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K6sziilt: Gar6b Kozsdg onkorm6nyzata Kdpviselo-tcsttilct6nek 201 9. februir 1 8. nap.ir:rn a caruibi

Faluhtizban nrcgtartott nl ilt iilis€rol.

Jclen vannak Kov6cs Zolt6n polgirmester
Nagy Antaln6 alpolg:irmester

Tan:icskoz6si j ogqal r6szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsef Jegyzo

Kov6cs Zolt5n Dolsirmester koszdntdtte a jelenldv6ket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselok k6ztil Szegi

Szabolcs t6vol maradt, a testiilet hatdrozatk6pes. Megkdrdeae, hogy a megh iv6ban foglalt napirenddel

a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovibbi napirendi pont felv6tel6re. A testi.ilet egyhang[lag

elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Naoirend

l. Javaslat az onkormAnyzat 2019. 6vi kcilts6gvet6sdnek elfogadasirra

Eloterieszt6: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

2. Javaslat polg6rmester 2019. 6vi szabads6gol6si terv6nek j6'tirhagy|sfua
Eloteriesao: Nagy Antaln6 alpolg6rmester

3. Egyebek

l. Naoirend

.lavaslat az cinkorm6nyzat 201 9. 6vi kiiltsigvctdsdnek elfogadis6ra

Kov6cs Zolt6n ester t |jlkoztatta a jelenl6vriket, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6
el6terieszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( l. sz{mri mell6klet ).
Hozzitsz6ldsiban ttibbek kdzdtt elmondta, hogy igyekemek ebben az 6vben is az eliir nyzatok
keret6n beliil gazdilkodni - igaz kevesebb a normativa az eltizo 6vihez k6pest 6s azon lesznek, hogy
a p|lyazalok adta lehetos6geket maximilisan kihaszn6ljik. A bev6telek k0zdft kiemelte a

falugondnoki szolgilat normativ|jbt, ami 3,1 milli6 Ft, valamint a kdnpt6ri normativ6t, ami 1,8 milli6
Ft.

A polg6rmester kdrte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hoz:zAsz6lflsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselok rdsz6rol 6szrev6tel hozzisz6l6s nem hangzott el.

A k6pviselo-testiilet egyhang[rlag - 2 igen szavazattal - az al{bbi rendeletet alkotta:

Garib Ktizs6g On korminyzata K6nvisel6-testiilet6nek
1t2019. I nkorm zati rendelete
Ga16b Ktizs6g nkorminyzata 2019. 6vi ktilts6gvet6s616l

A rendelet a jegyz6k<iny,v 1/a szimi melldklete

2. Napirend

)

Javaslat polg6rmester 2019. 6vi szabadsrigol6si tervdnek j6viihagy6sara

Narrirendi Donlok t6rgvalisa



Nae-v Antalne alpolg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst ( 2.
szimri mell6klct ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta. drtanulminyozhatta. A polg,rmester
szabads5gol6si terv6nek j6viihagyris6r6l a kdpviselo{esti.iletnck minden ivben ddntenie kell. Ennek a
jogszabrilyi kotelezetts6gnek tesznek eleget azzal, hogy elfogacljriLk a polg6rmester 2019. 6vi
szabadsiigokisi terv6t.

Az alpolg6rmester k6rte a kepvisekik 6szrevdteleit, hozzisz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet tagiai egyet6rtenek az el6terjeszt6ssel.

A K6pviselri-testiilet egyhangrilag - 2 igen szavazattal - az al6bbi llaterozalot ho7.ra

(iarfb Onkorminvzat K6nvisclti- testiilct6nek
2t2019./It.1 n.) szimri hat{rozata
A polgirrnester 20I9. 6vi szabadsigoLisi terv6nek j6vrihagyisi16l

Garab Kdzsdg onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete Kov6cs Zolt6n polgiirmester 6ltal
benyirjtott 2019- 6vi szabadsSgoliisi tervet az eloterjeszt€s 2. sz6mt melldklete szerinti
tartalommal j 6viihagyj a.

Felekjs: Kov6cs Zolt5n po196rmester
HatSrid6: 2019. dvben folyamatos

3. Napteld

Egyebek

A) Trij6koztatis Cserh6tszentivini Onkormdnyzat ddnt6s6rol, a Kcizijs Onkormdnyzati Hivatal
b6rleti dij6nak megdllapitis6val kapcsolatban.

B) Ismdtelt torvdnyessdgi felhiviis a HESZ-re

A)

Kov6cs Zolt6n oolg6rmester trlLj6koztatta a k6pviselo-testiilet tagiait, hogy Cserhdtszentiv6n Kdzsdg

Onkorminyzata K6pviselo-testtilete irgy hat6rozoft, hogy 2019. janurir l. napjrit6l havi 10.000 Ft

dsszegii b6rleti dijat 6llapit meg, melyet az 6piilet iillagmeg6viis6ra kiviin forditani (a hat|rozat a

jegyz6ktinp 3. szSmr[ mell6klete).

dr- l'urza Csaba J6zsef iegyzo hozzasz6l6s5ban elrondta, hogy amikor megalakult a Kcjzijs

Onkorm6nyzati Hivatal az akkori Cserh6tszentiv6ni polgSrmester ragaszkodott ahhoz, hogy ott legyen

a kirendeltsdg. Lehetett volna mishol is- A megillapodris csak a hivatal miikdd6s6vel kapcsolatos

ktllts6gek visel6s6t tartalmazza, az 6piilet hasmilat6ra, iillagmeg6viisera nem terjed ki.
A hat rozat egy felhiv6s, egyoldalian nem lehet m6dositani a megSllapod6st, csak ha mind az <it

t6rsult telepii16s beleegyezik.

A polg6rmester k6rte a k6pvisel6k 6szrevdteleit hozz6sz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pvisel6-testiilet tagjai egyhangilag azt az 6ll6spontot k6pviseltdk, hogy nem az dsszeg

nagysig6val van a probl6ma, hanem azzal, hogy most a vilasa6si ciklus v6g6n dOnttjttek r6ia.

Korrektebbnek tartanSk, ha a polg6rmesterek kdz<isen megbesz6lik. Tisztess6gesebb lenne, ha



konkr6tan ncvesitik a megval6sitdsra kertilo feladatokat. Ha p6ld6ul parko16l akar epiteni Gar6b a r5

eso kiiltsigek l/5 reszet biztositand.

A K6pviselo-testiilet egyhang ag - 2 igen szavazattal - az al6bbi haterozatot hozta:

(larf b Kiizs6e Onkornrinyzata K6pvisel6-testiilct6nek
3/2019.(U.18.) szimI hat{rozata
A Ktiztis Onkorm6nyzati Hivatal b6rleti dij6nak megillapitris:ival kapcsolatban

Garrib Kiizs6g dnkorm{nyzata K6pvisel6-testiilete napirendre t(izte 6s

megt6rgyalta Cserh6,tszentiv6n Kiizsdg Onkorm6nyzata K6pviselo{estiiletdnek
4l2ol9.(1,24.) szitmt hatlrozatit - melyben a Kozds Onkormdnyzati Hivatal b6rleti
dijrinak meg6llapitesaval kapcsolatban ddntdttek 6s igy ddntdtt, hogy a hatirozatban
foglalt form6ban nem l6mogatj:ik a havi 10.000 Ft/tinkorminyzat tisszegii b6rleti
dij megfizet6s6t, azonban ha nevesiti az elv|gzettle'lvdgzendo feladatokat 6s a
bekertil6si kdltsdgekrol is t6j6koztad6k, abban az esetben az Onkorm6nyzat hajland6 a
k0ltsdgek 1/5 r6sz6t megfizetni.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a k6pvisel6-testiilet
dontis6rril t6j6koaassa Cserh6tszentivdn Kozseg Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6t
6s a toviibbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

B)

Kov6cs Zolt5n polg6rmester elmond ta, hogy a N6grid Megyei Kormiinyhivatal T<irv6nyess6gi
Feltigyelet OsA6lya ism6telt tajrv6nyess6gi felhivissal 6lt az rinkorm6nyzal Helli Epit6si
Szabilyzatir6l sz6l6 5i2006.(1V.3.) sz6mri rendelet6nek vizsg6lata alapj6n. A polgdrmester
ismertette a korm6nyhivatal t<irv6nyess6gi felhiv6sit ( 4. szrimri mell6ldet ).

