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K6sziilt: Gar6b K<izsdg Onkorm6nyzata Kipvisel6-testiilet6nek 2019. janurir 24. napjAn a Ganibi
Faluhiizban megtartott nyilt tilds6r6l.

Jelen vannak: Kovdcs Zolt6n polg6rmester
alpolg6rrnesterNagy Antalnd

TanScskozdsi L] I r6szl vesz dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

Kov6cs Zolt6n plgitryellqt ktiszdntdtte a jelenl6v6ket. Meg6llapitotta, hogy a k6pvisel6k k6ziil Szegi
Szabolcs t6vol maradt, a testtilet hatlrozatk6pes. Megk6rdeae, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel
a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testtilet egyhangrilag
elfogadta a rneghiv6ban foglalt napirendet.

Na irend

l. Pill,iizat benylitesa kiegyenlit6 b6rrendez6si alap t6mogat6sra
lrliilcrieszt6: dr. Turza Csaba J6zsef Jegyzo

Napirendi pont t6rgyal6sa

KovScs Zolt6n polgermester felk6rte dr. Turza Csaba J6zsef jegyz6 urat, hogy t6jdkoztassa a

k6pviselo{estiiletet a napirendi ponttal kapcsolatban.

Dr. Turza Csaba J6zsef ieg.vzo elmondta, hogy a beliigyminiszt er pelyiizatot hirdetett kiegyenlito
b6rrendezdsi alap timogat6sira ( 1. szimf mell6klet ).
A pilyizal keret6ben lehet6s6g nyilik a szer6nyebb anyagi helyzetii relepUl6si <inkorm6nyzatok
sz6m6ra is, hogy a kOztisaviseltii bdrek rendezdse 6rdek6ben a hivatalokban foglalkoaatott
kiiztisztvisel6k illetm6nye megemeldsre ker ljdn. Ahhoz, hogy a M6traszol6si hivatalban 6s a
Cserh6tszentiv5ni kirendeltsdgen dolgoz6 kdztisztviselSk fizet6semel6sben r6szesiiljenek,
sziiks6gesnek taftja a p{ly\zat benyfjtasat annSl is inkribb, mivel hosszri 6vek 5ta nem tdrtdnt
b6remelds.
A pblyizat benyijt6sinak felt6tele, hogy 2019. januir l-t6l kezd6d6en a k6pviselo-testtileteknek
v6llalniuk kell, hogy a jelenlegi 38.650 Fros illetm6nyalapot 20%-kal emelt tisszegben legal6bb
46.3 80 Frban 6llapitj6k meg.
A p|lyinat benyfjtas6r6l a kdzds tinkormenyzati hivatal <inkorm6nyzatainak ktilon kell dtjnteniiik,
mely d<int6sekr6l sz6l6 hatirozatok a p|ly|zat mell6kletei. A pilyiuat benyLijtris6nak hatdrideje 2019.
janu6r 25.

A Polgirmester 0r megktiszd,nte a legyz| Ur el6terjesa6s6t. K6rte k6pviseltik 6szrev6teleit,
hozzhsz6llsait a napirendi ponfial kapcsolatban.

A K6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A K6pvisel6-testiilet egyhangirlag - 2 igen szavazallal -, az alitbbi hat6rozatot hozta

Garib Ktizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 12019.(1.2 4.\ sz mri hati rozata
pilyizat benyrijt:isa kiegyenlit6 b6rrendez6si alap tfmogatisra

Gar6b Ktizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilete, mint ddnt6shoz6 testiilet irgy
hathrozott, hogy prllyrizatot nyrijt be Magyarorsz6g 2019. 6vi kdzponti
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A k6pvisel6-testiilet villalja, hogy az illetmdnyalapot 201 9. dvre voratkoz6an
2019. janu6r I -jdtol kezdodoen - a2018. dvi l-. torvinyben rcigzitetthez k6pest
(38.650 Ft) legalSbb 20%-kal emelt cisszegben. azaz legalSbb 46.380 forintban
6llapitja meg.

