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K6sziilt: GarSb Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2018. febru6r 27. napjin a Gar6bi
Faluh6zban megtartott nyf lt til6sdr6l.

Jelen vannak: Kov5cs Zoltin polgdrmester
Nagy Antaln6 alpolg6rmester

Tan6cskoz6sijoggal r6szt vesz: dr. Turza Csaba Jozsefiegyzi5

Kov6cs Zolt6n polg6rmester koszontotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenkijelen van, a testtilet hatitrozatkepes. Megkdrderte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felvdteldre. A testiilet egyhangrilag
elfogadta a meghfv6ban foglalt napirendet.

Napirendi javaslat

1. Javaslat az cinkorm6nyzat20lS. 6vi kolts6gvet6sdnek elfogadris5ra
E l oterj esao : Kov6cs Zoltin pol g6rmester

2. Javaslat a Cserh6tszentivSni Korzeti Eg6szs6giigyi Szolg6lat meg6llapodils6nak elfogad6sSra
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltdn pol giirmester

3. GarSb Helyi Epit6si Szabillyzat6val kapcsolatos feladatok
Eloterj esao : Kov5cs Zoltin pol g6rmester

4. Egyebek

l Napirend

Javas lat az 6nkorm6 ny zat 20 | 8 . 6vi ko I ts6gvetd s6nek el fogad6srira
El6terj eszto : Kov6cs Zoltim po I g6rmester

Koviics Zolt6n polg6rmester tijekoztatta a kdpviselo-testtiletet, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6
eloterjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta,6ttanulm6nyozhatta ( 1. szimri mell6klet ).
Hozziszolits5ban tobbek kozritt elmondta, hogy igyekeznek ebben az 6vben is az eloir6nyzatok
figyelembevdtel6vel gazd6lkodni, igyekeznek a phlyizatok adta lehetosdgeket maximiilisan
kihasznSlni. Thjdkortafia a testiiletet, hogy a falugondnoki szolg6lat normativSja 2,5 millib Ft-r6l 3,1
milli6 Ft-ra, valamint a ktinyvt6ri normativa 1,2 milli6 Ftr6l 1,8 milli6 F-tra emelkedett.

A polgSrmester k6rte a kdpviselok 6szrev6teleit,hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok r6szdrol 6szrevdtel hozzhsz6lis nem hangzott el a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag-2 igen szavazattal - az alilbbi rendeletet alkotta:

GarSb Ktizs6e 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
1/2018.(II.28.) tinkorminyzati rendelete
G a rdb Ktizs6g O n ko rm 6n y zata 2018. 6vi ktilts6gvet6s6 16l

A rendelet ajegyz6krinyx llaszimt mell6klete
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2. Napirend

Javaslat a Cserh6tszentiv6ni Kcirzeti Eg6szs6gi.igyi Szo196lat megSllapodrlsilnak elfogad6s5ra
Eloterj eszto : Koviics Zoltitn po I grirmester

Kov6cs Zoltht polg6rm9!1ar elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesa6st ( 2. szimri
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhatta. A cserh6tszentiv6ni
polg6rmester kezdem6nyede, hogy a Cserh5tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6gtigyi ds Falugondnoki
Szolgrilat nev6t m6dosftsuk fgy, hogy a falugondnoki megnevez6st vegytik ki bel6le, mivel ez a

megnevezds nem felel meg a val6sSgnak, hiszen falugondnoks6g nincs a Szolg6latban.
Elk6sztilt a meg6llapod6s tervezete a CserhdLtszentiv6ni Korzeti Eg6szs6giigyi Szolg6latnak, melyet
minden testiiletnek el kell fogadnia.

K6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit,hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testtilet tagjai tudom6sul vettdk a polg6rmester eloterjesrtesdt, 6s egyhangflag - 2 igen

szavazaltal - az alitbbi hatirozatot hozt6k.

Garib Ktizs6s Onkorminvzata K6rlvisel6-testiilet6nek
212018. (11.27.\ szhmrt hatirozata
a Cserhitszentivini Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolgilat
kapcsolatban

megillapodisival

GarSb Kozs6g Onkormi{nyzata Kdpviselo-testiilete, mint dont6shoz6 testtlet irgy

hatilrozott, hogy a csatolt 2. szhmi melldklet szerint elfogadja a ,,Cserh5tszentivtni
Korzeti Eg6szs6gtigyi Szol96lat" meg6llapod6s6t.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgbrmestert, hogy az 6rinetteket t6j6koztassa a

testiilet dont6s6rol 6s a tov6bbi sziiksdges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos : Kov 6cs Zoltbn polg6rmester

3. Napirend

G ar6b He lyi Ep it6 s i Szabilly zat6val kapc sol atos feladatok
Eloterjeszto: Koviics Zoltiln polgiirmester

Kov5cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Torv6nyess6gi

Feli.igyeleti Osztilya az NO/TFOll-35912018. iktat6 szSmri megkeresds6ben ism6telt torv6nyess6gi

felhiv6ssal 6lt a kdpviselo{esttilet Helyi Epit6si szabilyzatir6l sz6l6 5/2006.(IV.3.) sz5mir

rendelet6vel kapcsolatban. A HESZ rendelkez6sei nincsenek cisszhangban a hatilyosjogszab6lyokkal,
6s emiatt annak te lj eskdrii fe lti lvizs 96l ata sztiks6ges.

A polgSrmester elmondta, hogy rij rendezdsi terv elk6szit6se igen koltsdges, 6s nagyon hosszadalmas

feladat. Az iinkormLnyzat sajSt kolts6gvet6s6bol - t6mogat5s n6lkiil - nem tudja azt megval6sitani,

ugyanis az 2-2,5 milli6 Ft-ba is kertilhet.

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo hozzirszolils6ban elmondta, hogy a rendez6si terv elk6szit6se 6-8

h6napot is ig6nybe vehet. Ha nem kezdik el idoben, akkor nem tudj6k teljesiteni azthathriditre. Ennek

a tcirv6nyess6gi felhivSsnak eleget kell tenni.

A polg5rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testi.ilet tagjai tudom6sul vett6k a polg6rmester eloterjeszt6s6t 6s egyhangrilag - 2 igen

szavazattal - az alilbbi hathrozatothozta:
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Gardb Ktizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
3 12018. (11.27 .l szf,mfi hatfroztta
a rufr:SZ fel ii lvizs gr{l ativ al ka pcsolatban

Garib Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testtilete, mint dont6shoz6 testi.ilet
napirendre ttizte 6s megtirgyalta a Ntigrid Megyei Korminyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feltigyeleti F6osztily{nak NO/TFO/l-35812018. szdmi
ttirv6nyess6gi felhivisit - a Helyi Epit6si Szabiiyzatir6l sz6l6 5/2006.(1V.3.) sz6mt
rendelet6vel kapcsolatban - melyben tillkoflattirK hogy ,, a HESZ rendelkezdsei
nincsenek osszhangban a hatdlyos |p[tdsilgyi tdrgil jogszabdlyokkal, emiatt annak
teljeskarii felillvizsgdlata szilksdges ". mellyel kapcsolatban az alibbi hatf rozatot
hozta:

A K6pviselo-testiilet megismerte 6s tudomrlsul vette a Helyi Epit6si Szabilyzattal
kapcsolatban tett ism6telt torv6nyess6gi felhiv6st, sz6nd6kriban el az abban
foglaltaknak eleget tenni, azonban penzigyi forrils ennek megval6sit6s6ra nern 6ll
rendelkez6s6re.

A K6pviselo-testtilet felhatalmazza apolghrmester! hogy a dont6srol t5j6koztassa a
A N6grrld Megyei Korm6nyhivatal Torv6nyess6gi Feltigyeleti FoosztSly5t 6s a tov6bbi
sziiks6ges intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: 201 8. december 3 l.
Felelos: _KovScs Zoltin polg6rmester

4. Napirend

Egyebek
A) Javaslat aPiszt6i Rendorkapitinysrlg KapitSnysSgvezetoj6nek kinevez6se timogathsira
B) Javaslat a temet6 teriilet6nek bovit6s6re
C) Javaslat teleptil6si forgalmat mentesitS rit tervez6s6re
D) Javaslat telefonfiilke 6thelyezdsdre
E) Javas I at S zelektiv hu I lad6kgyiij to |thely ezeser e
F) Javaslat Foldtertiletek megvilsiirl5s6ra
G) Javaslat a Gar6bi Helyi V6laszt6si BizottsSg p6ttagjainak kieg6szit6s6re

*****

Kov6cs Zolt6n polgdrmester tSjekoztatta a k6pviselo-testiilet tagsait, hogy N6gr6d Megyei
Rendorf6kapitrlny levdlben ( 3. szdmri mell6klet ) kereste meg a polg6rmestereket, hogy a kdpviselo-
testiileti til6sen vitass6k ffi€g, hogy dr. Tari Szilvia r. alezredes Prlszt6i Rend6rkapit6nys6g
Kapit6nys6gv ezet(\i beosZ6sba tort6no kinevez6s6t t6mogatj 5k-e.
A polg6rmester felolvasta a levelet.

Kdrte a k6pviselok 6szrevdtelei t, hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyhangrilag t6mogattrlk Dr. Tari Szilvia r. alezredes asszony kinevez6s6t a
P 6saoi Rendorkapit5nys6g kapitSnysrigv ezet6i feladatainak elliltisira.

A kdpviselo-testi.ilet egyhangrilag - 2 igen szavazattal - az alilbbihatirozatothorta:
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Garib Ktizs6s 6nkorminyzata K6pvisel6-testtilet6nek
4 12018. (11.27 .\ szirmi hathrozata
Dr. Tari Szilvia r. alezredes asszony kinevez6scavel kapcsolatban

Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilete t6mogatja Dr. Tari Szilvia r.
alezredes asszony kinevez6s6t a Pisztoi RendorkapitSnys6g kapit6nys6gvezetoi
beoszt6s6ba.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testtilet dont6s6rol
trij dkoztassa a N 6 gr6d Me gye i Rendor-Fokapitrinys6g vezetoj 6t.

Hatrlrido: drtelemszerti
Felelos: Koviics Zolthn polg6rmester

B)

KovScs Zolt6n polg5rmester elmondta, sziiks6gessd viit, a temeto teriilet6nek bovit6se. Ennek
szi.iks6gess6gdt 2016-ban a temet5 fenntart6s6val 6s iizemeltet6s6vel osszefiigg6 feladatok helyszini
ellenorz6se sor6n is megSllapitott6k. Mivel a temet6 melletti tertilet - amely feld terjeszkedni lehetne

- nem onkorm6nyzati tertilet, ez6rt sziiks6ges annak tulajdonos5val felvenni a kapcsolatot.

A polg5rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzitszol6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A K6pviselo{esttilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangflag - 2 igen
szavazattal - az ali-}lbi hatdrozatothorta:

Gardb Ktizs6s 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5 I 2018. (11.27 .\ sz6,mfi hatfir ozata
a temet6 teriilet6nek b6vit6s6vel kapcsolatban

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete tgy hatirozott, kezdemenyezi a

temeto tertilet6nek bovit6s6t, ezert megfeszi a sztiks6ges int6zked6seket annak
6rdek6ben, hogy a sztiks6ges foldteriilet a tulajdonSba keriiljon.

A K6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgilrmestert, hogy a dont6s v6grehajtris6val
kapcsolatban a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszenien
Felel6s : Kov5cs Zoltbn polg6rmester

c)

Kov6cs Zolt6n polgrirmester javasolta a k6pviselo-testiiletnek, hogy bizzanak meg tervezot olyan rit
megtervez6sdvel, amely mentesiti Gar6bot a nagyobb j5rmtivek forgalm6t6l

A polg6rmester kdrte a kdpviselok 6szrev6teleit,hozzitszol6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A K6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek a polgrirmester javaslat6val, 6s egyhangirlag - 2 igen

szavazattal - az al6,bbi hatfirozatothorta:

Garib Ktizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6 I 2018. (II.27 .\ szf,mfi hatir ozata
mentesit6 rit 6pit6s6vel kapcsolatban
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Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6 testiilet fgy
hat1rozotl, hogy telepiil6si forgalmat mentesfto utat kiv6n 6piteni annak 6rdek6ben,

hogy GarSbot mentesitse a nagyobb g6pj5rmtivek forgalm6t6l.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazta polgSrmestert, hogy a dont6s v6grehajtris6val

kapcsolatban tervezovel vegye fel a kapcsolatot, 6s a tovdbbi sziiks6ges int6zked6seket

tegye meg.

Hat6rid6: drtelemszeriien
Felelos: Kovilcs Zolthn polg5rmester

D)

Kov6cs ZoltSn polg6rmester javasolta, hogy a Faluhintertilet6n l6v6 telefonfiilk6t helyezzek 5t olyan
tertiletre, ahol a Gar6bon tart6zkod6k jobban hozz|femek Koztudott, hogy a faluhflzat kerit6s veszi
kririil, amely megakadSlyozza,hogy mindenki szdmhra el6rhet6 legyen aszolgilltatfls.

A polg6rmester k6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit,hozzilsz6lilsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A K6pvisel6-testtilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangirlag - 2 igen
szav azattal - az alilbbi hatirozatot hozta:

Garib Ktizs6s Onkormfnvzata K6nvisel6-testiilet6nek
7 12018. (11.27 .\ szimi hatilr ozata
a telefonfiilke 6thelyez6s6vel kapcsolatban

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete tryy hatfuozott, hogy a faluhhz
udvar6n l6v6 telefonfiilk6t m5sik tertiletre helyezteti 6t annak 6rdek6ben, hogy az
mindenki szilmhra el6rhet6bb legyen.

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a telefon fiilke
tizemeltet6j6vel a kapcsolatot vegye fel, 6s a dont6s vdgrehajt5s6val kapcsolatban a
tovSbbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatr{rid6 : 6rtelemszeriien
Felel6s: Kov 6cs Zoltfun polgSrmester

E)

Kov6cs ZoltSn polgrirmester javasolta, hogy a szelektiv hullad6kgyujt6t is helyezzdk 6t a jelenlegi
hely6r6l, ugyanis azitbanvan a jdv6ben megval6sitani kiv6nt fejleszt6sek tekintet6ben.

A polgSrmester k6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit,hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A K6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslataval, 6s eryhangrilag - 2 igen
szav azattal - az alibbi hatirrozatot hozta:

Gar6b Ktizs6e Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
8 /2018. (11.27 .\ szimfi hil6l ozata
a szelektiv hullad6kgyiijt6 6thelyez6s6vel kapcsolatban

Gar6b K<izs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testtilete tgy hatbrozott, hogy a szelektiv
hullad6kgyujt6t m6s teriiletre helyezi 6t annak 6rdek6ben, hogy a teleptildsen tervezett
fej leszt6seket meg tudj a val6sitani.
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A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgilrmestert, hogy a dontds v6grehajtrisdval
kapcsolatban a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket egye meg.