A polgermester kdrte a k6pvisel<ik 6 sreveteleit hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagiai tudomasul vett6k a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Tdrvdnyess6gi
feliigyeleti Osa6ly6nak tdrv6nyess6gi felhiv6st, 6s egyhangrilag - 2 igen szavazaltal - az ali$bi
hatirozatot hozta.

Garih Ktizs Onkorm{nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
1/20 9. .18. szimri hati ta
aH SZ feliilvizsgilatrival kapcsolatban

Garrib Ktizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilete, mint ddntdshoz6 testiilet
napirendre tiizte 6s megt:irgyalta a Nrigrrid Megyei Korm6nyhivatal
Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti Osztrlly:inak NOIFOIZ-Z)I2O!}. iktai6szrimri
ttirv6nyess6gi felhivrisrit a Helyi Epitdsi szab|lyzatir6l szol6 512006.(ly .3.) szrimri
rendeletdvel kapcsolatban - melyben ismdt t6j6koztattik hogy ,, a ntSZ
rendelkezisei nincsenek t)sszhongban a hatdlyos ipites gyi ttirgti jogszabdlyokkot,
emiatt annqk r eljeskorfr feltilvizsgdloto sz ksiges ". mellyel kapcsolatban az al bbi
hatirozatot hozta:

A K6pvisel6-testiilet megismerte 6s tudom6sul vette a Helyi Epirdsi szabdlyzaftal
kapcsolatban tett ism6relt tdrv6nyess6gi felhiv6st 6s szindeliban iil az abban
foglaltaknak eleget tenni.

A K6pviselri-testiilet felhatalmazza a polgrirmestert, hogy a d6nt6sr6l tiij6koaassa a

4

llatiirid6: 6rtelemszer
Felelos: Kov6cs Zolt6n polg6rmester



A N6gr6d Megrei Korm6nytivatal Trirr'6n1.ess6gi Fcliigl'eleti Osaal)'dt ds a toriibbi
sztikscges inldzkeddsekel 1eg]'e meg.

Hatirido: 2019. december 3 l .

Felelos: Kov6cs Zoltdn polgdrmester

Tobb napirend nem volt. egy6b kdrd6s, dszrev6tel nem hangzott el, a polgdrmester ir megkdszdnte a

r6szv6telt- 6s az iildst bezirta.

knr t'.

Kovics ZoltSn
polg6rmester

Dr. furza saba J6zsef
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Garib Kcizsdg Onkornrinl,zata Polgdrrnesterdtol
3067 Gareb. Petofi utca 5.

lelefon: 32ll82-05 6. fax 321382-026
e-rnai I : csivan.korjegyzoseg@gmail.com.

MEGHiVO

Magyarorsz6g helyi cinkormdnyzatair6l s2616 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 45. Q-iiban foglaltak

alapjAn Gar6b Kiizsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nck iilds6t

2019. febru6r 18. nani6n (h6tf6n ) 19.00 6rira

cisszehivom.

Az til6s helve: Faluhin (3067 Garrib, Pet6fi utca 5.)

Nanircnd

L Javaslat az dnkormiinyzat 2019. 6vi kdlts6gvetds6nek elfogad6s6ra
El6terjeszto: Kovhcs Zoltin polgirmester

2. Javaslat polgrlrmester 2019. 6vi szabadsrlgol6si terv6nek j 6v6hagyas6ra
Ekiterjeszto: Nagy Antaln6 alpolgirmester

3. Egyebek

A napirend fontossegera tekintettel megjelen6s6re, aktiv koremiikddds6re felt6tlen szemitok.

Ganib, 2019. februiir 13.

Kovdcs Zoltdn

pol96rmesler
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Gariib Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel<i{estiiletdnek 2019. februrir 18. napjrin
megtartott testiileti iilds6rc5l

Kov6cs Zoltiin polgiirmester

Nagy Antaln6 alpolg6rmester

Szegi Szabolcs k6pvisel6

Tan6cskoz6si ioggal r€szt vesz

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Lakossds rdsz6r6l merielentek

.il*rrt
-J--,flaa x.
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Ga16b Kcizs6q Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet6nek
.......1 2019.(...... ) <in korm6nyzati rendelete TERVEZET

Ga16b Kcizs6g 6nkorm6nyzata 2019. 6vi kcilts6gvet6s6r5l

Ga16b K6zs6g Onkorm6nyzat Kepviselo{est0lete az Alapt6rveny 32.cikk (1)
bekezd6s f) pontj6ban kapott felhatalmaz6sa alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
onkorm6nyzatokr6l szol6 2011.6vi CLXXXIX torv6ny '10. $-ban meghatarozott
feladatkor6ben elj6rva - a kovetkezoket rendeli el:

A ren delet h at5lya
1.S.

A rendelet hatalya kiterjed a k6pviselci{estUletre, annak bizotts5gaira, az
onkorm6nyzat hivatal5ra, az 6nkorm6nyzat szakfeladataira, kormAnyzati funkci6kra.

Az Onkorm6,nyzat k6lts6gvet6se bev6telei 6s kiad5sai.

( 1 ) A K6pvisel6testUlet az Onkorm6nyzat 201 8. 6vi kolts6gvetes6t

26.119 ezer forint bev6tellel

26.119 ezer forint kiad6ssal

Ezen beliil m0kod6si c6l0 kiad6s osszesen:

a) a szem6lyi juttatdsokat

b) munkaad6kat terhel6 j6rul6kokat

c) a dologi kiad6sokat

d) mrikdd6sre 6tadott p6nzeszkozOket

e) Szoci6lis c6l0 t6mogatds

1) El6legvisszafizet6s

Felhalmoz6si kiaddsokat Osszesen:

a) Beruhdz6s

b) Fel(jitiis

24.506 eFt

10.752 eFt

2.012 eFt

9.629 eFt

1 .1 10 eFt

400 eFt

613 e Ft

1.613 eFt

343 eFt

1.270 eFt



)

Az tinkormSnyzat bev6telei

3.S.

Az lnkormAnyzat 2019. evi k6ltsegvetesi bev6teleinek forrdsonk6nti r6szletez6s6t a
2. mell6klet tatlalmazza.

Az <inkorm6nyzat kiadSsai

4.S.

(1) Az onkormAnyzat 2019. evi koltsegvetes6nek kiad6sait kiemelt el6ir6nyzatonk6nt
a 3. melleklet tarlalmazza. 

-

(2) Matraszol6si K6zos Onkorm6nyzati Hivatal tekintet5ben, a kolts6gekhez a
hozzAj1rulAs meg6llapodds szerint havonta tort6nik.

Mr-ik6desi bev6teleket:

Felhalmoz6si bev6teleket:

Osszegben iillapitja meg.

24 506 e Ft

1.6'13 e Ft

T<ibb6ves kihatissal j616 feladatok

6.S.

Tartal6k

5.S.

Az Onkorm6nyzal 2}19.6vte a hiSny 6sszeg6re val6 tekintettel megSllapitott

dltal6nos tartaleka: 0Ft, a 2019. 6vre meg6llapitott c5ltartalek 0Ft.

A k6pviselo-testulet a tobb6ves kihat6ssal j6r6 feladatok el6i16nyzatait

bontdsban a 5. mell6klet szerint fogadja el'

EVES

L6tsz6mkeret

(1)Ak6pviselotestilletaz6nkorm6nyzaleftdenged6lyezettl6tszSmkeretet2lo-ben
6llapitja meg.

(3) A kePvisel6testUlet
6llapitja meg.

az dnkorm6nyzat k6zfoglalkoztatottak l6tszdrmdrt 1 f6-ben

7.S.



-)

Krjzvetett t6mogat6sok

8.S.

A k6pviselotest0let a kozvetett t6mogat6sok, azok jellege, m6rt6ke, 6sszege, illetoleg
kedvezm5nyezettje szerinti r6szletezetts6ggel a 7. melleklet szerint hagyja j6vri.

ElSirAnyzat felhaszn6l6si iitemterv

s.s.

