eltelt6t kOvet6en a kormanyhivatai a t6rvenyessegi
felUgyeleti eljir6s egyeb eszkOzeinek alkalmaz6si16l merlegel6sijogk6rben dont.
Salg6tarjen, 2018. j{nius a5'
Tisztelettel

A kormdnymegbizott helyeft

ar6 Dr. Kalocsai P6ter foigazgat6
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megbiz6sdbol:
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