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Kdsziilt: Gar6b Kcizsdg Onkorminyzata Kdpviselo{estiilet6nek 2019. 6prilis 9. nap.lrin a Gar6bi
l:alulr/rzban megtartott nyih iiles6rol.

Jelen vannak Kov6cs Zolt6n polgirmester
alpolg6rmesterNagy Antalnd

Tan6cskoz6si iosgal rdsa vesz: dr. Turza Csaba J 6zsef jegyzo

Kovics Zoltin nols6nnester koszontotte a jelenl6voket. MegSllapftotta, hogy a k6pviselok kdziil Szegi
Szabolcs t6vol maradt, a testtilet haterozatkdpes. Megkdrdezte, hogy a meghiv6ban fbglalt napirenddel
a k6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovdbbi napirendi pont felv6tel6re. A test0lct egyhang[rlag
elfogadla a meghiv6ban foglalt napirendet.

Na irend

l. Javaslat a teleptl6si tiimogatisokr6l, a szem6lyes gondoskod6st nyfjt6 szoci6lis 6s
gyermekj6l6ti elLitrisokr6l sz6l6 412016.(1X.05.) 6nkormrinyzati rendelet m6dositasera
Eloterieszo: Kov6cs Zoltin polg6rmester

3. A falugondnoki szolgiilat szakmai programjdnak elfogadisa
El6terieszto: Kovecs Zoltiin polg6rmester

4. Javaslat az On korminyzat 2019. 6vi kijzbeszerz6si terv6nek elfogadiisiira
El6terieszt6: Kovics Zoltiin polgirmester

5. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g Salg6tarjiini Kataszh6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 201 8. 6vi t6j6koztat6j6nak elfogad6s6ra
El6terieszto: Kov6cs Zoltiin polg6mester

6. Javaslat a P6sa6i Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoks6g 2018.6vi tev6kenys6gdrSl sz6l6
besz6mol6 elfogad6s6ra
Eloterjeszto: Koviics Zolten polg6rmester

7. Egyebek

Javaslat a teleptil6si tiimogatiisokr6l, a szemdlyes gondoskod6st nyijt6 szoci6lis 6s gyermekj6l6ti
ef l6trisokr6l sz6l6 412016.(1X.05.) dnkorm6nyzati rendelet m6dosit6s6ra

Kov6cs Zoltin pqktEes!9lt{,j|kozlatta a kdpviselo-testtilet tagiait, hogy a N6grrid Megyei
Korminyhivatal Szociilis ds Gy5miigyi OsztSlya ellentirizte a falugondnoki szolgiltat6st, 6s az
ellen6rzds soriin megSllapitotta, hogy az dnkormSnyzat fenti rendelete nem tarlalmazza a fa[rgondnoki
szolgiltatis rij kieg6szito feladat6t, m6gpedig ,,az egydb szociilis 6s gyemekj6l6ti alapszolgiltatSsok
biztosit6siiban val6 kdzremtikdd6s ,,-t. A rendeletet ki kell eg6sziteni tovhbbi azzal is, hogy a
.,falugondnoki szolgiltat6s tdrit6smentesen biztositott szol96ltat6s".
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2. Javaslat sz 6tkeztet6s nyersanyagktilts6geir6l 6s tdritdsi dij6r6l sz6l6 rendelet megalkotisiira
El6terieszto: Kov itcs Zoltin polg6rmester

Narrirendi oontok tirsval6sa

I . Napirend



A rendelet m6dositis6nak tervezetdl mindenki megkaphatta, 6tlanulrninl'ozhatta (l.szrmri mell6klct)

A polg6rmester kdrte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzdsz6lSsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kepviselok egyct6rtettek a polg5rmester eloterjesztds6vel.