A k6pviselotestirlet az elotAnyzal felhaszn6ldsi irtemteret a 6. mell6klet szerint
hagyja j6v6.

Forrishi6ny 6s finanszirozis6nak m6dja

10.s.

(1) A mLikodesi bevetelek-kiad6sok 6vkdzben ad6d6 hi6nydt, Iikvidit6si folyosz6mla
hitel felvetel6vel kiv6nja finanszirozni

(2) A kepvisel6-testillet telhatalmazza a polgdrmestert, hogy az (1) bekezd6sben
foglalt forr5shi6ny finanszirozSs6ra tegye meg a szUks6ges int6zked6seket:

a) A bev6teli h6tralekok azonnali marad6ktalan behajtSsa

b) A,,Helyi onkorm6nyzatok rend kivtili t6mogat6sa" pAly Azal beny0jt5sa

c) P6ly6zatok sz6lesk6rti kihaszn6l6sa minden teriileten

d) A koltsegvet6sben megtervezett, de nem kdtelez6 feladatok finansziroz6sAt
idoa16nyosan a p6nzUgyi lehet6s6gek fUggv6nyeben kell biztositani.

e) Anyag 6s t6rgyi eszk6z beszerz6sekn6l a legkedvez6bb beszerz6si forr6sok
megkeres6se

fl Atgondolt, szigor[ takar6kos gazd6lkod6s szUks6ges minden terUleten (vil6git6s,
telefon, vizdij)

(3) Hitel felveteler6l vagy a koltsegvet6s 5tdolgoz6s6r6l a Kepvisel6testiilet szUkseg
szerint kUlon dont.

A 2019. 6vi kcilts6gvet6s v6grehajtisinak szab6lyai

r 1.s.

(1) A kdlts6gvet6s gazdalkod6s5nak biztons6gd6rt a k6pvisel6{estUlet, az
6nkorm6nyzati szint( kolts6gvet6s v6grehajt6sS6rt a polg6rmester, a
kcinywezet6ssel kapcsolatos feladatok ell6t6sAert a jegyz6 a felel6s.

(2) Az dnkormAnyzal6s kdlts6gvet6si szervei bev6teli 6s kiad6si el6irdnyzatai
6v kdzben megv6ltoztathat6ak.

(3) A polg6rmester az el6irdnyzat-v6ltoztatdst a k6pvisel6-testUlet el6terjeszti a
z1t szlmadesi re n d el et-tervezet k6 pvise l6-testU let e 16 terjeszt6s6t k6zvetlen ti I

megel6zoen.



.l

(4) Az Onkorm6nyzal a rlszbre biztositott koltsegvetesi eloirdnyzaton beliil -
szigor[, taka16kos gazddlkod6st k6telesek folytatni. Ennek 6rdek6ben a
beszerz6sek, kifizet6sek 6s megrendel6sek elott a polg6rmesterrel minden esetben
egyeztetni sz[jks69es.

(5) A polg5rmester 100.000 Ft feletti kotelezetts6gv6llal6st csak a
K6pviselcitestiilet 6ltal egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve..a piiyAzali 6nr6szre
vonatkozo kotelezetts6gv6l laldst.

(6) A finanszlroz6st az alAbbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkab6rek biztositdsa
b) szoci6lis t6rv6nybol ered<j rendszeres fizet6si kdtelezetts6gek

teljesitese
c) int6zm6nyek mlikddtetesehez az energiaell6t6s, kozmfidij, telefondij

kifizet6se
d) egy6b m[ik6desi kiad6sok

(5) Ujabb feladat v6llal6s6ra csak rendkivilli esetben kerulhet sor a testUlet kUlon
d6nt6se alapj6n a v6grehajt5shoz szUks6ges forr6s biztosit6s6val.

(6) A K6pviselotestulet a koztisztviselok r6sz6re a 2019. 6vi koltsegvetesr6l
sz6lo 2018. evi L. trirv6ny 60.5.(1) bekezd6se szerint az illetm6nyalap 6sszeg6t
38.650 Ft-ban, a cafet5ria juttat6s 6ves brutt6 6sszeg6t 200.000 Ft 6sszegben
hatdrozza meg.

12.S.

Az Onkorm6nyzat kolts6gvet6se az aldbbi mellekleteket tarlalmazza
1. 1la, 1lb szdmri mell6klet: Az Onkorm5nyzat penzalapj6nak m6rlege
2. 2la,2lb sz6m0 mell6klet: Az Onkorm5nyzat bev6teli eloir6nyzata
3. sz6mu mell6klet: korm6nyzati funkci6k penzforgalma
4. szAmu melleklet: Fejleszt6si kiad6sok

5. szdmI melleklet: Tiijekoztat6 az Onkorm6nyzat ad6ss6gszolg6lat6nak
alakul6s516l

6. sz6mtl mell6klet: Az Onkorm6nyzat el6ir6nyzalfelhaszn6l6si Utemterve
7 . szAmi mell6klet : az dnkorm6nyzat k6zvetett t6mogatAsai

2616 rendelkez6sek

14.S.

E rendelet 2019
kell alkalmazni.

Gariib, 2019.

-en lep hatdlyba azzal, hogy rendelkezeseit 2019. januAr 1-j6t6l

Kov6cs Zolt6n
polg6rmester

dr. Tuza Csaba J6zsef
jegyzb



1 melleklet Ga 16b Kozseg Onkormenyzat 201 9 6vi k6lts6gvetes616l sz6l6 . /2019 ( .. )6nkormanyzati rendelethez

G a rd b Ki5zs6g i O n ko rm a nyzat
2019.evi merleg

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2019 evi
eloiranyzat

telj.%-a

BEVETELEK

Iril(kodesi bevetelek
Tdmogatdsok
Felhalmozdsi 6s t5kejell. bev
Tdmogatds6rt6k( bev6telek
V6glegesen atvett penzek

Fejlesztesi c. hitel
l\/[ikod6si c. hitel

Sz5mlamaradvdny

1950
16386

1270
1074

5439

Bev6telek iisszesen 26119

KIADASOK

M(kod6si kiadSsok
Szem6lyi juttat6s
Munkaad6kat terh.j6ru
Dologi
Egy6b t5mog.p6nz5t.
T.szoci6lp. t5m.
El6leg visszafizet6s

Felhalmoz5si kiad6sok
BeruhSz6s
Fel'-ijites
Befektetesi c.r6sze
Egy6b

M(kod6si c. hitel t0rlesztes
Fejlesztesi c. hitel torleszt6s

24506
10752
2012
9629
1 100
400
613

'1613

343
1270

3

Kiad6sok cisszesen 26119

Letsz6m



1/a melleklet GarAb Kozseg Onkormenyzat 2019 evi kOltsegvetes6rol sz6lo /2019 (....)dnkormanyzati rendelethez

G a rab Kozse g i O n korm a nyzat
201 9.evi mfi k6desi merleg

Ezer Ft-ban

IVI eo n evezes 2019.evi
eloiranyzat

KOTELEZO FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

Ir/ rllkod. bev6telek
Ivlr-i k0d6si c6hi tSmogat6s
T5mogatdsert6k( m[ik.bev6t.
M(kOdesi c.penzeszkoz 6tvetel
Itil6kod6si c Hitel felv6tel
P6nzforgalom n6lkuli bev6telek

ONKENT VALLALT FELADATOK
MOKoDESI BEVETELE

lvllikod. bev6telek
M(kddesi c6lti tdmogatSsok
P6nzforqalom nelkuli bevetelek

1950

13286

1074

2558

3100
2538

Mfi k<id6si bev6t. Osszesen 24506

KOTELEZO FELADAToK
MUKODESI KIADASA

Szemelyi juttat5s
Munkaad6kat terhel6 j5rul6kok
Dologi
Egyeb t6mogat6s, p6nzAtadas
T.szoci6lp.t6mogat6s
El6leg visszafizet6s
L6tsz6m

ONKENT VALLALT FELADATOK
MOKODESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad6kat terhel6 jdru16kok