HatiridS : 6rte I em szerii en
Felelos: Kov itcs Zoltin polg6rmester

F)

Kov6cs Zolt6n polg6rmester javasolta, hogy az onkormSnyzat t6vlati c6ljainak megval6sit6siihoz
vrisrirolj6k meg a 065 hrsz-f es a 23 hrsz-ir ingatlant.

A polg6rmester kdrte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzisz6lisait a napirendi ponffal kapcsolatban.

A K6pviselo-testi.ilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangrilag - 2 igen
szav azattal - az alilbbi hatbr ozatot hozta:

GarSb Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
9 120 18. (11.27 .l szimfi hathr ozata
a 065 hrsz-ri ingatlan visirl6s6val kapcsolatban

Gar5b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6 testtilet rigy
hatfirozott, hogy t5vlati c6ljainak megval6sit6sa 6rdek6ben meg kivSnja v6s6rolni a
Garrib 065 hrsz-ti ingatlant.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgfirmestert hogy az ingatlan megv5s6rl6s6val
kapcsolatban a tovSbbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatir ido : erte lemszeriien
FelelSs Kov 6cs Zoltin polg6rmester

Garib Ktizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
l0 I 2018. (11.27 .\ szfimfi hatir ozata
a 23 hrsz-it in gatlan visirlisival kapcsolatban

Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete, mint dont6shoz6 testiilet irgy
hatfirozott, hogy t6vlati c6ljainak megval6sitSsa 6rdek6ben meg kivirnja v6siirolni a
Gar5b 065 hrsz-ri ingatlant.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert hogy az ingatlan megv6sSrlSs5val
kapcsolatban a tovSbbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat5rid6: 6rtelemszenien
Felel6s : Kov 6cs Zolthn polg5rmester

G)

Dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo elmondta, hogy mindenki elott ismert, hogy 2018.5prilis 8. napjSn

orsz6ggyril6si K6pviselo Vr{lasztis lesz. Sziiks6gesnek tartotta a Helyi Vrilaszt6si Bizotts6g
p6ttagjainak kieg6szit6s6t. Javaslata Koviics J6zsef mivel o kor6bban, mint HVB elnoke is r6szt vett
mir viiaszt6sokon, nlpszavazSsokon.. Elmondta, hogy KovScs J6zsef ezzel kapcsolatban kor6bban
m5r megkereste, aki tilekoztatta, hogy elvr{llalja a megbizatbst.

A k6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek a J egyzo Ur j avaslat6val.
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A kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 2 igen szavazaltal - az ali.}bi hatirozatothozta'.

Gar6b Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I I 12018.(1I.27 .\ szilmfi hathr ozata
a G a ribi Helyi Vilas ztilsi Bizottsf g Kieg6szit6s6vel kapcsolatban

Garrib Kozs6g K6pviselo-testiilete a v6laszt6si elj6rSsr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI.
torv6ny 23.$-6ban biaositott jogkor6ben elj6rva a Helyi V6lasztSsi Bizottsr{gba
p6ttagk6nt az alibbi szem6ly vilasztja meg:

Kov6cs J6zsef 3067 Garih, Petofi utca 30

Hat6rido: drtelemszeni
Felelos: FIVI vezet6

Tobb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgiirmester fr megkciszonte a
r6szv6telt, 6s az tildst bezirta.

kmf.

Koviics Zoltin
polg6rmester
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JELENLETI iv

Gar6b Kdzs6g 0nkorm6n y zata Kepvi selo -te sttilet6nek 20 | 8 . febru6r 27 . napj in
megtartott testtileti til6s6rol

Kov6c s Zoltitn po I g6rme ster

Nugy Antaln6 alpolgiirmester

Szegi Szabolcs k6pvisel6

Taniicskoz6si joggal r6szt vesz

dr. Turza Csaba Jlzsefjegyzo

N6met Beatrix aljegyzo

Lakoss6g r6sz6r6l meei elentek

'/'
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Gar6b Kozs6g Onkormiiny zata P olgirmester6tol
3067 Gardb. Petofi utca 5.

telefon : 321382-056, fax: 321382-026
e-mai I : csivan.korj e gyzoseg@gmai l.com.

MEGHiVO

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 45. $-riban foglaltak

al apj 5n Gardb Kozsdg Onkorm6nyzata K6pv i selo-testi.i let6nek ii l6s6t

2018. febru 61 27 . napiin (kedden ) 10.00 6rira

osszehfvom.

Az til6s helye: Faluh6z (3067 Gar6b, Petofi utca 5.)

Napirend

I . Javaslat az onkorm6ny zat 201 8. 6vi k<jlts6gvet6s6nek elfogad6srlra
Eloterj eszto : Kovrics Zoltin pol g6rmester

2. Javaslat a Cserh6tszentivrini Korzeti Eg6szs6gtigyi Szolgrilat meg6llapodiis6nak elfogad5s6ra
Eloterjeszt6: Koviics Zoltin pol g6rmester

3. Gar6b Helyi Epit6si SzabiilyzatSval kapcsolatos feladatok
E I oterj eszto : Kovilc s Zolthn _p ol g6rmester

4. Egyebek

A napirend fontoss6g6ra tekintettel megjelen6sdre, aktiv kozremiikod6s6re feltdtlen sz6mitok.

Gar6b, 2018. februir 22.

Kov5cs Zoltfin
polgSrmester
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a) a szem6lyi juttat6sokat

b) munkaad6kat terhel6 jdrulekokat

c) a dologi kiaddsokat

d) mfikddesre 6tadott p6nzeszk6zdket

e) SzociSlis c6l0 tdmogatds

0 Eloleg visszafizet6s

nk 6n ti del TE EZ

Garib Kozs6g OnkormSnyzata 2018. 6vi k6lts6gvet6s6r5l

Gar6b Kozseg OnkormSnyzat KepviselotestUlete az Alaptorveny 32'cikk (1)

bekezd6s 0 ponqaUrn kapott felhatalmazasa alapj5n, a 
-ti4agyarorsz6g 

helyi

6nkorm6nyzatokrol szol6 zLoll.evi CLXXXIX tdrv6ny 10' $-ban meghat6rozott

feladatk616O"n eljarva - a kdvetkezoket rendeli el:

A rendelet hatilYa
1.S.

A rendelet hatdlya kiterjed a k6pviselo-testUletre, annak bizotts6gaira, az

onkormdnyzat hivatal5ra, az 6nkormilnyzat szakfeladataira, korm6nyzati funkciokra.

Az 6nkorm6nyzat k<ilts6gvet6se bev6telei 6s kiadisai
2.S.

(1) A K6pviselotestUlet az Onkormdnyzal2OlS. evi k6lts6gvet6s6t

77.684 ezer forint bev6tellel

77 .684 ezer forint kiaddssal

Ezen belUl mfik6d6si cel0 kiadas dsszesen 26.275 eFt

11.496 eFt

1.991 eFt

10.399 eFt

1.110 eFt

680 eFt

599 e Ft

Felhalmoz6si kiadSsokat Osszesen

a) Beruh6zds

b) Fel0jlt6s

51.409 eFt

32.409 eFt

19.000 eFt



2

Az tinkormdnyzat bev6telei

Az inkormany zat 20 1 B.6vi k6 lts6gvet6l, 
uo"ru,"", 

n"n fo116son k6nti r6szletez6s6t a
2. melleklet ta rt almazza.

Az dnkorm6nyzat kiad6sai

4.S.

(1 ) Az onkorm Anyzat 201 B. 6vi koltsegvet6s6nek kiad6sait kiemelt el6ir6nyzatonk6nt
a 3. mell6klet tarlalmazza.

(2) MAlrasz6l6si Kozos OnkormAnyzati Hivatal tekintet6ben, a kolts6gekhez a
hozzdjArulits meg6llapod6s szerint havonta tOrt6nik.

Tartal6k

5.S.

Az Onkorm6nyzat 2018.evte a hi5ny 6sszeg6re val6 tekinteftel meg6llapitott
6rltal6nos tartal5ka: 0Ft, a 20'18. 6vre meg6llapitott c6ltartalek 0Ft.

Ttibb6ves kihatissal j616 feladatok

6.S.

A k6pvisel6-testulet a t6bb6ves kihat6ssal jirr6 feladatok el6ir5nyzatait 6ves

bontdsban a 5. mell6klet szerint fogadja el.

L6tszimkeret

7.S.

(1) A k6pvisel6testulet az onkorm5nyzat allal enged6lyezett letszamkeretet 2 f6-ben

6llapitja meg.

(3) A k6pvisel6testulet az dnkorm6nyzat kozfoglalkoztatottak l6tsz6m6t 2 f5-ben

6llapitja meg.

M(kodesi bev6teleket:

Felhalmoz6si bev6teleket:

Osszegben dllapitja meg.

26.275 e Ft

51.409 e Ft



Ktizvetett t6mogatAsok

8.S.

A k6pviselotestiilet a kozvetett tdmogatdsok, azok jellege, merteke, osszege, illetoleg
kedvezm6nyezettje szerinti r6szletezetts6ggel a 7. melleklet szerint hagyja j6v5.

El6irinyzat felhaszn6lSsi Utemterv

e.s.

A k6pvisel6test0let az eloirAnyzal felhaszn6l6si iitemteret a 6. mell6klet szerint
hagyja j6vA

Forr6shi6ny 6s finansziroz6s6nak m5dja

10.s.

(1) A mtikod6si bev6telek-kiad6sok 6vk6zben adodo hi6ny6t, likvidit6si foly6sz6mla
hitel felvetel6vel kivanja finanszIrozni

(2) A kepvisel6-testUlet felhalalmazza a polg6rmestert, hogy az (1) bekezd6sben
foglalt fo116shi5ny finanszlroz6s6ra tegye meg a szUks6ges int6zked6seket:

a) A bev6teli h6tralekok azonnali marad6ktalan behajt5sa

b) A ,,Helyi OnkormAnyzatok rendkivUli tdmogat6sa" pAlyAzal beny0jt5sa

c) Pdly6zatok sz6lesk6r( kihaszn6l6sa minden terirleten

d) A kolts6gvet6sben megtervezett, de nem kdtelezo feladatok finansziroz6s6t
idoar5nyosan a penzUgyi lehet6s6gek fUggv6ny6ben kell biztosltani.

e) Anyag 6s t6rgyi eszkdz beszerz6sekn6l a legkedvez6bb beszerz6si forr6sok
megkeres6se

f) Atgondolt, szigor[ takar6kos gazd6lkodAs szUks6ges minden terOleten (vil6git5s,
telefon, vizdij)

(3) Hitel felveteler6l vagy a k6lts6gvet6s 6tdolgoz5s6r6l a Kepvisel6{estUlet szUks6g
szerint kiilon d6nt.

A 2017. 6vi kdlts6gvet6s v6grehajt6s6nak szab6lyai

1{.S.

(1) A kOlts6gvetes gazdalkodds6nak biztons6g66rt a k6pvisel6-test0let, az
onkorm6nyzati szint0 kdlts6gvet6s v6grehajt5s66rt a polgarmester, a
kdnywezet6ssel kapcsolatos feladatok ell6t6s66rt a jegyzl a felel6s.

(2) Az dnkormlnyzat 6s kolts6gvet6si szervei bev6teli 6s kiad5si el6ir6nyzatai
6v kdzben megv5ltoztathat6ak.

(3) A polg6rmester az el6ir6nyzat-v6ltoztat6st a k6pvisel6-test0let el6terjeszti a
zArszlmadlsi rendelet-tervezet k6pvisel6-testUlet el6 terjeszt6s6t kdzvetlenUl
megel6z6en.
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(4) Az Onkorm6nyzat a rbsz6re biztositott kolts6gvet6si eloir6nyzaton belUl -
szigor[, takar6kos gazd6lkod5st kotelesek folytatni. Ennek 6rdek6ben a
beszerz6sek, kifizetesek 6s megrendel6sek elott a polg5rmesterrel minden esetben
egyeztetni szilks6ges.

(5) A polg6rmester 100.000 Ft feletti k6telezetts6gv6llal6st csak a
Kepvisel6testUlet 6ltal egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a pAlyAzali onr6szre
vonatkoz6 kotelezetts6gvillal6st.

(6) A finansziroz6st az al5bbi rangsor szerint kell teljes(teni:
a) munkab6rekbiztosit6sa
b) szoci6lis torvenybol ered6 rendszeres fizet6si kotelezetts6gek

teljesit6se
c) int6zm6nyek m(kddtetesehez az energiaelldt6s, kozm(dij, telefondij

kifizet6se
d) egy6b mfikod6si kiad5sok

(5) Ujabb feladat v6llal5s6ra csak rendklvtili esetben kerUlhet sor a testUlet kUl6n
dont6se alapj6n a vegrehajt6shoz szUks6ges forr6s biztositAsAval.

(6) A Kepvisel6testUlet a koztisztvisel6k rbszbre a 2018. 6vi k6lts6gvet6sr6l
sz6l6 2017.6vi C. tdrv6ny 59.5.(1) bekezd6se szerint az illetm6nyalap osszeg6t
38.650 Ftban, a cafet6ria juttat5s 5ves brutt6 osszeg6t 200.000 Ft Osszegben
hatArozza meg.

12.S.

Az Onkorm6nyzat kolts6gvet6se az al6bbi mellekleteket tantalmazza'.
1. 1la, 1lb sz6mri mell6klet: Az Onkorm5nyzat p6nzalapj6nak m6rlege
2. 2la,2lb szdm( mell6klet: Az Onkorm6nyzat beveteli elsirAnyzata
3. sz5mI mell6klet: korm6nyzati funkci6k p6nzforgalma
4. szAmi mell6klet: Fejlesztesi kiad5sok

5. sz6m0 melleklet: T6jekoztat6 az Onkorm6nyzat ad6ss6gszolgalatenak
alaku16sd16l

6. sz6m ti mel l6klet: Az on ko rm6 ny zat el6ir Any zal-fel haszn6 l6si iitemte rve
7 . szAmi mell6klet : az dnkorm6nyzat kozvetett tSmogat6sai

2616 rendelkez6sek

14.S.

E rendelet 2018.
kell alkalmazni.

Gar6b,2018.