Gariib Kdzsdg Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete felhatalmazza a polgermestefi,
hogy a p6ly6zat benyrljtris6val kapcsolatban a tovabbi szoksdges intdzked6seket tegye
meg.

Hatrirido: 2019. janu6r 25.
Felelos: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egydb k6rdds. 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmester tr megk6sz6nte a

r6szvdtelt, 6s az iil6st bezirta.

kmf.

Kov5cs Zoltin
polg5rmester

Dr. Turza ba Jozsef
egyzoj

r[$is
$
U)

/..Q'

{ePv/,

&
*,

:t(

on&,rUb
'./-

Y
6
.z-

vr.'

3

k#s*

kdltsigvetdser6l sz616 2018. dvi L. tcirvdny 3. nrelliklet I.l2.pontja szerinti
kiegyenlit6 b6rrendez6si alap timogatfsira.
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(iardb Kiizscg Orrkornrinl zata Polgirrnrcstcrct(!l
l(Xr7 (rrrib- l)ettill Lrtcr i.

telefon: 32l3 82-05 6. tAx: 321382-026
e-mail : csivan.korjegyzoseg@gmai l.com

N,IEGIIiV6

Magyarorsz6g helyi onkorminyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tiirv6ny 45. l-riban foglaltak

alapj6n Gar5b K<izs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilel6nek Ildset

2019. ianuir 24. napi6n ( csiitiirtiikiin ) 17.00 6rlra

osszehivom.

Az iilds helye: Faluh6z (3067 Garrib, Pet6fi utca 5.)

Napirendi iavaslat

1. Pilytvar benyLijtrisa kiegyenlito bdrrendez6si alap temogal6sra
El6terieszto: dr. Turza Csaba J6zsef 1egyz5

A napirend fontoss6gAra tekintettel megjelen6s6re, aktiv kOzremiikod6s6re felt6tlen szimitok.

Gar6b, 2019.janu6r 18.

Koviics Zoltirn
pol96rm
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Garrlb Krizsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiiletdnek 2019. jan r 24. naplin
megtartott testiileti iil6sdr6l

Kov6cs Zolt6n polg6rmester

Nagy Antaln6 alpolg6rmester

Szegi Szabolcs k6pvisel6

Tan6cskoz6si ioggal 16szt vesz

dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6
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PAlvAzau lffnAs

2019.

A bellgyminiszter pAlybzatol hirdet a Magyarorsz6g 2019. 6vi kiizponti kti,lts6gvet6s6r6l szol6
2018. 6vi L. tSrv6uy (a tov6bbiakban: Kvtv.) 3. melldklet I. 12. pont szerinti

6sszhangban
- az &llarr. LlztaftAsr6l sz6l6 20 I f . ivi CXCV. titrvetry (a tov6bbiakban: Aht.),
' a k6zszolgilati tisztvisel6k6l sz6l6 201 1 . 6vi CXCD(. t6rv6ny
- az inamh{aaa6srol szd16 t6rv6ny v6grehajt6s5r6l sz6l6 368/2011, (Xtr. 31.) Korm. rendelel

(a tovibbiakbaa: Aw.)
rendelkezdseivel.

1, A p{Iy{zat c6lja

A kiizszolg6lari tisztvisel6kr6l sz6l6 201I. evi CXCTX. t0rv6ny 132. g alapjSn az illetmdnyalap
0sszegdt 6vente az rillami kiiltsdgvetesr6l sz6l6 tdrv6ny 6llapl{a meg riry, hog az nem lehet
alacsonyabb, mint az el6z6 6vi illetm6nyalap. A Kvtv. 60, $ (1) bekezddse szerint az illetrn6nyalap
2019. 6vre 38 650 forintban keriilt meghat6roz6sra-
A Kvtv. 60. $ (6) bekezd6se r0gziti, hory a helyi 6nkorn:6nyzat kepvisel&testiilete rendeletben a