Dologi
Egy6b tamogat6s, p6nz6tad6s
Letszem

18868

7202

1317

8236
1 100

400
o tJ
2

5638

3550

695
1393

1

M(kcid6si kiadesok 6sszesen 24506

relj.%-a

F



1/b.mell6klet Ga16b Kozseg Onkormdnyzat 2019 evi kolts6gvetese,ljl szolo t2o1g | .)6nkorm6nyzali rendelethez

G arAb KOzsegi O n korm a nyzat
20 1 9. 6vi felh al mozasi me rleg

Ezer F!ban

Nlegnevezes 2019.evi
eloiranyzat

Telj.%-a

KOTELEZO FELADATOK
reLuauuozAst BEVETELE

Elozo 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejlesztesi c6l0 t6mogat6s
Felhalm.es t6ke.iell. bev6telek
Tdmogatdsert6k0 felh. bev.
Felhalm.c6hl p6nzeszk. Atv6tel
Fejlesztesi c6l0 hitel

OHXEIIT VAUALT FELADATOK
FELHALMOZA SI BEVETELE

Felhalm.es tokejell. bev6telek

343

127 0

Felhalm. Bev6telek 6sszesen 161 3

KOTELEZ6 FELADATOK
FELHALMOZA SI KIADASA

Beruh6zds
Fel0jitSs
Befektet6si c.r6szes.
Egy6b felhalm. Kiadds
F-Hitel t6rleszt6s

6NKENT vALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI KADASA

Befektet6si c.16szes.

343

1270

Felhalm. Kiadasok cisszesen 16'13



2 mell6klet GarAb K6zseg Onkormanyzat 2019 6vi kdltsdgvetese16l szol6 /2019.( . ..)onkormenyzati rendelethez

G a ra b K1zseg i O n ko rm 1nyzat
2019 evibev6telei

Ezer Ft-ban
Megnevez6s 20 19. evi

eloiranyzat
telj. %-a

lnt6zmenyi m(k6d6si bev6telek 750
lgazgatasi szolgeltatesi dij
Gepjarmiiado
Maganszem kommun6lis adoja
ldegnforgalmi ado tartozk. utan i

Talajterhelesi dij

250
350
600

Kozhatalmi bevetelek 1200

l.Mrikcid6si bev6telek 6sszesen 1950

Helyi 6nkormenyzatok mr:ikdd tamog.

Szocialis es gyermekj.fel.temogatasa

KOnyvter, kOzmiivel6des tamogat6sa

Mfikodesi celu kv. tam. es kiegeszites
Felhalmozesi cel0 tamogatas

8100

4036

1800

2450

ll.T5mogat5sok tisszesen '16386

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek 127 0

Tamogat6sertek( m0kodesi bevetelek
T6mogatasertekr-i felhalmozasi bevet.

1074

lV.Timogatiis6rt6kii bev.<issz. 1074

V.V6glegesen 6tvett p6nzeszk.

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

Vll. Hitelek
Miikod6si c.hitel
Fejleszt6si c. hitel

Vlll.Penzforgalom n6lkiili bevetelek 5439

BEVETELEK OSSZESEN 26119

Mr.ikod6si c6lu p6nzeszk.6tvetel
Felhalmozasi cel0 penzeszk.atvetel



2/a melleklet Ga16b Kozseg Onkormenyzat 2019 6vi kolts6gvel6s616l szdlo ./2019.(.. .)6nkormdnyzati rendetethez

GARAB KOZSEGI ONKoRMANYZAT

2019- EVI TAMOGATASOK

Ft-ban

Kolts6gvetesi tamogatas jogcimei osszeg

Kiegeszites

ZoldterUlet-gazdelkodessl kapcsolatos feladat ellat.t6mo 4593 B0

Kozvilag ites fenntart6sAnak tdmogatasa 800000

Koztemeto fenntadasaval kapcsolatos feladatok tamogatasa 100000

Kozutak fenntadasanak tamogatasa 492590

Eqyeb k6telezo dnkormenyzati feladatok tamogatasa 5000000

Polgarmesteri illetmeny temogatasi 990400

Szocialis 6tkeztet6s 110720

Telepulesi 0nk. Szocialis feladatainak egyeb tamogatasa 825800

Falugondnoki szolg6ltates 3100000

Konyvtar es kozm(velodesi feladatok 1800000

0dulohelyi feladatok tamogatasa 252400

Lakott kUlterulettel kapcsolatos feladatok 5100

Normativ tAmogatasok osszesen 13936390



2/b melleklet GarSb KOzseg Onkorm6nyzat 20'19 evi kolts6gvetdserdl sz6lo ../2019.(. )onkormdnyzatr rendelethez

Garab K6zsegi Onkormanyzat

201 9.evi sajat bevetelei

Ezer Ftban

Megnevezes 2019.evi
el6irdnyzat

lelj.%-a

Szolg6ltat6sok ellen6rt6ke

Egyeb sajatos bevetel

Berleti 6s lizingdij bevetelek

Helyseg berbeadas

lntezmenyi ellatasi dijak

AFA bev6telek, visszat6rtil6sek

Kamatbev6telek

250

100

400

Int6zm6nyi miik.bev.tisszesen 750

Targyi eszk. immat.jav.6rt6kesitese
Sajatos felh.es tokejellegri bev.
Penzugyi befektetesek bevetele

127 0

Felhalmoz6si 6s t6kej.bev.<issz 127 0 F



3 mel16klet Ga16b Kdzseg Onkormanyzat 2019 evi k6lts6gvetese16l szolo /2019.(. )onkormdnyzati rendelethez

G arab K6zsegi Onkormanyzat

20 1 9. ev i m fi k1desi ki ad asai

Ezer Ft ban
Megnevezes Eredeti

eloirenyzat
Modositott
el6iranyzat

Teljesites Telj %-a

Telepul6si hullad6k vegyes begy.szall

Kozutak, hidak,alagutak irzem.fennt.

Onkorm.vagyonnal val0 gazdalkod.

Zoldtertiletek kezel6se

Veros es k0zs6ggazdalkodas

Hosszabb id6tatamu
kOzfoglalkoztatesa
Ebb6l: Szemalyi.juftatas

Szocialis hozz{. Ado

Dologi
Atlag l6tszam

Onkormanyzatok 6s Onkormanyzati
hivatalok jogalkot6 es eltalanos
igazgatasi tev6kenysege
Ebb6l: Szemelyijuttatas

Szocielis hozzi. Ad6

Dologi
Egyeb tamogatas, int.flnansz
Atlag l6tszem

Orszaggyrilesi,Onkormenyzati 6s eu16pai
parlamenti kepvisel6valasztashoz
kapcsol6d6 tevekenysegek

Tamogat6si celu finanszirozasi mUveletek

Kdzvi169itasi feladatok

Polg,rri vedelmi tevekenys6g

Ar 6s belvizv6delemmel 6sszef.tev

127

500

o4

635

356

1344
1132
112

100
1

8840

5950
1182

1708

1

1000

800

10

64



2.oldal

Megnevzes Eredeti
eloiranyzat

M6dositott
eloiranyzat

Tel.jesites Ie\.%-a

Dologi

Lakasfenntartassal, lahatassal osszef .ellet

Gyermekvedelmi penzbeli 6s
termeszetbeli ellStasok temogatesok

Egyeb szocialis penzbeli es
Termesztebeli ellatasok temogat6sok
Ebb6l: Temet6si

P6nzbeli
Termeszetbeli

Elhunyt szem6lyek h6tramaradottainak
pEnzbeli ellStisa

Szocialis 6tkeztees

Falugondnoki tanyagondnoki szolg.
Ebb6l: Szemelyijuttates

Szocialis hozzaj. Ad6

Dologi
Atlag letszem

K0nyvtari allomany gyarapitasa nyilvent.

165

208

400
100
100
200

1270

35s0
695

1393
1

189

Heziorvosi szolgalat
Ebb6l: Szem6lyijuttatas

Szocialis hozzaj. Ad6

165



3. Oldal

Megnevezes Eredeti
eloiranyzat

l\ilod os itott
eloiranyzat

Teljesites Tel1.%-a

Konyvt6ri szolgaltatesok
Ebbol: Szemelyijutates

Szocialis hozzaj. Ad6

Dologi
Atlag letszam

KozmUvel6des - k0z0ss6gi es tarsadalmi
r6szvetel fejlesztes

Koztemeto fenntart6s es m(k0dtet6s

CIvil szervezetek tamogatasa

Hitelt0rleszt6s

El6leg visszafizet€s

1349
120
?3

1206

732

102

100

613

Mriktid6si kiad6sok <isszes.