-en l6p hat6lyba azzal, hogy rendelkez6seit 20'18. janu6r 1-jet5l

Kov6cs ZoltAn
polgarmester

dr. Turza Csaba
jegyz6



'1 mel16klet Gar6b Kdzs6g Onkormanyzat 2018.6vi kolts6gvet6s616l sz616 /2018(.. )dnkormAnyzati rendelethez

G a rdb KiSzs6gi 6 n ko rm 6 n yzat
2018.6vimerleg

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 20 18.6vi
el6i16nyzat

telj.%-a

a-t==iiFrELrx

Mfikod6si bev6telek
Tamogatasok
Felhalmoz6si 6s t6kejell.bev.
Tamogatas6rtek( bev6telek
V6glegesen etvett p6nzek

Fejleszt6si c. hitel
Mrlikdd6si c. hitel

SzSmlamaradvAny

2000
'14963

14927

45794

Bev6telek tisszesen 77684

KIAD SOK

t\I0kod6si kiad6sok
Szem6lyi juttates
Munkaad6kat terh.j5ru.
Dologi
Egy6b t6mog.p6nz6t.
T.szoci6lp. tAm.
El5leg visszafizet6s

Felhalmoz6si kiadasok
Beruh5z6s
Fel[jit6s
Befektetesi c.r6sze.
Egy6b

lvli.ikod6si c. hitel torlesztes
Fejleszt6si c. hitel torleszt6s

L6tszam

26275
11496
1991
10399
1110
680
599

51409
32409
19000

4
77684Kiad6sok tisszesen



'1la.mel16klet carAb Kozseg Onkorm6nyzat 2018 6vi kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 ./2018 ( )6nkorminyzati rendelethez

Megnevezes 2018.6vi
eloiranyzat

re\.%-a

Kb-TE.Ez6 FELADATOK
MOKODESI BEVETELE

Ivl(kod. bev6telek
M(kod6si c6li temogat6s
T6mogatSs6rt6k[i m[ik. bev6t.
M(k0desi c.p6nzeszkoz 6tv6tel
M(kod6si c. Hitel felv6tel
P6nzforgalom n6lkilli bev6telek

ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

M(kod.bev6telek
Mfi kOd6si c6hj t5mogat5sok

500
1091 1

2362

6950

1500
4052

Mfi k6d6si bev6t. Osszesen ?6275

KoTELEZO FELADATOK
MUKODESI KIADASA

Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jSrul6kok
Dologi
Egy6b t6mogat6s, penzdtad6s
T.szocialp.t6mogatas
El6leg visszafizet6s
L6tszSm

ONKENT VALLALT FELADAToK
MgKODESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad6kat terhelo jdrul6kok
Doloqi
Egy6b tamogatAs, p6nz6tad6s
L6tszam

20723

7938
1282
9114
1110
680
aoo

3558
709
1285

1

MIkdd6si kiad6sok 6sszesen 26275

G arab KOzs6g i O n ko rm 6 nyzat
201 8.6vi mfikdd6si merleg

Ezer Ftban



1/b.mell6klet Garab Kozseg 0nkormenyzat 2018.6vi kdlts6gvet6s6 tol sz,6lo . 12018 | )6nkorminyzati rendelethez

G arab Kdzseg i Onkormanyzat
201 8.evi felhalmoz1si merleg

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2018.evi
el6irdnyzat

Tel1.o/o-a

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

Elozo 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6lti tdmogat5s
Felhalm.6s t6kejell.bev6telek
T6mogatds6rt6kfi felh.bev.
Felhalm.c6hl penzeszk. Atv6tel
Fejleszt6si c6ltl hitel

6r'rxEnr vAluLT FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

Felhalm.6s t6kejell.bev6telek

38844

12s65

Felhalm. Bev6telek tisszesen 5'1409

Beruh6z6s
Felijit5s
Befektet6si c.16szes.
Egy6b felhalm. Kiad6s
F.Hitel torleszt6s

ONKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

Befektet6si c.r6szes.

32409
19000

Felhalm. Kiadasok dsszesen 51409

KOiELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA



2.mell6klet Gareb Kdzs6g 0nkormanyzat 2018.evi kdlts6gvetes6I6l szol6 ./2018 (... ..)onkorm6nyzata rendelethez

G arab Kdzs1g i O n ko rm 1nyzat
2011.evi bevetelei

Ezer Ft-ban

Megnevezes 2018.6vi
eloiranyzat

telj.%-a

lnt6zmenyi mIkod6si bevetelek 700

lgazgatasi szolgaltatasi dij
G6pj6rmUad6
Maganszem.kommun6lis adoja
ldegnforgalmi adO tart6zk. uteni
Talajterhelesi dij

250
350
400
300

Kozhatalmi bev6telek 1300

l.Mfi ktid6si bev6telek 6sszesen 2000

Telepul6si onkormenyzat m[ikod.t6mog

SzociAlis 6s gyermekj.fel.t6mogatesa
Konyvtar tamogatasa
Kozpontositott mUkodesi c.tamogatas

9152

4011
1800

ll.TAmogatasok 6sszesen 14963

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek

Tamogatasertekr:i mUkodesi bevetelek
Tamogataserteku felhalmozasi bev6t.

2362
12565

lV.Tamogat5s6rt6k( bev.6ssz. 14927

M(kod6si celu penzeszk.atvetel
Felhalmozasi c6lU penzeszk.etvetel

V.V6glegesen 6tvett p6nzeszk.

Vl.T6m.k<ilcs.visszat.6rtp.kib.bev.

Vll.Hitelek
Mrikod6si c.hitel
Fejleszt6si c. hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lkUli bev6telek 45794

BEVETELEK OSSZESEN 77684

Kiegeszit6 tam.a helyi onk.berkiad.
Felhalmozasi celU tamogatas



2/a,melldklet Gareb Kdzseg onkorm6nyzat 2018 6vi kdlts6gvet6s6r6l szol6 ,,/20,18,(,,.,)dnkorm6nyzati rendelethez

GARAB KOZSEGI ONKORMANYZAT

2018. EVI TAMOGATASOK

Ft-ban

aisszectmelet6si tam atasKtilts6

7 40220
6szit6s

459380csolatos feladat ell6t.tamoZoldterUlet azdalkodAssl ka

800000atasaKozvila itas fenntartasanak ta

'109779
K6ztemeto fenntart5s6val ka latos feladatok ta atasa

492590Kozutak fenntartesenak tAm tasa

5000000i feladatok tamb kotelez6 6nkorma atesaE

1009100tem atasarmesteri illetmePo

332160Szocialis etkeztetes

579000ul6si 6nk. Szocielis feladatainak atesabtaTele

3100000Falu ondnoki szol

1800000r es kozmUvel6d6si feladatok

537900atasaUdul6hel i feladatok ta

2550Lakott kulterulettel atos feladatok

14962679atasok iisszesenNormativ tam



2/b.melleklet Gareb Kdzseg Onkormenyzat 2018.6vi kolts6gvet6se16l sz6l6 ../2018.( )onkorm,nyzati rendelethez

G ard b KOzs6gi O n korm a n yzat

20 1 8.evi sajat bev€telei

Ezer Ftban

Megnevez6s 20'18.evi
ebtanyzat

telj.%-a

Szolg6ltat6sok ellen6rt6ke

Egy6b sajatos bevetel

B6rleti es lizingd ij bev6telek

Helyseg berbeadas

lnt6zmenyi ell6tasi dilak

AFA bev6telek, visszat6rirl6sek

Kamatbev6telek

200

500

lnt6zm6nyi m fi k.bev.dsszesen 700

Tergyi eszk. immat.jav.6rtekesit6se
Sajetos felh.es t6kejellegU bev.
Penzugyi befektetesek bevetele

Felhalmozesi 6s t6kej. bev.6ssz



3.mel16klet Gareb Kdzseg Onkormenyzat 2018.6vi k6lts6gveteselol sz6ld . /201 B.(.....)6nkormenyzati rendelethez

G arab K6zseg i O n ko rm anyzat

201 B.evi mfrkOdesi kiadasai

Ezer Ft-ban

el6aran zal
Eredeti

el6iran
Modositott Teljesit6s Te\.%-aMegnevezes

508

127

508

2579

8786

2049

'1000

800

'10

230

622

2137
210

5701
1036

216
2

Telepulesi hulladek vegyes begy.szall

Kdzutak,hidak,alagutak uzem.fennt.

Onkorm.vagyonnal va16 gazd6lkod.

Veros 6s kozseggazdalkodas

Hosszabb id6tatamU
kozfoglalkoztatAsa
Ebb6l: Szemelyijuttatds

Szoci6lis hozza.i. Ado

Onkormanfzatok es Onkorm6nyzati
hivatalok jogalkot6 es eltalanos
igazgatasi tev6kenys6ge
Ebbrll: Szemelyijuttatas

Szoci6lis hozz$. Ad6

Dologi
Egy6b temogatSs,int.finansz
Atlag letszam

Orszeggyr.ilesi,0nkormanfzati 6s eur6pai
parlamenti kepvisel6valasztashoz
kapcsol0d6 tevekenysegek

Temogatasi celU finanszirozasi milveletek

KOzvileg itasi feladatok

Polgari vedelmi tevekenyseg

Ar 6s belvizv6delemmel osszef.tev.

Z0ldteruletek keze16se

Dologi
Atlag letszem



2.oldal

re\.%-aModositott
eloiran

Eredeti
eloire

Megnevzes

165

165

1270

5552

'189

680
80
300
300

3558
709

1285
1

Haziorvosi szolgalat
Ebbol: Szemelyijuttat6s

Szocielis hozzq. Ad6

Gyermekvedelmi penzbeli 6s
term6szetbeli elletasok tamogatasok

Egyeb szocielis p6nzbeli es
Termesztebeli ellatasok temogatesok
Ebb6l: Temetesi

Penzbeli
Termeszetbeli

Elhunyt szem6lyek hAtramaradottainak
penzbeli ellatasa

Falugondnoki tanyagondnoki szolg
Ebb6l: Szemelyijuttatds

Szocialis hozz . Ado

Konyvtari allomSny gyarapitasa nyilvant.

Szocielis etkeztees

Dologi
Atlag letszem

Eo hozzejerubs
Dologi

l-,_



Megnevezes Eredeti
eloirenyzat

M6dositott
ebiranyzat

Teljesites Te\.Y.-a

Konyvtari szolgaltatasok
Ebb6l: Szemelyijuttatas

Szoci6lis hozzE. Ad6

Dologi
Atlag letszam

KozmUvel6des - k0z0ss6gi es tarsadalmi
reszvetel fejlesztes

Koztemeto fenntadas 6s mUkOdtetes

Civil szervezetek tamogatasa

Hiteltorleszt6s

EI6leg visszafizet6s

100
10

1105

1073

115

110

599

Mtikrid6si kiadisok <isszes.

Ebb6l: Szemelyi juttates
Szoci6lis hozzA. Ad6

Dologi
Egyeb tamogatSs, penzat.
T.szocialp.t6mogatas
Eloleg visszafizet6s
Atlag letszam

16lI5

11496
1991

10399
1 110
680
599
4

3. Oldal



4.mell6klet Gareb Kdzs6g Onkormanyzat 2018.6vi k6lts6gvet6sd16l sz6l6 ../2018 ( . . )dnkorm6nyzata rendelethez

G arab K1zseg i Onkorm itnyzat

20 1 8. ev fel h al mozir si ki ad asai

Ezer Ft.ban

Megnevezes Eredeti
e|otanyzal

l\46dositott
eloiranyzat

Teljesit6s f el1.%-a

Beruh6zdsok

Belvizelvezet6s
Arn

lngatlan vasarlas

FelIiitSsok

Uttettlitas
AFA
Faluh6z felujitas
AFA

Befektetesi c6lI r6szesedes vasarl6sa

Eqyeb felhalmoz5si kiad6sok

lntezmenynek etadott

VizmUnek 6tadott

Fejlesztesi celU hitel torlesztes

32409

25519
6890

19000

14189
3831
980

Felhalmoz6si kiad6sok tisszes. 51409



5.melt6klet Gardb K0zsdg Onkorm6nyzat 201 8.dvi kditsdgvetds616l sz6l6 ../20 I 8,(. . ..)0nkorminyzati rendelethez

Ganib ktizs6gi dnkormdnyzat 2018. 6vi kdltsdgvetEs6ben tervezett ttibb6veE kih&t6ssal j6r6 diint6sek 6s ad6sig illominyinak alakulfsa
(adatok eFt-batr)

Sor-
sz{m

A tdbb6ves kihatSssal
i616 feladat megneYez6se

Er6 6ves bontdsban
2018 2019 2020 2021 osszesen

1 r6szv6ny v6s6rl6s
1 P6nziigyi Iizing

T6ke
Kamat

3. Felhalmozfsi hitel

T6ke
Kamat

T6ke
Kamat

T6ke
Kamat

4. Miiktid6si hitel

Osszesen 0 0 0 0



6.metl6klet Garfb KOzsdg Qnkorm6nyzat 2018.6vi k0ltsdgvet6s6rdl sz6l6 1/2018.(.,......)onkormdnyzati rendelethez

G or db tinkormdny zat 2 0 I 8. dvi el6ir dny zat*lhuszndldsi iitemterv

Sor
Sz.

Megnevezds Janu:i( Febru6r Mii.rcius Aprilis Mljus Junius Jrllius Augusztus Szeptem-
ber

Okt6ber November December 0sszesen

Bev6telek

1 Miikdddsi bev6telek 6s0 tt7 117 1t7 rt7 116 6s0 116 2000

T6mogat6sok t247 t247 t247 1247 t247 1247 1247 1247 t247 t247 1247 t246 14963

Felhalmoz6si ds t6kej.bevdtelek

4 T6mogatdsdrtdkri bevetel 2ts 2ts 2t5 2t5 2\5 21s t2565 215 21s 2t4 214 214 14927

Veglegesen t*vettpdnz

6 Sz6mlamaradv6ny 41,4 t420 911 9r7 917 32409 42t7 917 9t7 917 916 91,6 45794
1 Hitel felvdtel

8 Bev6telek tisszesen (1-6) r876 2882 3029 2496 2496 33988 1 8146 2495 3029 2494 2377 2376 77684

Kiadfsok

9 Miikdddsi kiad5sok t462 t644 3029 2496 1 930 1579 t364 26275

10. Hitel torlesztds

ii Felujit6si kiad6sok 4t4 t238 566 16782 I 9000

l2 Beruh6z6s 32409 32409

13

14. Kiadfsok 6sszesen (7-11) 1876 2882 3029 2496 2496 18146 2495 3029 2494 2377 2376 77684

15.

2.
a
J.

5.

33988



T.melleklet Gardb Kozsdg Onkormdnyzat 2018.€vi kdlts6gvet6s6rril sz6l6 ../2018.(.....)6nkormanyzati rendelethez

Gar{b Ktizs6gi Onkormfnyzat iltalnyrijtott ktizvetett tdmogat{sok 2018.6vben

ezer forintban
Sor-
szflm

. Bev6telijogcfm M6rt6ke
(%)

Kedvezm6nyek
6sszege

I 2 3 4

1 Ell6tottak t6rit6si dij 6nak elenged6se

2 KommunSlis ad6b6l biaositott kedvezm6ny,
mentess6g

Idegenforgalmi ad6b6l
kedvezm6ny, mentess6g

biztositott

4 G6pj6rmriad6b6l biztositott kedvezm6ny,
mentess6g

5 Helyis6gek hasznoSit6sa ut6n kedvezm6ny,
mentess6g

6 Talaj tarhel6si dij b61 bizto sitott kedvezm6ny

7 Osszesen 0 0

3.



lla wllit-tuL

Ga16b Ktizs6s Onkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
1/20 I 8,_(II.28.) iinkorminvzati rendelete

Ga16b Ktizs6g Onkorminyzata 20f 8.6vi ktilts6gvet6s616l

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete az Alaptorv6ny 32.cikk (1) bekezd6s f) pontjriban
kapott felhatalmaziisa alapj6n, a Magyarorsz6g helyi onkorm5nyzatokr6l szolo 201l.dvi CLXXXIX.
torvdny 10. $-ban meghatirozott feladatkordben elj6rva - a krivetkezoket rendeli el:

A rendelet hatilya
1.S.