2019. 6vben a hivatalndl foglalkoztatott kdztisztviseldk vonatkozds6ban magasabb Osszegben
illaplthatj a meg az illehdnyalapot.
A pLly\zal keret6be! lehot6s€g ny{lik a szer6nyebb anyagi helyzetfi teleptildsi Onkorm6nyzatok'
sz6m6m is, hory a kt ztiszWiseldi b6rek rendezdse 6rdek6ben a hivatalokban foglalkoaatott
k0ztisztviselSk illetmdnye megemeldsre keriilj<in-

2. Keretdsszeg

A Kr4v. 3. mell6klet I. 12. pontja szeifii Kiegtenl[td bdrrendezdsi alap jogclmer a pilylz*,li elka
11 000,0 milli6 forint 611 rendelkezdsre.

3. Pdlydz6k k6re

Pilyizalot a Kvtv. 2. mell6klet I. l. a) pontja alapj6n t6mogatdsra jogosult, 38 000 forintot meg oem
halad6 ery lakosra jut6 ad6er6-kdpess6ggel rendelkez6, Onkorm6nyzati hivatalt fenntart6 teloptil6si
rinkorm6nyzatok nyujthatnak be.

A tamogatds a Kvtv. 2. melleklet I. I. a) pontja szerinti elismed hivatali ldtszim utan vehet6 ig6nybe.



A pllyiz6 6nkorm6nyzat ad6er6-k6pess6g6t r Kvtv. 2. mell6klet Kieg6szit6 szab6lyok, l. c) pontja
szerint kell figyelembe venni.

Az ig6nyl6s felt&elek6nt a telepiil€si dnkorm6oyzatnak vAllalnia kell, hogy az illetmdnyalapot 2019.
6vre vonatkoz6an (2019. janunr 1-j&61 kezd6d6en) a Kr,tv.-ben r6gzitetthez k6pest legal6bb 20%-kal
emelt 6sszegben, azaz legald;bb 46 380 forintban 611ap{tja meg. Sajit hattrsk6rben enndl magasabb
6sszeg is megallapithat6, amely azonban tov6bbi 6llami t6mogatris biaoslt6s6t nem eredmdnyczi.

4. A timogatis form6ja

A pdlyAzat keretdben vissza nem tirftend6 k6[ts6gvet6si trirnogat6s igdnyelhet6

5. A t{mogatls m6rt6ke

Az ery lakosrajut6 ad6er&kdpess6gt6l fiigg6, differencirilt tdmogatris fajlagos dssregei a kdvetkez6k:

Ha 2018. jflius l-j6n a hivatalban alkqlmazott illgtmalyxlap a KvW. 60. $ (1) bekezd6s6ben szerepl6
6sszeg
a) 110%-6t nem haladta meg irgr a tAbldzat szednti fajlagos dsszeg ig6nyelhet6,
b) az a) pont szerinti m€rtEket meehaladtq & a 120%o-At rcm 6rte el, rigr a t6bl6zat szerinti fajlagos

Lsszeg 7 5Yo-r ig9nyelhet6,
c) 120%4t el€ttc vagy meghala&a" rigy a tAbl6zat szerinti fajlagos 6sszeg S0olo-a ig6nyelhet6.

A pi|yAzarti adallap 6s a tovdbbi d,okulreotumok benyijtdsa elektronikus riton az ebr42 Snkormdnyzati
inform6ci6s reodszoren (a tov6bbiakban: ebr42 rendszer) keresztil, az erre a oeba kialaldtotr p6lyAzati

feltleten t6rtCoik.

A p6ly6zati adatlapot €s a tovAbbi bctryijtand6 dolumentumokat oapft alapon a Kincstdr tertiletileg
illet4kes Igazgat6saga (a tov6bbiakbatr: Igazgat6s6g) €szdre postai riton va16 megkiild6ssel vagy az

Igazgat6s6gon szemelyeson tdrt6o6 teBdAssBl lehet benyujtani og/ orodoti 6s eg hitelesitett m6solati
p6lddn$an.