Ebbol Szemelyi juttatas
Szocialis hozz61. Ad6

Dologi
Egyeb tamogatas, p6nz6t
T.szocialp.tamogatas
El6leg visszafizetes
Aflag letszam

24506

10752
2012

9629
1 100
400
613
3



4 melekler Gareb Kdzs6g onkorm6nyzat 20 19 6vi kortsegvetese16r szoro /2019.( ..)dnkormanyzati renderethez

Garab Kozsegi Onkormanyzat

201 9. ev fel h almozasi kiad asai

Ezer Ft-ban

Megnevezes Eredeti
el6tanyzal

Modositott
el6iranyzat

Teljesites TelJ.%-a

Beruhdzdsok

Belvizelvezetes
AFA

lngatlan vasarlas

Egyeb targyi eszkoz
AFA

Feluiit6sok

Utfehijit6s
Arn
Faluhaz fel0jitAs
AFA

Befektetesi celI 16szesedes v6sadasa

Eqv6b felhalmozdsi kiad6sok

lntezmenynek atadott

Vizmrinek atadott

Fejleszt6si cel0 hitel torleszt6s

343

270
73

1270

1000
270

Felhalmozisi kiad6sok <isszes. 1613



llc, ,tdwi wU14't il

Garib K6zs6q Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1 I 2019.(11.19.) cin korm5nyzati ren delete

Ga16b Ktizs6g 6nkorm6nyzata 20'19. 6vi kcilts6gvet6s616l

Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-test0lete az Alaptorv6ny 32.cikk (1)
bekezd6s f) pontj6ban kapott felhatalmazAsa alapj6n, a Magyarorsz6g helyi
onkormSnyzatokrol sz6l6 2011.6vi CLXXXIX tdrveny 10. $-ban meghat6rozott
feladatkor6ben elj6rva - a kovetkezriket rendeli el:

A rendelet hat6lya
1.S

A rendelet hat6lya kiterjed a kepviselo-testtiletre, annak bizotts6gaira, az
onkorm6nyzat hivatal6ra, az <inkorm6nyzat szakfeladataira, korm6nyzati funkciokra.

Az 6nkormSnyzat kdlts6gvet6se bev6telei 6s kiadisai

2.S

( 1 ) A Kepvisel6testti let az Onkorm6nyzat 201 9. 6vi kolts6gvet6s6t

26.1 1 9 ezer forint bev6tellel

26.119 ezer forint kiad6ssal

Ezen belirl m(k6desi celI kiad6s dsszesen

a) a szemelyi juttatesokat

b) munkaad6kat terhelo j6rul6kokat

c) a dologi kiaddsokat

d) miikdd6sre 6tadott p6nzeszkozoket

e) Szoci6lis c6lri tSmogat6s

I Eloleg visszafizet6s

Felhalmoz6si kiad6sokat dsszesen:

a) Beruh6z6s

b) Fel[jit6s

24.506 eFt

10.752 eFt

2.012 eFt

9.629 eFt

1.110eFt

400 eFt

613 e Ft

1.613 eFt

343 eFt

1.270 eFt



).

Mtikodesi bev6teleket:

Felhalmoz6si bev6teleket:

Osszegben allapitja meg.

24.506 e Ft

'1 .613 e Ft

Az <inkorm6nyzat bev6telei

3.S

Az 6nkormdnyzal 2019. evi k6ltsegvet6si bev6teleinek fo116sonk6nti r6szletez6s6t a
2. mell6klet taftalmazza.

Az cinkorm6nyzat kiadisai

4.S

( 1 ) Az onkorm6nyzal 20 1 9. evi k6ltsegvet6s6nek kiaddsait kiemelt eloir5nyzatonk6nt
a 3. mell6klet tarlalmazza.

(2) Mitrasz6losi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal tekintet6ben, a kolts6gekhez a
hozzAjArulAs meg6llapod6s szerint havonta t0rt6nik.

Tartal6k

5.S

Az Onkorm6nyzat 2019.6vre a hiany 6sszeg6re val6 tekintettel meg6llapitott
6ltal6nos tartal6ka: 0 Ft, a 2019. 6vre meg6llapitott celtartalek 0 Ft.

A kepviselo-testiilet a tdbbeves kihat5ssal j616 feladatok eloi16nyzatait 6ves
bontdsban a 5. mell6klet szerint fogadja el.

L6tsz6mkeret

7.S

(1) A k6pvisel6-testulet az 6nkormdnyzat iiltal enged6lyezett l6tszdmkeretet 2 fo-ben
6llapitja meg.

(3) A k6pvisel6testillet az onkorm6nyzat kozfoglalkoztatottak l6tszdm6t 1 fo-ben
6llapitja meg.

Ktizvetett timogat6sok

8.S

Ttibb6ves kihat6ssal j516 feladatok

6.S



A kepviselotestulet a kdzvetett tamosatasok' .1':"1 i1"*";,,Jliit?'";'i:ffi
fi*;5;'rut;;6nvezettje szerinti r6szletezettsess'

jovtl.
El6i16nyzat felhasznAl6si iitemterv

e.s

A kepviselotestUlet az eloirAnyzal felhaszn6l5si utemteret a 6' mell6klet szerint

hagYja.i6vA.
Forr6shi6ny 6s finansziroz6s6nak m6dia

10.s

(1)Amtik6d6sibev6telek-kiadAsok6vk6zbenad6d6hidrnydt,likvidit6sifoly6szdmla
i,ii"i t"tret"terel kivanja finanszirozni

(2) A kepviselo-testUlet 'felhatalmazza a polg6rmestert' hogy az (1) bekezd6sben

foglalt fo116shiany t,n"n"'''o'ZJJi" i"gv" meg-a szuks6ges int6zked6seket:

a) A beveteli h6tral6kok azonnali marad6ktalan beha'it6sa

b) A,,Helyi onkormenyzatok rendkiv0li t6mogat5sa" pitlyAzat benytjt6sa

c) P6ly6zatok sz6leskorri kihaszn6lSsa minden terUleten

.l)Ak6lts6qvet6sbenmegtervezett,denemkdtelezofeladatokfinansziroz5s6t"' rio"ij"vJ.rn , penrugv'i lehetosegek fuggvenyeben kell biztositani'

e) Anyag es tdrgyi eszkoz beszerz6sekn6l a legkedvez6bb beszez6si forrdsok

megkeres6se

f1 Atgondolt, szigorri takar6kos gazd5lkodas szuks6ges minden teruleten (vil6git6s,

telefon, vizdij)

(3) Hitel felvetelerol vagy a kolts6gvet6s 6tdolgozds5r6l a Kepviselo-testUlet szlikseg

szerint kiil6n dont.

(4) Az Onkorm6nyzat a r6sz6re biztositott kdlts6gvetesi el6ir6nyzaton belill -
szigor0, takar6kos gazddlkod6st kotelesek folytatni. Ennek erdekeben a
beszerz6sek, kifizet6sek 6s megrendel6sek elott a polg6rmesterrel minden esetben
egyeztetni szUks6ges.

-:)

A 2019. 6vi k6lts6gvet6s v6grehajt6s6nak szab6lyai

11.S

(1) A koltsegvet6s gazd6lkodds5nak biztons5g5ert a k6pvisel6-testUlet, az
onkormanyzati szint( kolts6gvet6s v6grehajt6s56rt a polg5rmester, a
konyvvezet6ssel kapcsolatos feladatok elldt6s66rt a iegyz6 a felel6s.

(2) Az onkorm5nyzat 6s kolts6gvet6si szervei bev6teli 6s kiad6si el6ir6nyzatai
6v kdzben megvdltoztathat6ak.

(3) A polg5rmester az el6irAnyzat-vdltoztatSst a k6pvisel6{estUlet el6terjeszti a
z6rszbmadlsi rendelet-tervezet k6pvisel6-testulet el6 terjeszt6s6t kozvetlenul
megel6zoen.