A rendelet hatiiya kiterjed a k6pviselo-testiiletre, annak bizotts6gaira, az onkorm lnyzat hivatalilra, az
on korm inyzat szakfe lad atair a, korm inyzat i fu n kc i 6kra.

Az Onkormhnyzat ktilts6gvet6se bev6telei 6s kiadrisai.
2.S.

( I ) A K6pviselotestii let az Onkormii ny zat 20 I 8. 6vi kdlts6gvet6s6t

77.684 ezer forint bev6tellel

77.684 ezer forint kiadissal

Ezen beltil miiktid6si c6hi kiadris tisszesen:

a) aszemdlyijuttatSsokat

b) munkaad6kat terhe16jirul6kokat

c) a dologi kiadrlsokat

d) miik<iddsre 6tadott p6nzeszkozoket

e) Szoci6lis c6hi tr{mogat6s

f) Eloleg visszafizet6s

Felhalmozisi kiadSsokat tisszesen:

a) Beruhrlzris

b) Felirjft6s

Miiktid6si bev6teleket:

Felhalmozdsi bev6teleket:

dsszegben 6llapftja meg.

26.275 eFt

1 1.496 e Ft

1.991 e Ft

10.399 e Ft

l.l l0 e Ft

680 e Ft

599 e Ft

51.409 e Ft

32.409 eFt

19.000 e Ft

26.275 eFt

51.409 e Ft



2

Az tinkorm hny zat bev6telei

3.S.

Az onkorminyzat 2018. 6vi kolts6gvetdsi bev6teleinek forr6sonk6nti r6szletezdset a 2. mell6klet
tartalmazza.

Az tinkorm Snyzat kiadfsai

4.S.

(1) Az onkorm6nyzat 2018. 6vi koltsdgvetds6nek kiad6sait kiemelt eloirinyzalonk6nt a 3. mell6klet
tartalmazza.

(2) Miitraszol6si Kozos Onkormdnyzati Hivatal tekintet6ben, a kolts6gekhez a hozzilirulis
meg5llapod6s szerint havonta tort6nik.

Tartal6k

s.s.

Az Onkormdnyzat 2018.6vre a hi6ny osszeg6re val6 tekintettel megrillapitott 6ltalSnos tartal6ka: 0Ft,
a 20 1 8. 6vre meg6llapitott cdltartal6k OFt.

Ttibb6ves kihatissal j616 feladatok

6.$.

A k6pviselo-testillet a tobb6ves kihat6ssal j616 feladatok eloir6nyzatait 6ves bont6sban a 5. mell6klet
szerint fogadja el.

L6tszimkeret
7.$.

(1) A kdpviselotestiilet az <inkormSnyzatiital enged6lyezett l6tsz6mkeretet2 f6-ben Sllapitja meg.

(2) A k6pviselotesttlet az onkormilnyzat kozfoglalkoztatottak letszimitt 2 fo-ben 6llapitja meg.

Ktizvetett timogatisok

8.S.

A k6pviselotestiilet a kcizvetett tSmogatilsok, azok jellege, mdrt6ke, cisszege, illetoleg
kedvezm6ny ezettle szerinti r6szletezettsdggel a 7. mell6klet szerint hagyj a j6v6'.

El6irinyzat felhasznilisi iitemterv

e.s.

A kdpviselo-testiilet az eloirinyzat felhasznilliisi titemteret a 6. melldklet szerint hagyja j6v6.

Forrishiiny 6s finanszirozdsinak m6dja

10.$.

(1) A mrikod6si bev6telek-kiad6sok 6vkozben ad6d6 hiilnyitt,likvidit6si foly6sz6mla hitel felv6tel6vel

kiv6nja finanszfrozni



J

(2) A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az (l) bekezd6sben foglalt forr5shi6ny
finanszirozits6ra tegye meg a sztiks6ges int6zked6seket:

a) A bev6teli h6tral6kok azonnali marad6ktalan behajt6sa

b) A,,Helyi onkormiinyzatok rendkiviil i t6mogat6 sa" piiybzat benytjt5sa

c) Piiyflzatok sz6leskoni kihaszn6l6sa minden tertileten

d) A kolts6gvet6sben megtervezett, de nem kotelezo feladatok frnanszirozilsrlt idoar6nyosan a
penzigy i lehetos6gek ftiggv6nydben kell biztositani.

e) Anyag 6s t6rgyi eszkoz beszerzdsekn6l a legkedvezobb beszerz6si forr6sok megkeresdse

0 Atgondolt, szigorri takar6kos gazdillkodrls sziiksdges minden teriileten (vil5git6s, telefon, vizdij)

(3) Hitel felv6tel6rSl vagy a koltsdgvetds fitdolgozishr6l a K6pviselo-testtilet sztiksdg szerint ktilon
dtint.

A 2017 . 6vi ktilts6gvet6s v6grehajtisinak szabilyai

11.S.

(l) A kolts6gvet6s gazdrilkod6s5nak biztonsiryillrt a k6pviselo-testiilet, az onkormiinyzati szintti
k<iltsdgvetds vdgrehajt6sri6rt a polg5rmester, a konywezetdssel kapcsolatos feladatok ell6t6s66rt a
jegyzo a felelos.

(2) Az cinkorm6nyzat 6s krilts6gvet6si szervei bev6teli 6s kiad6si eloirhnyzatai ev kozben
megviltoztathat6ak.

(3) A polg6rmester az eloirinyzat-viltoztatist a k6pvisel6-testtilet el6terjeszti a zfirszitmadLisi rendelet-
terv ezet kdpviselS-testtilet el6 terjeszt6s6t kozvetlentil megelozoen.

(4) Az Onkormbnyzat ardszdre biztositott koltsdgvetdsi ellirinyzaton beliil - szigorf, takar6kos
gazdiikodhst k<jtelesek folytatni. Ennek 6rdek6ben abeszerzdsek, kifizet6sek 6s megrendel6sek elott a
po I gSrmesterre I m i nden esetben e gy eztetni sztiks6ge s.

(5) A polg6rmester 100.000 Ft feletti kotelezetts6gv6llal6st csak a K6pviselotestiilet 6ltal
egyertefsltt feladatra tehet. Kiv6ve apilyiaati <inrdszre vonatkoz6 kotelezetts6gvr{llal5st.

(6) A finanszirozist az alibbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkab6rek biaositSsa
b) szoci6lis torvdnybol ered6 rendszeres fizet6si k<itelezetts6gek teljesit6se
c) int6zm6nyek mrikodtetdsdhez az energiaelliit6s, kozmridij, telefondij kifizet6se
d) egy6b mtikrid6si kiadrisok

(5) Ujabb feladat vSllalSsira csak rendkivtili esetben keriilhet sor a testiilet kiilcin dcjnt6se
al apj 6n a v6grehaj t6shoz sziiks6ge s forr6s bizto s it6s6val.

(6) A K6pviselo-testlilet a koaisaviselok r6sz6re a 2018. 6vi koltsdgvet6srol szolo 2017 . evi C.
t6rv6ny 59.5.(1) bekezddse szerint az illetmdnyalap osszeg6t 38.650 Ft-ban, a cafetdria juttat6s 6ves
brutt6 osszeg6t 200. 000 Ft dsszegbe n hatirozza me g.

12.S.

Az On korm iny zat kri lts 6 gvet6 s e az al 6bbi me I I 6k I etek et tartalmazza:
1. 7la, llb sz6mri mell6klet: Az Onkorm ilnyzat penzalapjinak m6rlege
2. 2la,2lb szimi melldklet: Az OnkormLnyzat bev6teli ellirilnyzata
3. szSmri mell6klet: kormfinyzati funkci6k p6nzforgalma
4. szitmt mell6klet: Fejlesadsi kiadrlsok

5. szitmfi mell6klet: Tbjekoztat6 az Onkorm6nyzat ad6ssitgszolgiiatitnak alakul6s6r6l
6. szitmt mell6klet: Azcinkorm6nyzateloirttnyzat-felhaszniiilsi iitemterve
7. szimfi mell6klet : az onkorminyzat kozvetett t6mogat6sai



4

ZLr6 rendelkez6sek

13.$.

E rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba azzal, hogy rendelkez6seit 2018. janurir 1-j6tol kell
alkalmazni.

Garib, 201 8. februir 27 .

Kov6cs Zoltin
polg6rmester

PV/

dr. Turza J6zsef
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1 mel16ktet Gardb Kdzs6g Onkormanyzal 2018 6vi kolts6gvet6s616l sz6l6 /2018.( )onkormdnyzati rendelethez

Gardb KtSzs6gi Onkormdnyzat
2018.6vimbrleg

Ezer Ftban

Megnevezes 2018.evi
el6iranyzat

telj.%-a

BEVETELEK

tr/lIkdd6si bevetelek
TAmogatasok
Felhalmozasi 6s t6kejell.bev
TSmogat6s6rt6krli bev6telek
V6glegesen Stvett p6nzek

Fejleszt6si c. hitel
tvlilk0d6si c. hitel

Sz5mlamaradv6ny

2000
14963

14927

45794

Bev6telek dsszesen 77684

KIADASOK

MIkod6si kiaddsok
Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terh.jSru.
Dologi
Egyeb t6mog.p6nz5t.
T.szoci6lp. t6m.
El6leg visszafizet6s

Felhalmozdsi kiadasok
Beruh6z5s
Fel[jit6s
Befektet6si c.r6sze
Egyeb

MIkod6si c. hitel torleszt6s
Fejleszt6si c. hitel t0rleszt6s

Letszam

26275
11496
1991
10399
1110
680
599

51409
32409
19000

4
KiadSsok tisszesen 77684



1/a.mel16klet Ga16b Kdzs6g OnkormAnyzat 2018 6vi kdlts6gvet6s6r6l sz616 . /2018.(...)dnkormanyzati rendelethez

Ezer Flban

Megnevezes 2018.evi
e|oiranyzal

f e\.o/o-a

KOTELEZO FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

[/0kod. bev6telek
lV(kod6si c6li temogates
Tamogatds6rt6kI m(k. bev6t.
N/0k0d6si c. p6nzeszk6z etvetel
Ivl(k0d6si c. Hitel felv6tel
Penzforgalom n6lkirli bev6telek

6Hrerut vAr-mLT FELADAToK
MUKODESI BEVETELE

tvliikod. bev6telek
IV(k6d6si c6hi tdmogat6sok

500
1091 1

2362

6950

1500
4052

Miikcid6si bev6t. Osszesen 26275

KOTELEZO FELADATOK
MOKOoESI KnDASA

Szem6lyi juttatSs
Itil u nkaad6kat terhel6 jdru16kok
Dologi
Egy6b temogatas,p6nzStadSs
T.szoci6lp.t6mogat6s
El6leg visszafizet6s
L6tsz6m

ONKENT VALLALT FELADAToK
MOKoDESI KhDASA

Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel5 j6rul6kok
Dologi
Egy6b tamogat6s, p6nzAtad6s
Letszam

20723

7938
1282
9114
1110
680
599

3558
709
1285

I
Mfi kdd6si kiad6sok 6sszesen 26275

G ardb K6zseg i On kormdnyzat
201 8.evi mAk1ddsi mdrleg



1/b melleklet Gardb Kozs6g OnkormAnyzat 2018.6vi kdlts6gvetese16l sz6lo /2018 ( )dnkorm5nyzati rendelethez

G ar6b KOzsegi Onkormanyzat
20 1 8.6vi fel h al mozasi m 6 rleg

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2018.6vi
eloirenyzat

re\.%-a

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

Elozo 6vi penzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6lti t5mogat6s
Felhalm.6s t6kejell.bev6telek
Tdmogat5s6rt6k( felh.bev.
Felhalm.c6hl p6nzeszk. Atv6tel
Fejlesztesi c6kl hitel

6NKENT VALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

Felhalm.6s t6kelell. bev6telek

38844

12565

Felhalm. Bev6telek <isszesen 51409

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

Beruhdz6s
Fel[jitds
Befektet6si c.r6szes.
Egy6b felhalm. Kiadds
F. Hitel t0rleszt6s

6r.rxEHr vAluLT FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

Befektet6si c.r6szes.

32409
19000

Felhalm. Kiad6sok dsszesen 51409



2.mell6klet Garab Kdzs6g Onkorminyzat 2018.6vi kdlts6gvetes6r6l sz616./2018.(.....)onkormenyzati rendelethez

G arab KOzs6gi Onkorm anyzat
2018.6vi bev6telei

Ezer Ftban
Megnevez6s 2018.evi

e|6irenyzal
telj.%-a

lnt6zmenyi mfi kod6si bevetelek 700
lgazgatirsi szolgaltatasi d ij

GepjarmUad6
Maganszem.kommunalis ad6ja
ldegnforgalmi ad6 tart6zk. ut6ni
Talajterhelesi dlj

250
350
400
300

Kozhatalmi bev6telek 1300

l.MIkdd6si bev6telek 6sszesen 2000

TelepUl6si 0nkormenyzat mtk6d.tamog

Szocidlis 6s gyermekl.fel.tamogatesa
K0nyvtar tamogatasa
Kozpontositott mUkodesi c.tamogatas

9152

4011
1800

ll.T6mogat6sok dsszesen 14963

lll.Felhalm.6s tSkejell.bev6telek

Tamogatasert6kil mi1kod6si bev6telek
Tamogateserteku felhalmozesi bev6t.

lJol
12565

IV.Temogatas6rt6kt bev.<issz. 14927

M(kdd6si celU penzeszk.ev6tel
Felhalmozasi celU penzeszk.atv6tel

V.V6glegesen 5tvett p6nzeszk.

Vl.T6m.ktilcs.visszat.6rtp.kib.bev.