A k6pviselo-testiilet egyhangtlag - 2 iger, szavazallal az al bbi rendeletet alkotta:

Garrlb Ktizs6e Onkorminyzata K6DviselS-testiilet6nek
2/20f 9.(IV. I 0.) iinkormiinvzati rendelete
a lelepiil6si timogatfsok16l, a szem6lyes gondoskodist nyrijt6 szociilis 6s

gyermekj616ti ellitisokr6l sz6l6 4/201 6.(IX.05.) tinkorminyzati rendelct
m6dositisri16l

rendelet a-jegy. zcikcinl v l/a sz6mir melldklete

Javaslat sz 6tkeztet6s nversanyagkdltsegcirol 6s t6ritisi dijrir6l sz6lo rendeJet megalkot6s6ra

Kov6cs Zolt6n polgirmestcr elmondta , hogy a napirendhez kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (2. szhmi mell6klet ). A ldrit6si dijat a fenntart6
trirgy6v riprilis 1-jdig ellapida meg. A t6rit6si dij <isszege nem haladhatja meg a szolg6ltatesi

6nkdlts6get. Garrib Onkorminyzata jelenleg hat6lyos rendeletdt 2018-ban alkotta meg, azonban
jogszabdlyi k6telezetts6gnek eleget t6ve a feltilvizsgilta aa.
A polgSrmester elmondta azt is, hogy a rendelet l. szimf mell6klet6ben szerepl6 szoci6lis 6tkezes 6s

ebedkihord6s szem6lyi t6rit6si dija modosul, emelkedik.

A kdpviselo-testiilet tagiai egyet6rteftek a polgirmester el6terjesadsdvel ds egyhangflag - 2 igen
szavazallal - az ali,}bi rendeletet alkotta:

Garrib Ktizs6s Onkorminvzata Krinvise16-testiilet6nek
3/2019.(IV. I 0.) tinkorm6nyzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gcirSl 6s t6rit6si diji16l

rendelet a iegyzok<jnyv Zla szitmi mell6klete

3. Naljrend

A falugondnoki szol96lat szakmai programjAnak elfogadSsa

Kovics ZoltAn polg6rmester elmondta , hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st a
meghiv6val egytitt mindenki megkapta. attanulmlnyozhatta ( 3. szimi mell6klet ). A falugondnoki
szolgiilat szakmai programj6t melyet a kdpviselotestiilet 2010-ben fogadott el a N6gr6d Megyei
Kormlnyhivatal Hat6sigi F6oszt6ly Szoci6lis 6s Gyrlmiigyi Oszt5lya. valamint a SzociSlis 6s

Gyermekvddelmi Foigazgat6sig hat6s6gi ellenorzdse sorSn felt6rt hiSnyossdgok miatt sztiksdges
m6dositani. Jogszab6ly v5ltoz6sok torl6ntek, melyet a szakmai program elk6szit6sekor figyelembe
kellett venni.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrevdteleit, hozzisz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolalban

A k6pvisel6-test0let tagiai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjeszt6s6vel

2. Napirend

A polg6rmester k6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzlsz6l5.sail a napirendi ponttal kapcsolatban.



A K6pvisel6-testtilet egyhangiilag - 2 igen szavazallal - az aLibbi haterozatot hozta

Garib Kiizs6s Onkorminvzat K6pvisel6-tcstiilet6nck
5/2019.(IV.9.) szimri hat{r0zata
a falugondnoki szolgilat szakmai programjinak elfogad:is{16l

Garrib Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvise16-testtilete Igy hatarozott, hogy Gar6b
falugondnoki szolg6lat szakmai programjiit a csatolt 3. sz:imf mell6klet szerint
elfogadja.

A k6pviselci-testtilet felhatalmazza a polgArmestert, hogy a testtilet d6nt6s6r6l
6rtesitse A N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi Foosarily Szociiilis 6s
CySmiigyi Oszt6lyit ( 3100 Salg6tarj6n, Rrik6czi rit 36.) 6s a toviibbi sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid5: 6rtelemszeni
FelelSs: Kovrics Zolt6n polgrirmester

4. Napirend

Javaslat az 6nkorminyzzt 2019. 6vi krizbeszerz6si terv6nek elfogad6s6ra

Kov6cs Zolt5n polgSrmester elmondta , hogy a napirendi ponlhoz kapcsol6d6 el6terjesa6st a
meghiv6val egyi.itt mindenki megkapta, attanulmenyozhatta ( 4. szimi mell6klet ).
Jogszabdly szetint az adott 6v mircius 31. napjr{ig kell elfogadni az Onkorm6nyzat kdzbeszerzdsi
terv6t. Ennek a kdtelezettsdgiiknek tesznek most eleget.
A krizbeszerzdsi terv 6vk<izben m6dosithat6.