1

(5) A polg6rmester 1 00.000 Ft feletti k6telezetts6gv6ltatist csak a K6pvisero-
testOlet 6ltal egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a palyazati onr6szre vonatkozo
kotelezetts6gv5 llal5st.

(6) A finanszlroz6st az alAbbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkaberek biztositdsa
b) szoci5lis torvenybril eredo rendszeres fizet6si k6terezetts6gek

teljesitese
c) int6zmenyek m(kodtetesehez az energiaell6t6s, kozmLidij, telefondij

kifizet6se
d) egyeb mrik6d6si kiad6sok

(7) Ujabb feladat v6llal6s6ra csak rendkivUli esetben ker0lhet sor a test6let kUl6n
dont6se alapjAn a vegrehajtdshoz szijks6ges forr6s biztosit6s5val.

(B) A Kepvisel6testiilet a kOztisztviselok r6sz6re a 2019. evi kdlts6gvetesrol szol6
2018. 6vi L. torv6ny 60.S.(1) bekezd6se szerint az illetm6nyalap 6sszeg6t 38.650 Ft-
ban, a cafet6ria juttat6s 6ves brutto 6sszeg6t 200.000 Ft osszegben hatArozza meg.

12.S

Az O n ko rm 5 nyzat koltse gvetese az a I 5 b b i mell6kleteket tarlalmazza'.
1. 1la, 1lb szdmri mell6klet: Az Onkorm6nyzat p6nzalapj6nak m6rlege
2. 2la,2tb sz6mI mell6klet: Az Onkormdnyzat bev6teli eloirAnyzala

3. sz5mI melleklet: korm6nyzati funkciok p6nzforgalma

4. szAmi melleklet: Fejleszt6si kiad6sok 
..

5. szirm0 mell6klet: T6jekoztat6 az Onkormdnyzat ad6ss6gszolgalatenak

alakul6s616l
6.sz6m0mell6klet:Az6nkorm6nyzaleloirAnyzat-felhaszndl6siutemterve
7 . szAmti mell6klet : az onkormdnyzat k6zvetett t6mogat6sai

Z516 rendelkez6sek

13.S

E rendelet 2019. februdrr lgnapjdn l6p hat6lyba azzal' hogy rendelkez6seit 2019'

janu6r 1-jetol kell alkalmazni'

GarAb,2019. febru6rr 18

Kov6cs Zolt6n
polg6rmester

or. rrffilua J6zsef
ie{Yzo

+r., 'oz
, l$\
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t, -,/
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1 mell6klet Gareb Kdzseg OnkormAnyzat 20'19 evi koltseg veteser6l szolo ../201 9. ( ...)dnkormenyzata rendelethe2

G ara b Kt5zs6g i O n ko rm 6 n yzat
2019 evi merleg

Ezer Ft-ban

Megnevezes 20'19.evi
eloiranyzat

telj.ok-a

BEVETELEK

MLikod6si bevetelek
Tdmogatdsok
Felhalmozdsi 6s t6kejell.bev
Tdmogat6s6rt6kI bev6telek
V6glegesen atvett penzek

Fe]lesztesi c. hitel
ttiltlkodesi c hitel

Sz6mlamaradv5ny

1950
16386

1270
1074

5439

Bev6telek cisszesen 26119

KIADASOK

Felhalmoz6si klad6sok
Beruh6z6s
Feltjit5s
Befektet6si c.r6sze
Egyeb

Itilfik6desi c. hitel t6rleszt6s
Fejleszt6si c. hitel t0rleszt6s

Letszem

24506
10752
2012
9629
1100
400
613

'1613

343
1270

3

Kiad6sok cisszesen 26119

M0kOdesi kiaddsok
Szem6lyi juttatSs

Munkaad6kat terh.jSru.
Dologi
Egyeb tdmog.p6nz6t.
T.szoci6lp. t6m.
El6leg visszafizet6s



1/a mell6ktet careb K6zseg Onkormdnyzat 2019.6vi kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 i2019 (....)6nkormdnyzati rendelethez

G arab Kdzsegi OnkormanYzat
201 9.evi mlkddesi merleg

Ezer Ftban

re\.%-a2019.evi
e loiran

Megnevez6s

MUKODESI BEVETELE

Miikod. bev6telek
Ivl(kddesi c6lti t6mogat6s
T5mogat5s6rt6k( m(k. bevet.
Itrliikddesi c.p6nzeszkoz Stv6tel
Mfikod6si c. Hitel felv6tel
P6nzforgalom n6lkuli bevetelek

ONKENT VALLALT FELADAToK
MUK6DESI BEVETELE

IVI(kod. bevetelek
Mfi kod6si cel0 tdmogatSsok

alom n6lkUla bev6telek

K TEL FELADATOK

1074

2558

1950

I JZOO

3100
2538

Mfikcid6si bev6t. szesen 24506

MOK6DESI KIADASA

Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jdru16kok
Dologi
Egy6b tdmogatds.p6nz6tadds
T.szoci6lp.t6mogatjs
El6leg visszafizetes
Letszdm

ouxerlr vAllaLT FELADAToK
MUKODESI KIADASA

Szem6lyi juttates
Munkaad6kat terheto jdru16kok
Dologi
Egyeb t:imogat5s, p6nzdtadds
Letszam

K ELEZ FELADATOK

18868

5638

3550
695
'1393

400
613

2

7202
't317

8236
1100

Mfik6d6si kiad6soti osszesen 24506



1/b.me116klet Garab Kozseg Onkormanyzat 2019 evi kolts6gvetes616l sz6lo ../2019 ( )onkorm6nyzati rendetethez

Ezer Ft-ban

Megnevezes 2U9.evi
el6tanyzal

Telj.%-a

KOTELEZO FELAOATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

El6z6 evi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6lti tdmogatds
Felhalm.6s toke.jell.bevetelek
T6mogatdsertek( felh.bev.
Felhalm.c6hi p6nzeszk. Atvetel
Fejleszt6si cehl hitel

ONKENT VALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

Felhalm.6s tokejell.bev6telek

343

1270

Felhalm. Bev6telek <isszesen 1613

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KNDASA

BeruhSzis
Feltjit6s
Befektet6si c.r6szes.
Egy6b felhalm. Kiad6s
F.Hitel torlesztes

ONKENT VALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

343

1270

Felhalm. KiadSsok 6sszesen 1613

GarAb Kozsegi Onkormanyzat
201 9. evi fel h al m ozasi merleg

Befektetesi c.r6szes.



2 mell6klet Ga16b Kozseg onkormdnyzat 2or9 evi korts6gvet6 ser6 r sz6r6 ./201g.\.. )6nkormdnyzati renderethez

Garab K1zsegi Onkormanyzat
2019.evi bev6telei

Ezer Ft-banMegnevezes
at

2019.evi
eloiran

lelj.%-a

Intezmen i mLikod6si bev6telek 750
lgazgat:isi szotgaltatesi dij
GepjArmtiad0
Mag6nszem. komm unalis adoja
ldegnforgalmi ado tart6zk. uteni
Talajterhe16si dij

250
350
600

Kozhatalmi bev6telek 1200

1950

Helyi tinkormanyzatok mrikod.tamog.

Szocialis 6s gyermekj.fel.tamogatdsa

KOnyvtar. kozmrjvelodes tamogatesa

M0kod6si celu kv. tam. 6s kiegeszites
Felhalmozesi c6lI tamogat6s

8100

4036

1800

2450

ll.T6mogat5sok 6sszesen 16386

127 0

Tamogatesertekri mrlkOdesi bevetelek
Tamogates6rt6k( felhalmozasi bev6t.

107 4

lV.T6mogat6s6rt6kfi bev.<issz. 1074

Mrikodesi celU p6nzeszk.Stv6tel
Felhalmozasi celU penzeszk.atvetel

Vl.Tim. kdlcs.visszat.6rtp.kib.bev.

Vll.Hitelek
Mukodesi c.hitel
Fe lesztesi c. hitel

5439Vlll.P6nzforgalom n6lkti li bev6telek

BEVETELEK 6SSzESEN 26119

l.Mfr kcrd6si bev6telek tisszesen

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek

V.V6glegesen itvett p6nzeszk.