VIl.Hitelek
Mrikodesi c.hitel
Fejlesztesi c. hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lkiili bev6telek 45794

BEVETELEK OSSZESEN 77684

Kiegeszit6 tAm.a helyi 0nk.berkiad.
Felhalmozesi celU tamogat6s



2/a mel16klet Garab Kozsdg Onkorminyzat 2018 6vi kdlts6gvet6s616l szo16../2018.(....)Onkormdnyzati rendelethez

GARAB KOZSEGI 6NKORMANYZAT

2018. Evr rAMocArAsoK

Ft-ban

Kdlts69vet6si tamogates jogcimei 6sszeg

Kieg6szit6s 744220

Zoldter0let-gazdalkod6ssl kapcsolatos feladat ell6t.tamo 459380

Kozvilagites fennta(asanak tamogatasa 800000

Koztemeto fenntartesaval kapcsolatos feladatok tamogatasa 109779

Kozutak fenntartasenak tamogatesa 492590

Egyeb kotelezo onkormanyzati feladatok tAmogatesa 5000000

Polgarmesteri illetmeny tamogatesa 10091 00

Szoci6lis etkeztetes 332160

Telepu16si onk. Szocialis feladatainak egyeb temogatasa 579000

Falugondnokl szolg6ltatas 3100000

Konyvtar es kdzm(velod6si feladatok 1800000

Udul6helyi feladatok tamogatasa 537900

Lakott kUlterUlettel kapcsolatos feladatok 2550

Normativ tamogatisok iisszesen 14962679



2/b.mell6klet Garab K6zs6g Onkorm6nyzat 2018.6vi kolts€gvetds616l sz6l6 ../2018.(...)6nkormanyzati rendelethez

G a rdb Kdzseg i O n korm a nyzat

201 8.evi sajat bevdtelei

Ezer Ft.ban

Megnevez6s 2018.evi
ek)tenyzal

telj.%-a

Szolgirltat5sok ellen6rt6ke

Egy6b sajatos bev6tel

Berleti 6s lizingdij bevetelek

Helys6g b6rbeadas

lntezmenyi ellatasi dijak

AFA bev6telek, visszat6rul6sek

Kamatbev6telek

200

500

I nt6zm6nyi mfi k.bev.tisszesen 700

T6rgyi eszk. immat.jav.6rtekesitese
Sajatos felh.es t6kejelleg0 bev.
Penzugyi befektetesek bevetele

Felhalmoz5si 6s t6kej.bev.tissz



3 melldk{et Gareb K6zs6g Onkormanyzat 2018.6vi kdlts6gveteser6l sz6lo . /2018 ( )6nkormanyzati rendelethez

Ezer Ft-ban
Teljesit6s Te11. %-a

at
Eredeti
eloird

Megnevez6s

TelepUlesi hulladek vegyes begy.szdll

Kozutak, hidak,alagutak uzem.fennt.

Onkorm.vagyonnal va16 gazdalkod.

26ldteruletek kezel6se

Varos es kozseggazdalkodas

Hosszabb id6tatamU
kozfoglalkoztatesa
Ebb6l: Szemelyijuftat5s

Szoci5lis hozz5j. Ad6

Onkormanyzatok es Onkormanyzati
hivatalok jogalkot6 6s altalanos
igazgatesi tevekenysege
Ebb6l: Szem6lyijuttatas

SzociSlis hozz{. Ad6

Dologi
Egy6b tamogatas,int.finansz.
Atlag l6tszam

OrszeggyUlesi,0nkormanfzati 6s eur6pai
parlamenti k6pvisel6valaszEshoz
kapcsol6d6 tevekenysegek

Tamogatasi c6lri finanszirozesi m0veletek

K6zvilegitasi feladatok

Polgari v6delmi tevekenyseg

Ar 6s belvizv6delemmel osszef.tev.

Dologi
Atlag l6tszem

127

508

127

508

622

2579

8786

2049

1000

800

10

1

230

2137
226

57 01

1036

216
2

G arab KOzsegi On kormdnyzat

201 8.evi mfrk1d6si kiadasai

M6dositott
ebiranyzat



2.oldal

feljesit6s Tel1.%-aEredeti
eloirlt eloiran

M6dositottMegnevz6s

165

165

680

1270

5552

'189

80
300
300

3558
709

I zatc
1

Heziorvosi szolgalat
Ebb6l: Szem6lyijuttat6s

Szocialis hozzaj. Ad6

Gyermekvedelmi pEnzbeli es
term6szetbeli elbtasok t6mogatesok

Egyeb szoci6lis p6nzbeli es
Termesztebeli ell6tasok Umogatasok
Ebb6l: Temetesi

P6nzbeli
Termeszetbeli

Elhunyt szemelyek hAtramaradottainak
penzbeli elletasa

Falugondnoki tanyagondnoki szolg

Ebb6l: Szemelyi.iuttates
SzociSlis hozzt. Ado

Konyvtari ellom6ny gyarapitesa nyilvent.

Szocialis etkezte6s

Eo hozz4aruEs
Dologi

Dologi
Aflag l6tszam



3. Oldal

Megnevezes Eredeti
eloiranyzat

Modositott
el6iranyzat

Teljesites r e\.o/o-a

Konyvtari szolgaltatasok
Ebbol: Szemelyijuttatas

Szocialis hozzl. Ado

Dologi
Atlag l6tszam

KozmUvel6des - kdzoss6gi 6s tarsadalmi
16szv6tel fejlesztes

Koztemet6 fenntartas 6s mUk6dtetes

Civii szervezetek tamogatasa

Hitelt0rlesztes

El6leg visszafizetes

1225
100
10

1105

1073

115

110

EOO

Miik<id6si kiadisok <isszes.

Ebb6l Szem6lyi juttatas
Szoci6lis hozzal. Ado

Dologi
Egyeb tamogatas, penzat.
T.szociSlp.tamogatas
El6leg visszafizet6s
Atlag letszam

2627 5

'10399

1110
680
EOO

4

1 1496
1991



4 mel16klet Garab K6zs6g Onkorm6nyzat 2018.6vi koltsegvet6serdl sz616 ../2018.(.....)dnkorm6nyzali rendelethez

G arab K1zsegi Onkormdnyzat

20 1 8. 6v fel h al mozasi ki ad asai

Ezer Ftban

Megnevez6s Eredeti
ercitanyzat

M6dositott
e'oiranyzat

Teljesites re\.%-a

Belvizelvezetes
Arn

Utretu;itas
AFA
Faluhaz fel0jites
AFA

Befektetesi celU r6szesedes vAsarlasa

Eqveb felha lmozdsi kiad5sok

lnt6zmenynek atadott

Vizm(nek 6tadott

Fejlesztesi celU hitel t0rlesztes

32409

25519
6890

19000

14189
3831
980

Felhalmoz6si kiad6sok tisszes. 51409

Beruhdz6sok

lngatlan vasarias

Feltiit6sok



5.mell6klet Gardb Kdzs6g Onkormdnyzat 201 8.6vi koitsdgvetds616l szol6 ../201 8.(. . ..)onkorminyzati rendelethez

Garlb ktizs6gi 6nkorm{nyzat 2018. wi k6lts6gvet6s6ben teryezett taibbeves kihatissal jir6 ddntdsek 6s ad6r6g 6Uominyinak .lakulisa
(adrtok eFt-batr)

Sor-
szdm

A ttibb6ves kihatdssal
i d16 feladat megnevez6se

k 6ves bont{sban
2018 2019 2020 2021 iisszesen

l 16szv6ny vfsfrlSs
) P6nziigyi Iizing

T6ke
Kamat

3. Felhalmozdsi hitel

T6ke
Kamat

T6ke
Kamat

T6ke
Kamat

4. Miiktid6si hitel

Osszesen 0 0 0 0



6.mell6klet Gar6b Kozs6g Onkormdnyzat 20 I 8.6vi k0lts6gvetdsdr6l sz6l6 I /20 I 8. (. , . . . . ., )0nkormdnyzati rendelethez

G ardb d nkormdny zot 2 0 I 8. dvi elilirdny zat-felh as zndldsi iitemterv

Sor
Sz.

Megnevezds JmuAr Febru6r M6rcius Aprilis M6jus Jirnius Jrilius Augusztus Szeptem-
ber

Okt6ber November December Osszesen

Bev6telek

1 Miikdddsi bev6telek 650 117 tt7 1t7 tt7 116 6s0 1t6 2000

2_ TSmogat6sok 1247 1247 1247 t247 1247 1247 1247 t247 1247 t247 1247 t246 14963

J Felhalmoziisi 6s t6kej.bevetelek

4 Tdmogat6sdrtdkti bevdtel 2t5 215 2ts 2t5 215 215 12565 215 215 214 214 2t4 \4921
5 Veglegesen iltvettpdnz

6. Sz6mlamaradv6nv 414 1420 911 9t7 917 32409 42t7 917 917 916 916 45794

7 Hitel felvdtel

8 Bev6telek dsszesen (1-6) t876 2882 3029 2496 2496 33988 1 8146 249s 3029 2494 2377 2376 17684
Kiadisok

9 Mrikdddsi kiad6sok 1462 1644 3029 2496 1 930 1579 1364 26275

l0 Hitel torlesztes

11 Felujit6si kiaddsok 414 1238 566 16782 1 9000

12. Beruh6z6s 32409 32409

13

l4 Kiaddsok tisszesen (7-1 1) t876 2882 3029 2496 2496 3 3988 18146 2495 3029 2494 2377 2376 71684

15.

9t7



T.melleklet Garrib KOzs6gOnkormdnyzat 20l8.evi k0lts6gvet6s6r6l sz6l6../2018.(.....)dnkormdnyzati rendelethez

Gar{b Ktizs6gi Onkormfnyzat iltalnyrijtott ktizvetett tr{mogatdsok 2018.6vben

ezer forintban
Sor-
szflm

- Bev6teli jogcim M6rt6ke
(%)

Kedvezm6nyek
iisszege

I 2 3 4

1 Ell6touak t6rit6si dij 6nak elenged6se

2 Kommun6lis ad5b61 biztositott kedvezmdny,
mentess6g

3 Idegenforgalmi ad6b6l
kedvezmdny, mentess6g

biztositott

4 G6pj6rmriad6b6l biztositott kedvezm6ny,
mentess6g

5 Helyis6gek hasznoiit6sa utan kedvezm6ny,
mentess6g

6 Talaj tarhel6si dij b 61 bizto sitott kedvezm6ny

7 Osszesen 0 0



Als6told Ktizs6g 6nkormrin y zathnak

K6pvisel6-testiilete

Cserhdtszentiv{n Ktizs6g dnkormf n yzatinak

K6pvisel6-testiilete

Gar:lb Ktizs6g Onkormr{n yzathnak

K6pvisel6-testiilete

!" tA.. vtjild"-fu4

Bokor Kiizs6g Onkormf n y zatinak

K6pvisel6-testiilete

Fels6told Ktizs6g OnkormSn yzatinak

K6pvisel6-testtilete

Kozird K0zs 6 g Onkormin y zatinak

K6pvise16-testiilete

Kutas6 Ktizs6g Onko rmin y zatfnak

K6pvisel6-testtlete

Cserhftszentivfni

Ktirzeti E g6szs6giigyi Szolg 6.Iat

- jogi szem6lyis6ggel rend elkezil tf rsukls -

MEGALLAPODAS

2018. winaus t.
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KORZET r E GESZSEGUcyT szoLcAI,.tr upcAr-l,q,pooAs

amely l6trej titt egyr6szr6l

Als6told Ktizs6g Onkormrlnyzata (3069 Als6told, Szabads6g [t 6. ) k6pviseli: S6ndor Szandra Eva

polg6rmester, mSsrdszrol

Bokor Ktizs6g dnkorm{nyzata (3066 Bokor, Szabads6g irt 14.) kdpviseli: Hegediis P6l polg5rmester

CserhStszentivSn Ktizs6g 6nkorm6nyzata (3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth [t l.) kdpviseli: Siraky

Attila polg6rmester

Fels6told Ktizs6g dnkormSnyzata (3067 Felsotold, Szdchenyi ft 10.) kdpviseli: Nagyv6radi lstvSn

polgiirmester

Gar6b Ktizs6g dnkorminyzata (3067 Gar6b, Pet6fi rit 5.) k6pviseli: Kov6cs Zoltdn polg5rmester

Kozird Ktizs6g Onkormrinyzata (3053 Kozird, F6 rit 12.) kdpviseli: dr. Hajasn6 Banos Miirta

polg6rmester

Kutas6 Ktizs6g Onkormfnyzata (3066 Kutas6 Toldi rit 4.) k6pviseli: Nosk6 S6ndor G6bor polg6rmester

kdzott alulfrott napon 6s helyen az alihbi felt6telekkel:

I. FEJEZET
Arrar,ANos RENDELKEZESEK

1. Fenti cinkorm6nyzatok Magyarorszitg helyi onkormdnyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 87.
g-a alapj6n figyelemmel a tertiletfejleszt6srol ds a teriiletrendez6srol sz6l6 1996. 6vi XXI. torv6nyben
foglaltakra - a rdsd. vevo telepiil6si <inkormiinyzatok k6pviselo-testiiletei j6vdhagy6 hatdrozatai szerint
onkdntes 6s szabad elhat6roz6sukb6l, egyenjogris5guk tiszteletben tart5s5val, ar6nyos teherviselds mellett, a

t6rs6g risszehangolt fejleszt6se 6rdek6ben - jogi szem6lyis6ggel rendelkezo t6rsuliist (a tovSbbiakban:
T6rsul5s) hoznak l6tre az al5bbiak szerint:

2. Tirsu16s neve: Cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6giigyi SzolgSlat

3. A Tirsukls sz6khelye: 3066 Cserh6tszentiviin, Kossuth rit 1

4. A Tr{rsukls lakossrlgszflma:1037 f6

A t6rsul6st alkot6 teleptil6sek lakossiigsz6miit a megrlllapodiis 1. szitmu mell6klete tartalmazza.

5. A Tdrsulr{s miiktid6si tertlete: a t6rsult teleptil6sek kozigazgatisi tertilete.

6. A Tirsukis l6trejtitte: A Tiirsulas a megalakulas, a T6rsul5si Tan5cs alakul6 iil6se 6ltali kimondiis5val a

trirsul6si meg6llapodiisnak a tagok k6pvisel6-testiiletei rlltal min6sitett tdbbs6ggel t6rt6n6
jovdhagylsilal 6s a Magyar AllamkincstSr N6gr6d Megyei lgazgatosirya 6ltali nyilv6ntart6sba v6tellel jdn
l6tre.

7. A TirsuL[s jog6ll6sa: A TSrsul6s jogi szem6ly. Gazd6lkod5silra a kolts6gvet6si szervek mtiktid6s6re

vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni.
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II. FEJEZET
A TARSULAS cnI,J.q.r ns a rARsur,As Alr,rl nllArnaro FELADAToK

1. Az eg6szs6giigyi alapelklt6s ktir6ben:

Az eglszsdgtigyi alapelkit6st biaositja a T6rsul6sban rdsztvevo cinkormiinyzatokkozigazgatiisi teriilet6n.

Az egeszsdgiigyr6l s2616 1997.6vi CLIV. torv6ny 143. $ -a 6s 152. $-a szerint az eg6szsdgtigyi
szervezds6vel 6s ir6nyftrisiival kapcsolatos feladatok ell6trisri6rt - tcibbek kdzritt - a helyi onkormiinyzatokat
terheli a feleloss6g. A telepiil6si dnkorm6nyzat az egeszs€,gtigyi alapell6t6s kordben gondoskodik:

- ahhziorvosi, hdzi gyermekorvosi ellStrisr6l
- az alapelliit6shoz kapcsol6d6 tigyeleti ell6t6s6r6l
- a v6donoi ell6t6sr6l.