A polg6rmester kdrte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzAsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagiai egyet6rtettek a polgiirmester el6terjeszt6s6vel.

A kdpviselo-testtilet egyhangrilag 2 igen szavazattal - az alihbi hat6rozatot hozta:

Garib Kiizs6s Onkorm{ t K6pvisel6-testiilet6nek
6/20 I 9.(IV.9.) szimri hat6rozata
2019. 6vi kiizbeszerz6si terv16l

Garib Kdzs6g Onkormi{nyzata K6pvisel<i-testtilete, mint d6nt6shoz6 testiilet a

ktjzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. dvi CXLIIL t6rvdny 42.$-a alaplin az
6nkorm6nyzat, mint ajiinlatk6r6 trltal 2Ol9.6vben lefotltatand6 k6zbeszerzdsi
elj6riisok 6ves tervdt a 4. sz6mri mell6klet szerint j6v6hagyja.

A kdpvisel6-testtilet megbizza a polgermestert, hogy az esetlegesen
kdzbeszerz6ssel 6rintett fejleszt6seket beruh6ziisokat kisdrje figyelemmel.

Felelcls: Kov6cs Zolt6n polgfrmester
Hat6rid6: folyamatos

Javaslat a N6grid Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g Salg6tarj6ni Katasztr6favddelm i

Kirendeltsdg6nek 20 I 8. 6vi t6j6koztat6j6nak elfogad6s5ra
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Kov6cs Zoltin polsiirntestcr cltnondla. hogy a napirendi ponthoz tartoz6 eloterjeszt6st ( 5. szimf
mell6klet ) a meghiv6val cgyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta.

A polg6rmester ismertette a N6gr5d Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6seg Salg6tarjrini

Katasztr6fav6delmi Kirendeltsdge 2018. tev6kenys6g6rol sz6l6 trrjdkoztalot, melyet javasoh

elfogad6s6ra a K6pviselo-testiiletnek.

K6rte a jelenldvok 6szrev6teleit, hozzAsz6lAsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjesa6s6vel 6s egyhangulag - 2 igen

szavazal1,al - az ali,}bi hat6rozatot hozta:

Ga16b Ktizs6s 6nkorm6nvzata K6Dvisel6-testiilet6nck
7/201 9.(1V.9.) szrimi hat6rozata
N6grrid Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6sig Salg6tarjini Kataszt16fav6delmi
Kirendelts6ge 2018. 6vi tev6kenys6g6r6l szril6 tij6koztat6 elfogad:lsi16l

Gardb Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete tigy hat6rozott, hogy a csatolt 5.

sz6mri mell6klet szerint elfogadja a N6gr6d Megye i Katasztr6favddelmi Igazgat6s6g
Salg6tarj6ni Katasztr6favddelmi Kirendelts6ge 2018. 6vi tev6kenys6g616l sz6l6
tij6koztat6t.

/*o

t-.

A k6pvisel6-restiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy t6jdkoztassa a N6grdLd

Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6s6g Salgotarjrini Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek kirendeltsdg-vezetdj6t a testtilet ddnt6s6rol, 6s a tov6bbi sz0ks6ges

int6zked6seket tegye meg.