A benyijtisi hatdridtit meglartottnak kell tekinteni, ha a helyi dnkorm6nlzat logkds6bb az al6bb

megjel6lt hatiiraapokon elektnonikusan lezArta a p[ly6,zali ailatlapot az ebr42 readszerben, illetve a
pllylzxot a tov6bbi sztks6ges dokumentumokat post6ra a&4 vagt az lgazgat5s6gon szemdlyesen

leadta. A kiz3r6lag papir alapoo benyijtott tdmogatAsi ig6ny 6rv6nfelen.

A oilvrizati adatlan lezdr6s6nak 6s benwit6s6nak hat6rideie:

- elektronikus r6gzltds lez6r6sa: 2019. Janu{r 25'

- paplr alapon tdrt6n6 benyujtris: 2019. jrnu6r 28. (az elektronikus r6gzlt6s lezdrds6t kdvet6
mukanap).
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20 000 forint vagy kevesebb 800 000 forinVfd/dv
20 06l- 25 000 fqrint k6zittt 760 000 forint/f6l6v
25 001 - 27 500 forint k6ztttt 720 000 forint/f6l6v
27 501 - 30 000 forint kdattt 680 000 forint/f6r'6v
30 001 - 32 500 forint k6zdtt 640 000 forint/f6l6v
32 501 - 35 000 forht k6z6tt 560 000 forint/f6l6v

480 000 forint/fb/6v35 001 - 38 000 lorint k6zdtt

6. P{lyrlzatok benyijtlsa



A hatririd{ik elmulasdisa jogvcszt6.

7. Benyr{tand6 dokumentumok

A benyrljtott prily{zatnak tartalmaznia kell:

Benyijtand6 dokumentumok

Benyijris m6dja

E= elektronikusan,
Plaplr alapon,

EP= elektronikusan 6s papir
alapon is

I EP
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A p|lyAzat benyujtnsdr6l s2616 k6pvisel&testfiIeti vary
kdzgyiil6si hatdrozat hitelesltett miisolata, ameiy
Lartdfiazza azt is, hogy az Snkorncrinyzat v6llalja az
illetmdnyalap a Kvtv-ben rtigdtetthoz k6pest legal6bb
20%-kal emelt tisszegben, zzaz lsgsl$$ 46 380 forintban
tdrtdn6 megdllaplt6s6t 2019. 6vre

EP

8. Hifnla6tt6s

A pAlyriaatok szab6lyszer0s6gi, ibrmai es tartalmi fel0lvizsg6lat6t, rr szlksdges hi6n1p6tl6st az
lgazgat6s6g az Aw. 70. g (3) bekezd6se 6s 83. $-a alapjan v6gzi.

Amennyiben a feltlvizsg6lat sorfn meg6llapit tst nyeq hogy a pSlyriaat a kiinisnak nem felel meg, az
Igazgat6sig hi6nyp6tl6s keretdben felsz6Utja a Pri.[y6z6t a hibas p6lySzat kijavitSuira.

Ha a PLlyizf a hi4nyp6tl6snak nem tesz cleget, vary afi ncm mcgfclol6en teljesiti, 6s emiatt a
piiyLzat az elbhlldsn jogosult szervnek nem tov6bbithat6, t ptiJytzatot - a n isolati p6lddny
megtart6sdval -, az ok meglel6l6s6vel az lgazgat6sfig visszakiildi a Pilydz6nak €s egyiftal drtesiti,
hogy p{LlySzata 6rv6nyteleo.

Az lgazgatislg a papfu alapon beerkezett - a pe\6zati kiir6snak megfelel6 - p6ly6zatok egy eredeti
peld6ny6t a hi6nyp6tl6s leztu)ltAt kdvetden, v6lem6ny6vel egy0tt 2019. febru{r 15-ig tov6bbltja a

helyi tinkorm6nyzatok6rt felel6s minisder (a tov6bbiakban: miaiszte$ reszere.