A helyi rinkorm6nyzat biztositja a tulajdon6ban vagy haszn6latban l6v6 j6r6beteg-szakell6tiist nyfjt6
eg6szsdgiigyi int6zm6nyek mrikrid6sdt.

III. FEJEZET
A TARSULAS SzoRvEZETr. ES MUK6DEsE

1. A T6rsulas drint6shoz6 szerve a T6rsulasi Tandcs.

2. A Tiirsulasi Tan6cs tagai at6rsult rinkormiinyzatok polg6rmesterei. A T6rsul6si Tan6cs minden tagja egy
szav azaltal ren d e I ke z i k.

3. A Trirsul5si Tan6cs alakul6 til6s6t a t6rsul6s sz6khely teleptildse onkormiinyzatdnak polgilrmestere hivja
<issze. Az alakul6 iil6s nyilv6nitja ki a T6rsuliis megalakuliis6t, illetve viiasztja meg minositett tribbs6ggel,
titkos szavazdssal tagSai sorrib6l az elndkdt. Az elnok szem6ly6re a T5rsukisi Tan6cs brirmely tagja
javaslatot tehet. A jelciltt6 viiishoz a jel6n l6v6 tagok legal6bb Yu-enek szavazata sziiks6ges.

4. A Trlrsul5si Taniics az elntik munk5j6nak segit6s6re alelnrikrit viiaszt. Az alelnokrik szem6ly6re az elnok
tesz javaslatot.

5. A T6rsulasi Tan6cs akkor hat6rozatkdpes, ha iil6s6n legalSbb aszavazatok fel6vel rendelkez6 tag jelen
van 6s az iltaluk k6pviselt telepiil6sek lakossSgsz6ma meghaladja a T6rsulSst alkot6 teleptil6sek
lakoss6gsziimrinak feldt.

6. A TSrsul6si Tan6cs tisztfjit6 iil6sdt a helyi <inkorminyzati k6pviselok 6s polg6rmesterek 6ltalSnos
viiasztitsilt k<iveto 30 napon beli.il a tilrsulds sz6khely teleptil6se rinkorm6nyzat6nak polgiirmestere hivja
cissze. A tisztfjft6 til6s mriktid6sdre egyebek mellet az e fejezet2-6. pontjait kell alkalmazni.

7. A T6rsulrisi Tanilcs dtint6seit hatirozatlal fogadja el. Ahatitrozatokat az 6v elej6tol kezd6doen n<ivekvo
sorsziimmal kell elkitni.
A hatdrozat teljes jelol1se: ....120..... (....) K<irzetiEg6szs6gtigyi Szolg5lat
T6rsu I ris i Tan6csa hatir ozat
A hatdrozat rovidlteu jeloldse: ......120..... (.......) KESZ hatirozat

8. A hatilrozathozatalhoz legalirbb annyi tag egybehangz6 szavazata sztiks6ges, amely meghaladja a
jelenl6v6 tagok szavazatainak fel6t 6s az iitaluk k6pviselt teleptil6sek lakoss6gszamilnak egyharmadiit
(egyszeni tobbsdg).

9. Min6sitett tribbsdgri drint6s szi.iks6ges:
a) a tSrsu I iis i me 96l lapod6s e I fogadris6hoz, m6dosi tdsirhoz;
b) a Trirsulrls iiltal a t6rs6g fejleszt6sdt szolgril6, pdnziigyi hozzitjirulfust igdnylo pdlyazat benyrijt6siihoz,
c) p6ly ilzathoz sztiksdges telepiil6si hozzitjirulis megiilapitisithoz,
d) iizleti 6rdek s6relmdnek vesz6lye miatti zrirt til6s elrendel6shez (a T6rsulSs vagyoniival val6 rendelkez6s,
i I I etve kiirt p 6ly azat tdr gy al 6sa eset6n),
e) a T6rsul6si Tan5cs hatesk6r6be utalt, viilaszt6s, kinevezds, felment6s,vezetoi megbizrls ad6sa, illet6leg
visszavon6sa, fegyelmi eljrlr6s megindit6sa, fegyelmi bi.intet6s kiszab6sa,
f) a kdltsdgvet6si intdzmdny, gazdiikod6 szerv alapitdsdhoz. megsztintetesehez,iltszervezlsdhez,
g) a szewezeti 6s miik<id6si szabtiyzat elfogadiisiihoz,
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h) azokban az iigyekben, amelyeket a szervezeti 6s mtikrjddsi szabiiyzat meghat5roz.
Minositett tribbs6ghez legal6bb annyi tag egybehangz6 szayazata sztiksdges, amely el6ri a tSrsul6sban rdszt
vevo tagok szavazatainak tobb mint a fel6t, ds az 6ltaluk k6pviselt teleptil6sek lakoss6gsz6m5nak a fel6t.

10. A Trirsul6si Taniics sziiks6g szerint, de 6vente legakibb hat tildst tart. Az lil6st az elnok, akadiilyoztatisa
eset6n az alelnrik, egyiittes akad6lyoztat6suk eset6n a korelncik hivja ossze ds vezeti.

11. A Tiirsul6si TanScs iil6s6t cissze kell hivni:
a) a Trirsul6s tagiai egynegyed6nek - napirendet is tartalmaz6 - inditvitnyilra, a javaslat kdzhezvdtel6tol
sz6mftott l5 napon beliil,
b) N6gr5d Megyei Korm6nyhivatal vezetojenek kezdem6nyez6s6re, a kezdem6nyezes kdzhezv6tel6t6l
sziimitott l5 napon bel0l,

12. A Tiirsuliisi Tan:ics iildsei nyilv6nosak.

13. A Tiirsulasi Tandcs:

a) zdrt iil6st tart cinkorm6nyzati hat6siigi, osszefdrhetetlens6gi, mdltatlans6gi, kitiintetdsi i.igy tiirgyalSsakor,
fegyelmi biintetds kiszab5sa, valamint vagyonnyilatkozaltal kapcsolatos eljiiriis eset6n;

b) zdrt til6st tart az lrintetl kdr6s6re viiasAits, kinevez6s, felment6s, vezetoi megbfz6s ad5sa, annak
visszavon5sa, fegyelmi eljrirds megindftiisa 6s rill5sfoglal5st ig6nylo szem6lyi iigy tiirgyaliisakor;
c) zirt til6st rendelhet el a vagyon6val va16 rendelkez6s esetdn, toviibbri az iitalakiirt pilyAzil felt6teleinek
meghatrirozasakor, a pillydzat t5rgyal5sakor, ha a nyilviinos t6rgyalas az cinkormiinyzat vagy m6s drintett
iizleti 6rdek6t s6rten6.

14. A T6rsul6si Tan6cs kiziir6lagos hat5skdrben d<int:

a) e lnrikdnek, al elnok6nek me gviil aszt6siir6l,
b) a trirsul6si meg5llapodSs elfogad6silr6l 6s m6dositris5r6l, valamint a t6rsul6s megsziintetdsdr6l,

c) a szervezeti 6s miiktidd si szabllyzat elfogad6silr6l,
d) k6 ltsdgvetds, zir szirmad 5s el fogad6s6r6l,
e) kolts6gvet6si int6zm6ny, gazdiikod6 szerv alapit6siir6l, megsztntet6s6rol, 6tszervezdsdrol, intdzm6ny,

m5s szervezet kozcis alapit{tsira, az alapitoi jogok gyakorl6siira vonatkoz6 rdszletes rendelkez6seket a
tiirsuliis SZM SZ-e tartalmazza.
f) krizszolgSltat6sok kozos biztositrisa 6rdek6ben helyi dnkorm5nyzattal, m6s t6rsuliissal tort6no

meg6llapodrisr6l, ktizos fejleszt6sek, beruhazasok megval6sitiisiir6l,
g) tagok kolts6gvisel6se m6rt6kdr6l.

15. A TrlrsulSsi Tan5cs til6seirol jegyz6kdnyvet kell k6szfteni. A jegyz6ktinyvnek tartalmaznia kell az iil6s
helydt ds idopontjdt, az til6sen megielentek, meghivottak nev6t, a javasolt, elfogadott 6s t6rgyalt napirendi
pontokat, az el6terjeszt6seket, 2v egyes napirendi pontokhoz hozzirsz6lok nev6t, rdszvdteliik jogcim6t, a

hozzisz6litslk, tov6bb6 az til6sen elhangzottak l6nyeg6t, a szavazisra feltett dOnt6si javaslat pontos

tartalmiLt, a d<int6shozatalban rdsztvevok sz6m5t, aszavazds szfimszeri eredm6ny6t 6s a hozott dont6seket.

16. A jegyzok<inyvet az elnok 6s a T6rsuliisi Tan6cs eltal felhatalmazott tag(ok) irj6(k) al6. A
jegyzoktinyvet az elncik az iil6st koveto 15 napon beltil megkiildi a N6gr6d Megyei Korm5nyhivatal
vezet6j6nek.

18. A Tiirsuliisi Tan6cs miikdd6s6nek r6szletes szabftlyait a Szervezeti 6s Mrik6ddsi Szabiiyzata
tartalmazza, amelyet a T6rsuliis megalakul5siit k<ivet6 iildsen kell elfogadni.

19. A T6rsuliisi Tan5cs elntike:
a) elkitja a T6rsul5s k6pviselet6t,
b) dsszehfvja a T5rsuliisi Tan6cs 016s6t;

c) vezeti a tan6cskozast;
d) 6rv6nyt szerez aszewezeti 6s miikod6si szabiiyzat szabiilyainak;
e) gondoskodik a d6nt6sek v6grehajt5s6r6l;

I elLitja a tilrsul5s kdpviselet6t;
g) 6ves szinten beterjeszti a trirgy6vi kolts6gvetdst 6s munkatervet, valamint az elozo 6vi besz6mol6t 6s

zirszitmaddst.
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A Tf rsul6si Tan6cs munkaszervezeti feladatainak elklt6sa

28. A Cserh6tszentiviini Kirendelts6g munkaszervezeti feladatait Miitrasz6losi K<jzos Onkormiinyzati
Hivatal Szervezeti 6s Mrik<iddsi Szabiiyzata, valamint a TiirsuLis feladatait elkit6 krjaisztviselo munkakdri
leirrisa tartalmazza.

29. A Trirsuliis miikrid6sdvel kapcsolatos munkaszervezeti feladatok ell6'tils6r6l egyebekben a T6rsulas ds

Miitraszolosi Ktizcjs Onkorm6nyzat Hivatal ktjzrjtt l6trejott egytittmtikod6si meg6llapodiis rendelkezik.

IV. FEJEZET
A TARSULAs ToITsEGVETESE, A TAGOK KOLTSEGVISELESE

1. A T6rsulas k<ilts6gvet6sdb6l finanszirozza 6s kitja el feladatait. A T5rsul6s 6ves k<iltsdgvet6s alapj5n
mtik<idik. A koltsdgvet6st a T6rsullsi Tan5cs cin6ll6an, kolts6gvet6si hatirozatban 5llapitja meg. A
j6v6hagyott bev6teli elttirdnyzatirn feltili tobbletbev6telek kdltsdgvet6si szerv hatiisk<ir6ben felhaszn6lhat6

k<jr6t 6s m6rtdk6t hatirozatban szabiiyozhatja. A kolts6gvetds v6grehajt6s6r6l a Cserh6tszentiv5ni
Kirendelts6g gondoskodik.

2. A Cserh6tszentiv6ni Kirendeltsdg Litja el az Aht. 27. 5 @) bekezddse szerinti feladatokat: a Tiirsuliis
bevdteleivel 6s kiad6saival kapcsolatban a tervez6si, gazd6lkod6si, ellen6rz6si, finanszirozitsi,
adatszolg6ltat6si 6s besziimoliisi feladatokat. A feladat ell6tris5val kapcsolatos jogosultsrigokat 6s

kritelezettsdgeket az Onkorm6nyzat gazdrilkod6sa rendj6t szabiiyoz6 bels6 szab6lyzataiban a T6rsul6sra

vonatkoz6an elktildntilten szabiily ozza.

3. Az irllamhttztartds szervezeteinek fo tev6kenys6get szakigazati rendbe kell besorolni. A T6rsuliis

szakmai alaptev6kenys6g6nek irllamhlnartisi szakiryazati 6s korm6nyzati funkci6 szerinti besorol5s5t a

hat6lyos jogszabiilyoknak megfelelo bontilsban a2. szilmrt meil6klete tartalmzzza.

4. A Tiirsulas nev6ben kritelezetts6get az elnrik vagy az 6ltala felhatalmazott szem6ly vrlllalhat.

Utalv6nyozisra az elntik jogosult. A kdtelezettsdgv6llalSs p6nztigyi ellenjegyz6sete a jegyzo Sltal

felhatalmazott p6nztigyi szakk6pesit6ssel rendelkezokdztistuisel6 jogosult.

5. A k<jtelezettsdgv6llalas, utalv6nyozris, ellenjegyzds 6s 6rv6nyesit6s rendj6re egyebekben a vonatkoz6

jogszab6lyok renlelkez6seinek figyelembe v6lelevel Mdtraszol6si Ktjzds Onkorm6nyzati Hivatal iiltal

kiadott 6s alkalmazott kdtelezeltts6gv6llalas, ellenjegyz6s, 6rv6nyesit6s 6s utalvinyozitsi jogkdrdk

alkalmazisilravonatkoz6szabitlyzatbanfoglaltakaziritnyadoak.