6. Napirend

Javaslat a Piiszt6i Ilivatisos Tilzolt6-parancsnoks6g 2018 6vi tev6kenysdg6rol szol6 beszfmo16
elfogad6s6ra
Eloterjesao: Kov Acs Zoltin polg6rmester

Kov5cs Zolt6n oolqinnesler elmon dta, hogy az el6zo napirendi ponthoz hasonl6an a napirendi
ponthoz kapcsol6d6 eloterjesa6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( 6.

szim( mell6klet ). A PAszt6i Hivatisos Tiizolt6parancsnoksig 20t8. 6ves tev6kenys6gdnek
besz6mol6j6hoz kiikindsebb hozz6fiizni val6ja nincs.
A polgirmester elmondta azt is, hogy a megkiilddtt kis6ro lev6l szerint a kirendeltsdg vezet6 k6rte,
hogy a napirendi pontok t|rgyal sitra kiildjenek neki meghiv6t annak drdekdben, hogy sz6beli
kieg6szit6st tudjon tenni a besz6mol6val kapcsolatban. A polg6rmester szerint a tdj6koztat6k 6tfog6an
tarlalmaztik a 2018. 6vi tevdkenys6giiket, ezdrt nem ig6nyelt6k a sz6beli t6j6koztat6st

2-t
A kdpvisel<i{estiilet egyhangirlag -&gen szavazaltal az aldbbi hatirozatot hozta:

(lar:ib Ktizs6g Onkormrinvzata K6pviseki-testiilet6nek
8/20 I 9.(IV.09.) sz6mri hatirozata
a Piszt6i Hivatisos Tfizolt6parancsnoksrig 2018. 6ves tev6kenys6g6r6l sz6l6
beszimol6 elfogad6si16l.

Q, arrib Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete [g]' hat6rozott, hogy a csatolt 6.
sdurri mell6klet szerint elfogadja a P6szt6i Hivatdsos Ttizolt6-parancsnoksrig 2018.
6fs\tev6kenysdg6rol sz6l6 beszrimol6jrit.

),1 t)Jr

Hatirido: drtelemszerii
Felel6s: Kovics Zolt6n polg6rmester
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A k6pr iselotest0let fellratalmazza a polg6rmestert. hog-v tiijekoaassa a N6gr6d Megyei
Kataszt16fhv6dehni Igazgar6srig Salg6tarjrlni Katasztr6favddelrni Kircndeltsdgenek
kirendellseg-vczetojet a testtlet drint6s6rol. 6s a tovebbi sztiksdges int6zkediseket
tegye meg.

Ilat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Koviics Zolt6n polg6rmester

Egyebek

A)
B)
c)

A)

Prilyrizat benyirjtrisa 6nkorm6nyzatok rendkiviili kieg6szitri t6mogat6srira.
Dr. Fomdsi Ottoker h6ziorvos javaslata, k6r6se
Szoci6lis dlkeztetds elliitisiira ktitott megillapodas m6dosit6sa

t|jdkoz].atla, a k6pvisel6-testiilet tagiait, hogy sziiksdgesnek tanja az
tinkormSnyzatok rendkiviili temogat6s6ra pilyizat benyltSs5t annak 6rdek6ben, hogy az
6nkorminyzat miiktid6k6pess6g6t megorizze. A p|lyizatba miik6d6si kiad6sokat lehet figyelembe
venni. Gar6b foleg a kifizetetlen szoci6lis 6tkeztet6ssel kapcsolatos sziml6kra nyrijtja be.

I pa?,J,\E4b - TrJr ql-E( .trcr\Atvcit-a6 -J-tcEU iznvnz$taL - {'z str.rf\'4; /-1h'i\!-a2A70r
Garib Ktizs6e Onkorminyzata K6pvisel6testiilet6nek
9/2019.(IV.09.) szimri hatirozata
pilyAzat beny[jtisa tinkorminyzatok rendkiviili t6mogatisra

Car6b Ktizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete, mint d6nt6shoz6 testiilet fgy
hat5rozott, hogy miikcid6si kiad6sainak finanszirozisbra, miik0dok6pessdg6nek
meg6rz€s6re, p5,lyizatot nyrijt be MagyarorszSg 2019. 6vi kdzponti kdlts6gvet6sdr6l
sz6l6 2018. 6vi L. t6rv6ny 3. mell6klet I. 10. pontja szerinti dnkormiinyzatok
rendkivtil i t5mogat5s5ra.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a pilybzat benyrijt5sira 6s a
tov6bbi sziiksdges intdzked6sek megt6tel6re.