2/a mell6klet Garib Kozseg Onkorm6nyzat 2019.evi kolts6gveteser6l szolo ../2019 ( .)6nkorminyzati rendelethez

GARAB K6ZSEGI ONKoRMANYZAT

2019- EVI TAMOGATASOK

Ft-ba n

Kdlts6gvet6si tamogat6s jogcimei osszeq

Kiegeszites

Zoldterulet-gazdAlkodassl kapcsolatos feladat ellat.tamo 4593 80

Kozvilag itas fenntartds6nak tamogatesa 800000

Kdztemeto fenntartasaval kapcsolatos feladatok tamogatasa 100000

Kozutak fenntart6sanak t6mogatAsa 492590

Egyeb kotelez6 6nkormAnyzati feladatok tamogatasa 5000000

Polgarmesteri illetm6ny tamogatesi 990400

110724

T ulesi 0nk. Szocialis feladatainak t6m tAsa 825800

3100000

Kon r 6s kozm(velodesi feladatok 1800000

252400

Lakott kUlter0lettel ka atos feladatok 5100

Normativ tam atasok 6sszesen 13936390

Szocialis 6tkeztet6s

Falugondnoki szoloaltatas

Udul6hetyi feladatok temogatasa



2/b me 6klet Ga16b Kozs6g onkorminyzat 2019 6vi k6ltsegvet6s616l sz6lo /2019 (...)onkormenyzati rendelethez

G ardb K6zs6 g i O n korm d nYzat

20 1 9. evi sai at bev6te le i

Ezer Ft ban

Megnevez6s 201 9.evi
el1iftnyzat

lelj.%-a

Szolghltat6sok ellen6rt6ke

Egyeb salatos bev6tel

Berleti es lizingdij bevetelek

Helyseg b6rbeadas

lntezm6nyi ellatesi dijak

AFA bev6telek, visszat6rtrl6sek

Kamatbev6telek

250

100

400

lnt6zm6nyi mfi k.bev.risszesen 750

T5rgyi eszk immat.jav.6rtekesitese
Sajatos felh 6s t6kejelleg0 bev.
Penzugyi befektet6sek bevetele

1270

Felhalmoz6si 6s t6kej. bev.<issz 1270



3.nrell6klet Gardb Kozs6g Onkormanyzat 2019 evi koltsegveteserol szolo t2o1g ( )onkormAnyzali rendelethez

G arab KOzsegi Onkormanyzat

20 1 9. ev i m fi k6de si kiadasai

Ezer Ftban
Megnevez6s Eredeti

e16irenyzat
I\il6dosltott
eloirAnyzat

Teljesites Tel1.%o-a

TelepUlesi hullad6k vegyes begy. sz6ll

Kozutak, hidak, alag utak uzem.fennt.

Onkorm.vagyonnal valo gazdalkod.

Zoldteruletek kezel6se

V6ros es k0zs6ggazdelkodas

Hosszabb id6tatamU
kozfoglalkoztatasa
Ebb6l: Szemelyiiuttatas

Szocialis hozzej. Ad0

Dologi
Atlag l6tszam

Onkorm6nyzatok 6s Onkormdnyzati
hivatalok jogalkot6 es altalanos
igazgatasi tev6kenys6ge
Ebb6l: Szemelyijuttatas

Szocielis nozz\. Ado

Dologi
Egyeb temogates, int.finansz
Atlag letszam

OrszaggyUlesi,onkormanyzati 6s eu16pai
parlamenti k6pvisel6valasztashoz
kapcsol6d6 tevekenysegek

Tamogatasi c6lU fl nanszirozesi mr-iveletek

Kdzvilegitasi feladatok

Polgari vedelmi tevekenys6g

Ar €s belvizv6delemmel osszef.tev

127

500

64

635

356

1344
1132
112

100
1

8840

1

1000

800

10

64

5950
1182

1708



2.oldal

Megnevz6s Eredeti
el6iranyzat

M6dositott
e,otenyzat

Teljes ites re\.%-a

Dologi

Lakesfenntartassal, Iahatassal 6sszef.ellat

Gyermekvedelmi penzbeli es
termeszetbeli ellatesok tamogatesok

Egyeb szocialis p6nzbeli es
Termesztebeli elletasok tamogatasok
Ebb<il: Temetesi

Penzbeli
Termeszetbeli

Elhunyt szem6lyek hetramaradottainak
penzbeti ellatasa

Dologi
Atlag letszam

K6nyvtari allomany gyarapitasa nyilvant.

165

165

208

400
100
100
200

1270

3550
695

'1393

1

189

Haziorvosi szolgalat
Ebb6l: Szem6lyijuttatas

Szocielis hozzaj. Adb

Szocialis 6tkeztees

Falugondnoki tanyagondnoki szolg.
Ebbol: Szem6lyijuttatas

Szoci6lis hozzej. Ado



3. Oldal

Megnevezes Eredeti
eloiranyzat

M6dositott
e|oirenyzal

Teljesit6s re\.%-a

K0nyvtari szolgaltatasok
Ebb6l: Szemelyijuttates

Szocialis hozzaj. Ad6

Dologi
Atlag l6tszem

KOzmtlvel6des - kozossegi 6s tersadalmi
reszvetel fejlesztes

Koztemeto fenntartes es mUkodtetes

Civil szervezetek tamogatasa

Hitelt0rleszt6s

El6leg visszafizetes

1349
120

-71)

102

100

613

Mi,ikcid6si kiad6sok 6sszes.

Szemelyi juttat6s
Szocialis hozzAl. Ad6

Dologi
Egy6b tamogatas, penzat.
T.szocielp.t6mogat6s
El6leg visszafizetes
Atlag letszam

24506

10752
2012

9629
1100
400
613
J

1206

Ebb6t:



4 me116klet careb Kozs6g Onkormdnyzat 2019 dvj kolts6gvetes616lsz6lo /2019 ( . .)bnkormdnyzati rendelethez

Garab Kdzs6gi Onkormdnyzat

201 9.ev felhalmozasi kiadasai

Ezer Ft-ban

Megnevezes Eredeti
el6tGnyzal

N46dositott
eloiranyzat

Teljesites f el1.%-a

Beruhdz6sok

BelvIzelvezetes
AFA

lnoatlan vasarles

Egyeb tArgyi eszkoz
AFA

Fel0iitisok

Utfel0jitas
AFA
Faluhaz felLlJitas

AFA

Befektet6si cel0 reszesedes vasa116sa

Eqy6b felhalmoz6si kiad6sok

lntezmenynek atadott

VizmUnek atadott

Fejlesztesi celU hitel torlesztes

343

270
73

1270

1000
270

FelhalmozAsi kiadisok <isszes. 1613
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A hat6rozati.javaslat ellbgaddsdhoz
eg]-szcrti tcibbsdg sztiks6ges !

EL6TER.IESZTES
GARAB KoZSEG 6I...IXORMANYZATA KEPVIEL6-TESTiJLETENEK

20I9. februir 18. napj{n tartandri iil6s6re

T6rev: Ddnt6s a polg6rmester 201 9. dvi szabads6goLisi terv6nek j 6v6hagyrisrir6l
Eloterieszt6: Koviics Zoltiln polg6rmester
Tcirvdnyess6gi ellen6rzdst v6gezte: dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A kiizszolgiilati tiszwisel6krol sz6lo 201 1. 6vi CXCIX. tdrv6ny 225lC.$-a szerint a fdiilliisti polgiirmester
dvi huszoncit munkanap alapszabadsdgra 6s tizenn6gy munkanap p6tszabad s6gra jogosu lt.
A polg6rmester eloterjesztds6re a k6pviselo-testiilet minden 6v februir 28-ig j6v6hagyja a

polg6rmester szabads6g6nak iitemez6s6t. A szabads6got az iitemez6sben foglaltaknak megfelel6en
kell kiadni, valamint ig6nybe venni. A polgermester a szabadsig ig6nybev6tel6rol a k6pviselo-
testiiletet a kovetkez6 iil6sen tfj6koztatja. A polgirmester a szabadsegot az titemez6stol eltdrrien csak

el6re nem l6that6, rendkivtili esetben, vagy az ig6nybev6telt megekizoen legk6s6bb tizentit nappal
megtett el6zetes bejelent6st kiivetoen veheti igdnybe.
Minden 6vjanuSr 31-igajegyzo iltal vezetett nyilv6ntart6s alapjAn meg kell 6llapitani a polgarmester
el6z6 dvben ig€nybe vett szabads6g6nak m6rtdk6t, 6s a ki nem adott szabads6got a t6rgy6v i

szabads6ghoz hozza kell szimitani.
A polgirmesternek a szabads6got az esed6kess6g 6v6ben, de legkes6bb a kcivetkezo 6v m6rcius 3 1-

ig kell igenybe venni vagy kiadni.