6. A gazdasLgr stabilitasr6l sz6l6 2011. dvi cxclv. torv6ny szerint - a 10'$ (2) bekezddsben

meghatftozott livetellel - a T6rsul6s ad6ss6got keletkezteto tigyletet csak a Korm6ny el6zetes

hozzi$1rulksdval kdthet. A T6rsul6s az adott fe'iadat ell6t6s6ban 6rintett tinkorm5nyzatok kezessdg 6s

g"r-"rl,ir raualiisa mellett, hitelt vehet fel az ad6ss6gke zellsdhezsziiksdges ktitelezetts6geinek teljesit6s6re'

7. A T6rsul6s mrikod6si krilts6geihez a T6rsul5s tagai az 6ltaluk k6pviselt teleptil6sek.lakoss6gsz6miinak

ar1ny{tbanjrirulnak hozzit. Aiozzi$frtl6st f6l6ven:te, t6rgyi f6l6v m6jus 3l' 6s okt6ber 31' napj6ig a

Cserhdtszentivrini Kirendelts6g 6ltal kibocs6tou szdmlaalapjina T5rsuliis szdmli$itakell befizetni'

20. A TrlrsulSsi TanScs munkaszervezeti feladatait (dont6seinek el6k6szitdse, v6grehajt5s szervez6se)
M5trasz6losi Krizos Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendelts6ge (a tov6bbiakban:
Cserh6tszenti viini Kirendeltsdg) l6tj a el. Ennek keret6ben :

a) biztosida a T6rsul6s miikddds6hez (a tiirsuliisi tan6cs, tiszts6gviseloi feladatok ell6tds6hoz) sztiks6ges
t6rgyi 6s szemdlyi feltdteleket;
b) elok6sziti a Tiirsul5si tildseket (meghiv6k, eloterjeszt6sek, hivatalos levelez6s elok6szitdse, post|zisa, a
t6rsulilsi iil6sek j egyz6konyveinek elk6szit6se, post6ziisa);
c) elok6sziti a Tiirsuliisi drint6seket 6s a tisztsdgvisel6k d<int6seit, ellStja a t6rsul5si 6s tisztsdgviseloi
dontdshozatalhoz kapcsol6d6 nyilv6ntart6si, sokszorosit6si, postdz5si feladatokat;
d) ellStja a Tiirsul6s mtiktid6s6vel, gazd5lkodiisilval kapcsolatos nyilv6ntart5si, iratkezel6si feladatokat;
e) viseli az a)-d) pontokban meghatSrozott feladatelliitiishoz kapcsol6d6 kolts6geket a tiirsul6si tagok 6s

tiszts6gvisel6k telefonhaszniiata krilts6gei kiv6tel6vel.
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8. A hozzirjitruliis m6rtdkdt a tagtelepiil6s lakossilgszdma 6s a T6rsuldsi Tan5cs Sltal meghat6rozott egy
fore vetitett cisszeg szorzata hatirozza meg. A lakoss6gsz5m tekintetdben a kolts6gvet6si torvdnyben
meghat6rozott normativ tiimogatiisokndl figyelembe vett lakossiigszrim az irinyad6. A teleptil6sek
lakoss6gsz6miit a TdrsulSsi meg6llapodds 1. szdmri mell6klete tarlalmazza, amelyet 6vente - t6rgydvet
megel6zo januiir 1. napja szerinti iillapotnak megfeleloen - t6rgy6v m6rcius 31. napjdig aktualiziilni
sziiks6ges.

9. A tag 6ltal teljesitendbhozzi$itrul:is elmulaszt6sa eset6n az elncik az esedekessegtol sziimitott 15 napon
beliil, hat6rid6 tiiz6sdvel ir6sban felsz6litja a hiitral6kos tagot.

10. A tagi hozzi$itrul6s k6sedelmes teljesitdse esetdn a tag - a jegybanki alapkamat kdtszeres6nek
megfelelo - kdsedelmi kamattal ncivelt dsszeget tartozik megfizetni.

11. A tag6nkorm6nyzatok 5ltal v6llalt pdnztigyi hozzirjdrulisaik nem teljesftdse esetdn, aziritnyado ellilris a
jogszab6lyon alapul6 beszed6s (inkassz6) alkalmaz6sa.

12. Amennyiben valamely tagrinkormitnyzat vrillalt p6nztigyi hozzdjirullsa ill. jelen meg6llapod6s
cdljainak megval6sit5sa 6rdek6ben meghat6rozott fejleszt6s, beruhiiziis vonatkoz6siiban viillalt fizetdsi
kcitelezettsdg6nek teljesitds6t illetoen 15 napot elero kdsedelembe esik, a TSrsuliis mindenfdle elozetes
felsz6lit6s n6lkiil jogosult 6s koteles a k6veteldst a hatririd6 eredm6nytelen eltelt6t kciveto 10 napon beliil
jelen meg6llapodris elv6laszthatatlan melldkletdt kdpezo felhatalmaz6 nyilatkozat alapj6n beszed6si

megbfziissal 6rv6nyesiteni. A beszeddsi megbizits eredm6ny'telensdge eset6n a T6rsul6s a kdvetel6st
bfr6srigi riton 6rv6nyesiti.

13. Amennyiben a T5rsuliis fel6 a Taniics elncike 5ltal k6pviselt tagonkormdnyzatnak 6ll fenn tartozisa, a

beszed6si megbizirs 6rv6nyesit6s6re a T6rsul6s azon alelnrik jogosult, aki 6ltal k6pviselt
tagrinkormiinyzatnak a Tiirsul6s feletartozisa nem 6ll fenn.

14. Tagdnkorm5nyzatok v6llalj6k, hogy fenti felhatalmaz6 nyilatkozatot a jelen meg5llapodris
elv5laszthatatlan 3. sz6mri mell6klet6ben szerepl6 tartalommal szdmlavezeto hitelintdzettikndl megteszik
6s aAa T6rsuliis fel6 a nyilatkozat egy eredeti pdld6nyrinak megkiild6s6vel igazolj6k jelen - valamennyi
tagtinkormiinyzat iital alilirt - megrillapodris kdzbesft6s6tol sziimftott 8 napon beliil.

15. Az alapitSs nem j5rt k<ilts6ggel.

V. FEJEZET
A TARSULAs va.cyoNA, A VAGYoNNAL vAL6 GAzDALKoDAS

1. A T6rsul6s a II. fejezetben foglalt feladatai ellittdsiJ:loz saj6t vagyonnal rendelkezik.

2. A T6rsul6s vagyoniit az alilbbi anyagi forrasok biztosidrik:
a) a Tiirsul6sban r6szt vev6 tagok befizetdsei,
b) a T6rsukis szolgSltatSsait igdnybe vev6k dijfizet6sei,
c) az egyes tagok riltal tett vagyoni hozzitjdrulilsok (t6rgyi eszkcizrik, immateriiilis javak, vagyoni 6rt6kri
jogok stb.),
d) krizponti kdlts6gvet6si tiimogatas,
e) piiyizati riton elnyert tiimogatiisok.

3. A Trirsulas tagjai a feladatok ell5trisa 6rdek6ben ing6srigok (eszkcizcik, berendez6si tirgyak, g6pj6rmii,
stb'), toviibbd ingatlanra vonatkoz6 jogok rltenged6sdvel is hozzl$ilrulhatnak az eredmdnyes mtikrid6shez.
Az iiengedds felt6teleit a tag 6s a Tiirsulis kdzritti kiikin megrlltapoaas tarlalmazza.

4' A Tiirsul6s rlltal a miikddds sor6n, ad6s-v6tel vagy egydb jogcimen szerzet vagyontiirgyak felettitulajdonjog a Tiirsul5st illeti. Ugyancsak a Tiirsul6st illeii a igvo, szaporulata.

5' A Trirsulis vagyona feletti tulajdonosi jogositviinyok gyakorliisiira a Tiirsuliisi Tand:cs iogosult, egyben
visel i a tulaj donost terhelo kdtelezettsdgeket.
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6. A T6rsul6s vagyon5'nak iltadiisa (idedftve az lrtdkesilest is), drtdkhat6rra tekintet ndlktil a Tiirsuliisi
TanScs kiz6r6lagos hat6skrir6be tartozik. A vagyon6tad6sra csak abban az esetben kerillhet sor, ha az
itadand6 vagyon a t6rsul6s riltal ell6tott feladatok biztositiis6t szolgiija.

7. A Trlrsulis vagyon6nak tdmogat6ssal l6trejritt vagyoni r6sze ingatlan eset6ben tiz 6vig, egy6b vagyon
eset6n ot 6vig - jogszabSlyban meghatiirozott esetet kivdve - nem idegenitheto el.

8. A T6rsulris gazdrilkod6 szervezetet alapithat, illetve v6llalkozdsban vehet r6,szt, azonban felel6ss6ge nem
hal ad hat i a m e g vagy on i ho zziti 6r ulits 6nak m6rt6k6t.

VI. FEJEZET

CSATLAKOZAS, FELMONDAS, XTZANAS, A TARSULAS MEGSZUNESE

Csatlakoz6s

1. A Trirsulrishoz aPdsztoi t6rs6gen beltili teleptildsi <inkorm6nyzat csak naptriri 6v els6 napjrival jogosult
csatlakozni. A csatlakoziis ir6nti k6relmet a Tiirsul5si Taniics Elndkdhez kell benyrijtani.

2. A csatlakozisr6l sz6l6 drint6st legal6bb 6 h6nappal kor5bban, minositett t<ibbs6ggel kell meghozni 6s

arr6l a Tiirsul6si Tan6csot 6rtesiteni kell.

3. A Trirsul6shoz ttirt6no csatlakozashoz val6 hozzi$irulisr6l a Tiirsulasban r6szt vevo valamennyi
telepiil6si tinkorm5nyzat k6pvisel6-testiilet6nek minositett tdbbs6ggel hozott d6nt6se sztiks6ges.

4. A csatlakoz6 <inkormiinyzat iital a T6rsul6snak fizetend6 p6nzbeli hozzi$irulisr6l, illetSleg a felajrinlott
vagyontiirgyak (vagyoni 6rtdkii jogok) rltv6teldrol a T5rsullsi Taniics drint.

Felmond6s

5. A t6rsulSsi megSllapodiist felmondani anaptiri 6v utols6 napjrlval lehet.

6. A felmond6sr6l sz6l6 d<int6st legal6bb 6 h6nappal kor6bban, minositett tobbs6ggel kell meghozni 6s

arr6l a T6rsul6si Tan6csot 6rtesiteni kell.

Kizflris

7. A T6rsul6s tagiainak tdbb mint a fele min6sitett ttibbs6ggel elfogadott hatitrozatitval a napthri 6v utols6
napj6val kizirhatja a T6rsulils azon tagSirt, amely e megrillapodrlsban foglalt k<itelezetts6gdnek ismdtelt
felhiv6sra hatriridoben nem tett eleget.

A TSrsulis megsziin6se

8. A Trirsul6s megszrinik, ha valamennyi tagja minosftett t<ibbs6gii d<int6ssel a megsziintet6s mellett foglal
iill6st, illetve a bir6srlg joger6s drintdse alapj6n.

9. A T6rsulSs megsztin6se esetdn a T6rsuliis tagjai kdtelesek egymiissal elszilmolni.

10. A T6rsulis megl6v6 vagyona 6s annak szaporulata - a Tiirsuliist terhel6 kritelezetts6gek kiegyenlit6s6t
krivet6en - a T6rsul6s tagSait vagyoni hozzajarulxuk ariinyriban illeti meg.

11. A vagyonfelosztiis fontosabb elvei:
a) ahasznilatba adott ingatlanokat, megl6v6 ing6srigokat a tulajdonos birtok6ba kell adni,
b) a megldvo tulajdonba adott ing6s6gokat term6szetben kell kiadni, ennek hi6nydbanpdrzben megviiltani,
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos dnkormSnyzatot illeti meg.

12. A TrirsulSsb6l t<irt6n6 kivrllis (felmondrls), kizirds esetdn a tag iital a T6rsulasba bevitt vagyonnal el
kell sz5molni. A vagyon kiad6s6ra azonban a kiviil6, akizttrt tag csak abban az esetben tarthat ig5nyt,ha az
nem veszdlyezteti a T5rsulSs feladatainak ell6tas6t. Ennek hi6nyriban a volt tagot a Tiirsul6ssal kdtdtt ktildn
szerzodds alapjitnhaszniiati dij illeti meg.
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13. A Tiirsul5s megszrin6sekor a vagyon felosztiisa 6s a kozris tulajdon megsztintet6se nem tort6nhet oly
m6don, hogy az a T6rsu16s 6ltal ell6tott kozfeladatok 6s kdzszolg6ltatSsok teljesit6s6t veszdlyeztesse.

14. A kdzos tulajdon megszlintet6se 6s az ebbol sz6rmaz6 vagyoni ig6nyek kiel6git6se sordn a t6rsulSs
tagjai olyan jogi 6s p6nztigyi megold6sokat alkalmaznak, amelyek a t6rsul6si megiillapodiisban megjeldlt
kozfeladatok 6s kozszolg6ltat6sok ell6t6s6t nem vesz6lyeztetik.

Visszafizet6si ktitelezetts6gek

15. A T6rsul6s Sltal elnyert t6mogat6s felett a TSrsulils rendelkezik, 6s felelos a jogszerti felhasznill6s6fi.

16. Amennyiben a T6rsulSs tSmogatiisban rdszesillt 6s a tag(ok) kil6p6se eredm6nyek6nt a T6rsul6s m:ir
nem felel meg a tiimogatiis elnyerds6hez sztiks6ges felt6teleknek,ugy a kil6p6 tag(ok) kdteles(ek) a kildpo
onkormSnyzatra - lakossiigsziim szerint - jut6 tiimogatiisnak megfe1e16 osszeget kamattal novelten a
kdzponti ktilts6gvet6snek megfi zetni.

17. Amennyiben a ki16po tag a Tiirsul6si Tan6cs ddnt6se alapj5n b6rmilyen kcizos beruhbzisbanveszrdszt,
a kil6p6s ot nem jogositja fel arra, hogy a beruh6ziissal kapcsolatos 6s sz6mSra meg5llapitott t5mogat6st,
illetve hozzililrulilst ne fizesse meg.

18. Ha a kil6p6 tag a T6rsuliisi Tan6cs dont6se alapjrin tiimogatiisban r6szesiilt, kciteles annak 6sszeg6t,

illetve fennmarad6 rdszdt a T6rsul6s szirmli$itra m6g a kildp6s id6pontj6t megel6z6en visszafizetni.

19. A kil6po tagot megilleti az iitala teljesitett hozzilfirulflsoknak es az alaptoke-elhelyez6si p6nzpiaci

mriveletekbol szitrmazo bev6teleinek jelen fejezet 16-19. pontj5ban meghatS:rozott dsszegekkel 6s a

kezel6si kriltsdgekkel csdkkentett cisszege.

20. A tiirsulisi meg6llapodds felmond6s, 6s kizSr5s eset6n jelen fejezet 10-15. pontja megfelel6en
alkalmazand6.

VII. FEJEZET
A TARSULAS Br,r,nN6NZrSr

1. A tiirsul6s tev6kenys6g6t 6s gazdrilkod6s6t a Fenntart6 K6pvisel6-testiiletek ellenSrzi.

2. A t6rsul5s gazd6lkod5sitt- az Eur6pai Uni6 Sltal nyrijtott 6s egy6b nemzetkozi tSmogatilsokat, valamint a

kapcsol6d6 k<iltsdgvet6sbol nyrijtott tiimogat6sok felhaszn6l5st is idedrlve - az Allami Sziimvev6sz6k
ellen6rzi. Az eur6pai uni6s 6s krilts6gvet6si tiimogat6sok felhaszn6lilsifi az Eur6pai Sz6mvevoszdk es az

Eur6pai Bizotts6g illet6kes szervezetei, a Korm6ny rlltal kijel<ilt szerv, a fejezetek ellen6rz6si szervezetei, a

Kincst6r, illetve az eur6pai uni6s tiimogat6sok ir6nyit6 hat6s5gai 6s a kifizeto hat6s6g k6pvisel6i is

ellen6rzik.

3. A trirsul6s miik<id6se felett a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal torv6nyess6gi feltigyeletet gyakorol.

Ennek keret6ben vizsgilj1 hogy a T5rsul6s dcint6se, szeryezete, mtikod6se 6s dont6shozatali eljitrisa
megfelel-e a jogszabdlyoknak, a t6rsul6si megSllapod6sban, valamint a szervezeti 6s mrik6d6si
szab irly zatb an fo glaltaknak.