Ifu a miniszJer a ptly\zar vizsgdlata sodn tov6bbi $jekozl.atlst vagy dokumentumok megktildds6t
tartja sztils6gesnek, erhl a miniszter felhlv:is6ra a felhlvdst6l sz6m{tott 5 napon beliil a miniszter
resztre az lgazgat6s6g ritj6n tdrt6n6 benlr.rjtissal teljesiti.

9. P6lyfzat elblrildsq dilnt6s

A miniszteri d6nt6s hatdrideje: 2019, febru{r 2-E.

A p{ly6zatok}al kapcsolatos ddntdsek a www.kormany.hu honlapon is k<izz6tdtelre kfftlnek.

A p6lyazati ddntdssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, €s kifog6s benyujtris6ra sincs lehet6s6g.
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10.Ddntdsr6l val6 6rtesites

Az ebr42 rendszerben kitdltStt prilyfzoti Adathp
(kinyomtatva, a16irva, b5lyegzbvel elhtva)
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A minisaer ddnt6sdr6l a nyertes P6lyr{26 (a tov6bbiakba:r: Kedvezrn6nyezett) elektronikus timogat6i
okiratban drtesiil a ddnt6st k6vet6 5 munkanapon beliil az ebr42 rendszeren keresztiil.

A timogat6sban nem r6szesiilt P6ly6z6 lev6lben drtesiil a p6ly6zat elutasitisdr6l.

I l.T6mogat{s foly6r(trlsa

A miniszter a trimogat6i okirstok 10. pont szerinti elfogadas6t (6vet6 5 munkanapoa beliil
utalv6nyozza a timogatSst. A fimogatSst a Kincst,ir az urz,lvilllryozilst k6vet6en soron kiv[],
el6finanszlrozds keretdben, egr 6sszegben foly6sitja.

l2.Timogat6s felhaszndlisa

A trimogatds az dnkormAnyzati hivatalban foglalkodatott kdztisztvisel6k 2019. 6vi janu6r-november
havi illehdnye 6s az nhhoz kaprcsol6d6 szoci6lis hozzdj6rulisi ad6 kifizet5#re fordltbat6.

A timogatAst a Kedvem6nyezett 2019. decerxber 31-6ig haszndlhatja fel.

A fenti hat6rid6t ktivet6en felhaszn6lt tr6rnogatis osszege jogosulatlanul igdnybe vett tamogat6snek
min6siil. Ajogosulatlanul felhas-ntlt timogatlsr6szt vissza kell fizetni a k6zponti k6ltsdgvet6sbe.

A t{mogat6s felett a KedvezmC,nyezett rendelkezik, 6s felel6s annak jogszerii felhasm6l6sridrt.

13.A timogatis elszdmolisa 6s ellen6rz6se

A Kedvezm6nyezett a tAm6gat4r fg1665znilAs6r61 elkfil6nltett, mprak€sz nyilv6ntartAst vezet.

A Kedvezm6nyezett a t6mogat6s felhasznAl6s6r6l t6rgydv december 31-ei fordul6nappal, az 6ves
kdlts€gvet6si beszimol6 keret6ben 6s rendje szerirt szdmol el.

A t imogat6s felhaszrfl6s.it az 6ves k6ltsdgvetesi besz{mol6 lezAr{sin k6,vet6en a Kincstir ellen6rzi
saj6! erre a t6mogatdsra kialakltott ellen6rz€si szempontok szerint.

A t6mogatas pAlybzati kijrasban nem rdszletezett k6rd6seit az ,i*}tt,, az Avr. 6s a Limogat6i okirat
txLdmazza.

A pdlyaz6h a pdlydzati kiinissal es a tlmogatds felhaszndlasoval kapcsolatos szafuai lerddseildcel a
Beliigniniszthium Oakormdnyzad Gozdasdgi Ffiosztdlytihoz (titldrsdg: osf@.bm.gov.hu. illetilces
uunkatdrsak: Szedldk Adrienn adienn.szedlaKd.bm.eov.hu. Gyurcsina Altila
a t ti I a. zw r c s in a@bm. g o v. hu ) fo r dul hana k-
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