Kov6cs Zoltin polg6rmester az eloterjeszt6s mell6klete szerinti szabadsiigo16si tervet nytjtotta be.

K6rem a K6pvisel6-testtiletet, az el5terjesztdst megt6rgyalni, a k6rddsben drjnt6st hoznr
sziveskedjen!

.,./2019. (...)szimri hatirozat
A polg{rmester 2019. 6vi szabadsigol{si terv6nek j6v6hagy6sir6l

Gar6b Kdzsdg OnkormSnyzata K6pvisel5-testiilete Kovdcs Zolt6n
polgirmester 6ltal benyrijtott szabads6gol6si tervet az eloterjesa6s
mell6klete szerinti tartalommal j6vihagyja.

Felelos: Kov5cs Zoltin polg6rmester
Hatiirido: 2019. okt6ber 30.

(€Pv/. Kovics Zoltin
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Gardb,20l9.janurir3l

polg6rmester

H a t ii r o / a I i i a r a s I a t:
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1. szdmt mclldklct

Kovrics Zolt:in
polgirmesler 

..
G arrib Kiizs69 Onkorm{n-vzata

El6z6 6vr6l fthoz:ott sza bads:iga:
T:irgy6vi szabadsiga:
6sszesen:

2019. dvi sz.abadsdgohisi terv

22 nap
32 nap
54 nap

lg6nybe
vett szabads

H6 Nap
2019. janu6r

2019. februir 22-28 (s)
2019. m6rcius 1l-14 (4); t8-22(5)
2019. 6prilis
2019. m6ius
201 f. innius 3-30 (19)
2019. jrilius

20 19. augusztus 1-30 (21)
2019.

szeptember
2019. okt6ber

2019. november
20l9.december

Osszesen )4
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Jcgyz6kiinvvi Kivonat

cserhatszentivfn Kozs6e onkormiiny.z;ii:?_::.,,.?T[:1il:ffr,t j-rrir24. napjin meslartou

Cscrh:itszen tir,6n Kiizs6s Onkormrinvzata K6nviscl6-testiilct6nek
4 12019.(1.24.\ szSmf hatdroza {r
a Koz<is dnkorm6nyz ti Hivatal b6rleti dijinak megrillapit6s6val kapcsolatban

CserhStszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint ddntdshoz6
testtilet igy hat6rozott, hogy 2019. januSr 1. napj5t6l a M6traszoltisi K<iz<is

Onkormiinyzati Hivatal Cserhiitszentivini Kirendeltsdge ( 3066 Cserh6tszentiven.
Kossuth utca l. ) hivatali 6ptilet haszniilat66rt Bokor, Fels6told, Gar6b 6s Kutas6
Onkorm6nyzatok r6sz6re havi '10.000 Ft/<jnkorm6nyzat dsszegii b6rleti dijat 5llapit
meg. A b6rleli dijb6l szrirmaz6 bevdtelt a fenti ingatlan 6llagmeg6vris6ra kivrlnja
forditan i

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg5rmestert, hogy az 6rintett Onkorminyzatok
K6pvisel6-testtileteit tij6koaassa a k6pvisel6-testiilet dont6s6r6l, 6s a tov6bbi
sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

HatSrid6 6rtelemszerii
Felel6s: Siraky Attila polgilrmester

kmf.

Siraky Attila sk.
polg6rmester

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitt sk.

aljegyzo

A kiadm6ny hitel6iil

,Y{Wts k' lK*si
Nafyvdradi lsw6nn6
jegyzokonl'vvezet6
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NOCRAD MEGYEI

KORMANYHIVATAL

Kovics Zolt6n
Polgarmester 0r {.igan

Garab K6zs6g 6nkorminyzat6nak
K6pvisel6-testaitete r6sz6re

Garib

Tiszteh Polgarmester dr!
Tisztelt K6pvisel5' .testilletl

Magyarorsz6g Alaptorv6nye 34. cikk (4) bekezdese alapjen, valamint Magyarorszag helyi
onkorm,rnyzatairdl sz6l6 2011. evi CD(XXIX. torveny (a tovebbiakban: Motu.) 132.S (1) bekezd6s
a) pontjdban foglalt .iogkorben elj6rva, a helyi onkormdnfzatok 6pitesl targyu rendeleteinek
celvizsgalata soran GarAb - Kozseg Onkorm6nyzata K6pviselotesttilet6nek (tovebbiakban:
kepvisel6testolet) a Helyi Epitesi Szabalfzatr6l sz6l6 5/2006. (1V.3.) szem0 rendelet6nek
(tovabbiakban: HESZ) vizsgelata alapian - tekintettel a Kormanyhivatal NO/TFO/30-283/2016.
iktatoszam[ 6s az abban foglalt haterid6 meghosszabbitasanak, valamint az NO/TFO/1-359/2018.
szamI torvenyess6gi felhiv6sai eredm6nytelensegere - az alabbi ism6telt

t6rv6nyess6gi felhivassal 6lek:

A HESZ rendelkezesei nincsenek osszhangban a hatalyos epitesugyi targyo jogszabalyokkal,
emiatt annak teljeskor0 felulvizsgalata sz0ks6ges. A HESZ vizsgalata soran kulonosen a jelzett -
tipikus - jogszabalysertesek hatalyon kivul helyezese, illewe m6dositasa indokolt.

Fentiekre tekintettel felhivom a K6pviselo-testuletet. hogy a felhivasban. foglaltakat vizsgalja meg
es a jogszabalys6rt6sek megszuntet6ser6l a telepolesfejleszt6si 'kqncepci6r6l, az antegralt
telepul6sfejlesztesi strategier6l es a telepulesr:endezesi eszk6zokr6l, valamint egyes
telepulesrendezesi sajiitos jogintezm6nyekr6l szbl6 31412012. (X|.8.) Korm. rendelet G
tovabbiakban: Korm. rendelet 1.) Vl. fejezet6ben foglalt eljaresi szabavok betart6saval,
figyelemmel a 45.S-ban foglaltakra

20{9. december 31-ig

gondoskodjek. A felUlvizsgalat alapj6n alkotott rendelet hatalyba lepes6n6l figyelemmel kell Ienni a
Korm. rendelet 1. 43.S-6ban foglaltakra.

A megadott hatdrid6n belol a felhives alapjAn megtett intezkedesrSl vagy egyet nem 6rtes6r6l
irasban tdj6 koztatast kerek.

Ha16s€i Foosaaly
Tdrvcny6tCgi Fehgyeleli Mrily

3100 Salg6tad6rr RikM rtt 36- Tct: (32) 620-735, Fax: (32) 620-t96, e'rnail: torvenycsseg@nograd.gov.hu

Tergy: IsmeteI torvenyessegi
felhivas a HESZ-re

lktat6szam: NOtf F 012-201201 9.
Ugyint6zS: Seprenyin6 Ormai MOnika
'lel: 32620-738
E-mail: seprenyine.omonika@nograd. gov. hu
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Felhivom a K6pviselo-testirlet figyelmet, hogy az Motv. 134.S (2) bekezdese d(elm6ben a
megadott hatArido eredmenytelen eltelt6t kovet6en a Kormanyhivatal a torvenyess6gi felugyeleti
elar5s egyeb eszkozeinek alkalmazAsarol merlegelesi jogkorben dont.

Salg6tarj6n, 20'19. januar q

Tisztelettel
dr. Szab6 SAndor kormanymegbizott

megbizasabol:

t iCsilla
lyvezet6

dr.