4. A t6rsul6s tagjai - polgSrmestereik ttjrin ellen6rizhetik a t6rsul5s mrikdd6s6t cdlszenisdgi es gazdasdgi

szempontb6l. A lefoly.tatott ellenorz6sr6l jegyzokonyvet kell felvenni es azt a t5rsul6s elnok6nek 6s a
t6rsul6s tagjainak meg kell ki.ildeni.

VIII. FEJEZET
VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

1. Jelen trirsul6si meg5llapodas 2014. januir 1-j6n hat6lyba. A t6rsulasi megrillapod5s 6rv6nyess6g6hez

valamennyi t6rsult tag k6pvisel6-testiilet6nek min6sitett tcibbs6ggel hozott j6vahagybhatirozata sztiksdges.

2. Jelen t6rsuliisi meg6llapod6s hat6lyba l6p6s6vel egyidejtileg hatiiydt veszti a 1997.ianudr 1-jdn ldtrejtitt
Kdrzeti Eg6szs6gtigyi Szolg6lat meg6llapod6sa annak minden m6dosit5s6val egytitt.
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3. A Tiirsul6si megrillapod6st a tiirsulSs tagjai m6dosithatjrik, illetve tdrvdnyben, korm6nyrendeletben
meghat6rozottak szerint m6dositjrik. A tiirsul6si meg6llapodiist a helyi onkormiinyzati Sltaliinos

v6laszt6sokat kcivet6 6 h6napon beliil a tagok feliilvizsgiijdk.

4. A T6rsul6si Taniics tagiai 6vente legal6bb egy alkalommal beszimolnak k6pviselo-testtileteiknek a

T6rsul6si Tan6csban v d,gzett tevdkenys6giikr6l.

5. Felek jelen meg5llapod6s 6rtelmez6s6vel, illetve teljesit6s6vel kapcsolatos jogvit5ikat a Priszt6i J6r6si

Bir6s6g illet6kessdgi kor6be utalj6k.

6. A fefmondiis, illetoleg a bir6siigi elj6rris kezdem6nyezds6t megelozoen legalitbb 8 nappal a felek

k6telesek a vit6s kdrddsekre vonatkoz6an rill6spontjaikat egyeztetni, amelyr6ljegyz6k<inyv k6szii1.

7. Az egye4etds sikertelens6ge eset6n a megrillapod6s az abban meghatirozott m6don felmondhat6, illetve
a vit6s k6rdds a bir6s6g el6 terjeszthet6.

8. Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tcirv6nykonyvrol sz6l6 1959. 6vi IV.
torv6ny, Magyarorszdg helyi cinkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. ttirvdny, atertiletfejleszt6srol
6s a tertiletrendez6sr6l sz6l6 1996.6vi XXl. ttirv6ny, az irllamhiztartasr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. t<irv6ny,

val am int a vonatkoz6 egy6b j ogszabrilyok rende lkez6se i az ir 6tny ad6k.

Jelen megiillapod6st a felek 6tolvasSs 6s egytittes 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben megegyezot
j 6v5hagy6l a g al5,irjdk.

Cserhitszentivr{n, 2018. febru6r 13.

Sfndor Szandra Eva

polgiirmester

A 1s6tol d Kdzsdg Onkorm6nyzata

Siraky Attila

polgiirmester

Cserh6tszentiviin Kozsdg Onkorm6nyzata

Kovics Zolthn

polg6rmester

Gar6b K<izs6g Onkorm5nyzata

Hegediis Pril

polg6rmester

Bokor Kozsdg Onkorm5nyzata

Naglvfradi Istv6n

polgiirmester

Fels6told Krizsdg Onkormiinyzata

Dr. Hajasn6 Banos Mdrta

polg6rmester

Kozir d K<izs6 g Onkorm5nyzata

Nosk6 Sindor G{bor

polgiirmester

Kutas6 Kozs6g Onkorm6nyzata
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ZAradek:

Jelen hat6rozatot:

Alsritold Ktizs6g 6nkorm6ny zatinakK6pvisel6-testiilete

Bokor Ktizs69 Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilete

Cserhf tszentivSn Ktizs6g Onkormri nyzata K6pviselS-testiilete

Fels6told Ktizs69 OnkormSnyzata K6pvisel6-testiilete

Ga rri b Ktizs6g Onkormri nyza ta K6pvisel6-testtilete

Kozird Ktizs69 6nkormrinyzata K6pvisel6-testillete

Kutas6 Ktizs6g Onkormf nyzata K6pvisel6-testtilete

fogadta el.

szdmi hatitrozatttval

sz6mihatdrozalixal

sz6mri hatirozatixal

sz6mihatitrozatilal

szirmthatitrozatixal

sziim ri hatttr ozatix al

sz6mfi hatitrozatdval
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A tirsukist alkot6 telepiil6sek lakoss{gszfma

1. szdmrt meildklet

Alsotold Kozs6g Onkorm6nyzata
Bokor Krizs6g Onkorm6nyzata
Cserhdtszentiv6n Kdzsdg 0nkorm6n yzata
Felsoto ld K<izs6g Onkormdn y zata
Gar6b Kozs6g 0nkorm6n y zata
Kozfur d Kd zs6g Onkorm6nyzata
Kutas6 Kozsdg Onkorm6nyzata

Osszesen

257 f(t
136 f6
148 fo
154 f6
56 f6
175 fo
111 fo

1037 f6



t2

2. szdmrt meildklet

CserhStszentiv6ni Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolgf lat szakmai alaptev6kenys6g6nek 6llamhfztartfsi
szakigazati 6s korm{nyzati funkci6 szerinti besorolisa

Allamhr[ztartf si szak{ gazati besoro16s lTEAOR):
862 I 00 A ltal,lnos j6r6beteg-ell6tris

Szakmai alaptev6kenysdgek korminyzati funkciri szerinti besorolSsa :

Feladat megnevezdse

012111
074031

H i2iorvosi alapelllt6s
Csakld 6s n6vddelmi egdszs6giigyi gondoziis

P6nzellit6s technikai szakfeladat rend szerinti besoro16sa
Feladat megnevezdse
Onkorm6nyzatok, valamin t:irsul6sok elsz6mol5sai
Elkiildnitett iil lami p6nzalapok bevdtelei (elszrlmol6sai)
Onkormiinyzatok elsz6mol6sai a kdlts6gvet6si szerveikkel

Szaffiladat szdma:
84190r-9
84 1 903-9
84190',7-9
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3. szrimfi melldklet

Felhatalmazfs

a hitelintdzet neve ds c[me

A Cserhiitszentiviinon,20l8. m6rcius 1. napjiin kelt Cserh6tszentivSni Kcirzeti Egdszs6gtigyi Szolgiilatot
l6trehoz6 tiirsulSsi meg6llapod6s IV. f€1ezet 13-16. pontja alapjrin
Onkormrlnyzata (........ ............., u. SZ., k6pviseli:

polg6rmester) felhatalmazza a Cserhdtszentiv6ni Kcirzeti Eg6szs6gtigyi Szolg6lat (3066 Cserh6tszentiv6n,
Kossuth [t 1.., bankszimlasz6m: k6pviseli: Siraky Attila elndk) mint jogosultat,hogy a
t5rsul6si megrillapodasb6l ered6 lej6rt ktivetel6s6t a(z) ..........-nril/-n6l vezetett

pdnzforgalmi jelzi\szitmt szitmli\a terh6re kiikin enged6ly, vagy
yilatkozat n6lkiil beszed6si megbizassal 6rvdnyesithesse a Ptk. szerinti eldviil6si hatriridon beliil. A
sz6mlatulajdonos ktitelezetts6get viilal arr4 hogy amennyiben a fenti sz6ml:lt megsziinteti, rij sziml6t nyit,
errol a tdnyrol 6s annak adatair6l Cserhiitszentiv6ni Kdrzeti Eg6szs6giigyi Szolgrilat iriisban 5 munkanapon
beltil t6j6koztatja, toviibbii azi$ szimlira rij felhatalmazist nyrijt be a hitelintezet fel6.
Jelen felhatalmazts visszavon6sig drv6nyes, mely visszavon6s a szamlatulajdonos 6s a beszed6si megbizas
jogosuld6nak kdzrisen tett nyilatkozatiival lehets6ges.

Kelt: ., ..........6v h6...... nap

a szdmlatulajdonos cdgszeril aldfrdsa ds bdlyegztije

2,6rad6k:
A felhatalmaziist nyilv6ntartiisba vetttik, 6s viillaljuk, hogy a beszeddsi megbfziis visszavonasa csak a
sz5mlatulajdonos 6s a jogosult kriz<isen tett nyilatkozatiival trirt6nhet.

a hitelintdzet c6gszerti alflirisa 6s b6lyegzoje
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Sz6m: 12000-l0l/ /2018.S2ti.
T6rgy: kapitrinys6gvezettii kinevezds
Ugyintdz6: Bakos Attil6nC r. alezredes
Tel.: 321 310458
E-mail: Bakos.Ane@nog'ed police-hu

Kovics Zoltin
Polgirmester (Jrnak

Garfb
Pet6fi tt 5

3067

Tisztelt Polgirmester Ur!

T6jdkoztatom, hogy 2017. szeptember 0l-jei hat6llyal a P6szt6i Rendorkapit6nys6g
kapit6nys6gvezetoi feladatainak ell6t6s6val megbiztam Dr. Tari Szilvia r. alezredes asszonyt.

Dr. Tari Szilvia p6lyafut6s6t 1993. augusztus l6-6n a Pest Megyei Rend6r-fiikapitrinys6g Dabasi
Rend6rkapit6nys6g Kdzbiztons6gi OsztAly lgazgatAsrenddszeti Alosztaly 6llom6ny6ba r.
trirzszaszl6si rendfokozattal, mint szab6lysdrtdsi eload6 kezdte. Ndh6ny h6nap elteltdvel a Briniigyi
Oszt6ly Nyomoz6 Alosztilly Sllomany6ba nyomoz6 beoszt6sba neveztdk ki.
A N6gr6d Megyei Renddr-f6kapitanys6g B6tonyterenyei Rendorkapit6nys6g Sllom6ny6ban
1995.04.01-i hatallyal t<irtdn6 6thelyez6s6t kdvet6en vizsg6l6k6nt, majd f6vizsg6l6kdnt, k6s<1bb

megbizott alosztAlyv ezet6k6nt teljesitett szolg6latot.
200.3. oktdber-OL-jdn a Salgdta{idni nendttkapitinys{e-Vizsg6lati- Os-rilyim-. oszt6lyvezetdi
beoszt6sba kertilt. 2005. november 0l-dn a N6gr6d Megyei Rend6r-fdkapitanys6g Btintigyi Szervek
Btintigyi Oszt6ly V6del6kdszito Alosztilyra kiemelt fonyomoz6 beoszt6sba k6rte 6thelyezdsdt.
2007 decemberdt6l megbizott, majd 2008. m6jus 0l-t6l kinevezett alosztilyvezetokdnt
tevdkenykedett.
A brintigyi szakteriileten eltOlt<itt ido alatt folyamatosan bovitette ismereteit. 1996-ban a
Rendortiszti F6iskokln fels6foku biiniigy szaktanfolyami v6gzettseget szerzett, 6s a D.A.D.A.
program oktatrisiihoz sziiksdges alapkdpzdsen is rdszt vett.

2007-ben a P6csi Tudom6nyegyetem jogilsz szak6n egyetemi oklevelet 6s doktori cimet szerzett.
2011. februdrjtban kertilt az Ellenorzdsi Szolg6latra kiemelt f<iellen6rnek. 2012. jrilius Ol-t<il
megbizott, majd 2013. m6jus 0l-tdl kinevezelt szolgirlatvezetcikdnt teljesit szolg6latot. 2013-ban
rend6szeti szak-tizsgit tett, ds a rend6szeti vezetovd kdpzo tanfolyamot is elv6gezte.

Cim: 3 100 Salg6tarj6n Rak6czi rit 40. Pf. I 30.
Telefon: 32 4t | -2s 5 I 3 I -05;far lZ 4l l -25 5 13 5 -7 6
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Dr. Tari Szilvia r. alezredes vezetoi tevdkenys6ge p6ldadrt6kri. Tapasztalatot szerzett brintigyi
teriileten ds az Ellenorzdsi Szolg6latnril eltoltott ideje alatt minden szaktertiletre rril6t6sa volt.
Munkrija sor6n a jogszabrllyoknak 6s belso utasit6soknak megfelel<ien, szakszeriien, tcirvdnyesen
hozza meg dontdseit. Preciz, szorgalmas, terhelhet6. Kiv6teles teljesitmdnyii minositdssel
rendelkezik.

Megbizrisa 6ta dr. Tari Szilvia r. alezredes munk6j6t kiemelkedri szakmai hozzidrt€,ssel, nagy
szorgalommal, feleloss6gtudattal, 6s eredmdnyesen vdgzi. Fokozott figyelmet fordit szaktudrlsiinak
bovit6s6re, illetve a megszerzett tudris gyakorlati alkalmaziisilra. A kapott utasitiisokat igyekszik
marad6ktalanul betartani, a feladatokat 6n5ll6an, kreativan hajtja vegre parancsnoka, valamint a
szakmai ellenorzo szervek megeldgeddsdre. Munkatrirsaival es eloljrir6ival tiszteletfud6.
Parancsnoki munkdja kovetkezetes, kovetelm6nyt tiimaszt6. Hat6rozott felldp6se, kivril6 elmdleti ds
gyakorlati tudiissal p6rosul.

Szoros, szakmai alapokon nyugvo kapcsolatot alakitott ki ds tart fenn a t6rsszervek azonos szintti
vezettiivel, onkormilnyzatokkal 6s a polgrir6r szervezetekkel.

Kdzvetlen munkatarsai ds vezetoi egyar6nt elfogadj6k. Lak6kornyezetdben elismerik.

Magas szintti szakmai 6s emberi tulajdons6gai alapjrln alkalmas a P6szt6i Rendorkapitrinysrig
vezetoi feladatainak ell6tiis6ra. Abban az esetben, ha kinevezesre kertil, az 1994. dvi XXXIV. tv. 8.

$ (2) bekezdds alapj6n kertil vdgrehajtrlsra.
Kdrem, hogy kdpviselotesttileti tildsen megvitatni sziveskedjenek azt, hogy dr. Tari Szilvia r.
alezredes P6szt6i Rendorkapitrinysiig, kapitri'nysrigvezetoi beosztiisiba tortdno kinevezdsdt
t6mogatj6k-e. Kdrem tov6bbii, hogy dont6siikrol legk6sobb 2018. Aprilis l0-ig trljdkoztatni
sziveskedjenek.

Salg6tarj6n, 201 8. februrir

Tisztelettel:

DR. NAGY LASZLO r. dandirt6bornok
rend6rs6gi f6tan6csos
rend6rf6kapitiny
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