Hat6rid6: folyamatos
Felelos: KovicsZolt6npolg5rmester

B)

Kov6cs Zolt:in pole6nnester elmondta hory Dr. Forriisi Ottok6r h6ziorvos k6r6ssel fordult a
k6pviselo-testtilet fel6 ( 7. szimri mell6klet ), miszerint lehet6s6g van a Magyar Faluprogram keret6n
beltil prilyrizatot benyrijtani megl6vti orvosi rendelti fehljft5s6ra, hoszigetekds6re nyilitszir6 cser6jdre,
frit6s korszeriisitdsdre, tov6bbri fj orvosi lakes 6pitds6re. A p4lyAzathoz 6ner6 nem kell. Ana k6ri a

k6pviselo-testiiletet, hogy targyaljuk meg, 6s timogassuk piily6zat benyirjtrisrit.
A polgSrmester elmondta, hogy 6 maxirn6lisan tiimogatja ennek a paly6zatnak a benyrijt6s6t, azonban
a tdbbi tinkormdnyzat d6nt6set, elsosorban Cserh5tszentivSn ddntdsdt is figyelembe kell venni., mivel
<i rendelkezik a legnagyobb tulajdonr6sszel.

A ppkarnr+tpr kerte a kepvisel6k 6szrevdteleit, hozzitsz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban.,1
.'..'.

;:,a tepvi.elO-t.iiAtet tuglu; egyet6rtettek a polgermester javaslatival, 6s egyhangr.ilag - 2 igen
.;. szavazattal - az dldbbi hat5rozatot hozta:

Koviics Zoltiin ools6rmester

tt0Zi A
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Carib Ktizs6g Onkorm 1ln\'za ta K6pviselri-tcsttilet6nck
I 0/201 9.OV.09.) szrimri hatirozata

Gar6b Kcizs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilete lgy ddntiitt, hogy elviekben
temogatja a Cserhdlszentivini orvosi rendelo 6s orvosi szolg6lati lak6s fel[jitrisdt a

,,Magyar Falu Program" pilyAzati kiir6sa szerint.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgermeslert a tovabbi sziiks6ges intdzkeddsek
megtdtel6re.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felel<is: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

c)

Kov6cs Zolt6n polg6rmester tajdko^atta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a Szoci6lis 6tkeztetds ell6trsra

kotiitt meg6llapodis m6dosit6sit kezdemdnyezte a szolg6ltat6 FRANKA 2000 Kft.
A meg6llapod6s m6dosit6s6nak a tSrgya, hogy az eb6det 2019. mrijus l. napjrlLt6l brutt6 850 Ft /adag

egysdgdron kivdnja biztositani. rovribbd vAltozallanul 1.000 Ft + Afa szdllitdsi kdltsdget sz6mol lel.

A kdpvisel6-testiiletnek hatirozattal kell hozzrijrirulnia a meg6llapodiis m6dositiisiihoz.

A polgirmester k6rte a k6pviselok 6szrevdteleit hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testi.ilet tagiai t6mogattSk a megdllapodris m6dosit6s6t

A k6pviselo-testiilet egyhangrllag - 2 tgen szavazallal - az alibbi haterozatot hozta

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza a polgarmestert a m6dositott megillapodis
al|irisAra, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zked6sek megl6tel6re.

Hatririd6: drtelemszerii
Felelos: KovdcsZolt6npolgirmester

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rdds, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgermester [r megktisztinte a
r6szv6telt. 6s az iil6st bezirta.

6s

Kov6cs Zolt6n
polgirmester

.J
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Dr. T J6zscl'

Gar6b Ktizs6s 6nkornrAnr zata K6pvisel6-testtlet6nck
I 1/20I9.(IV.09.) szfmri hat6rozata
Szociilis 6tkeztet6sre kiit0tt mcg;illapodis m6dositisa

Garib K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete tSmogatja a FRANKA 2000 KFT-
vel ( 3060 P5szt6, F6 rit 74. ) - SzociSlis 6tkeztet6s biaosit6sira - kotott megrillapodis

m6dositiisiit abban a form6ban, hogy az eb6d rlra brutt6 850 Ft/ adag osszegben

keriiljdn meg6llapitesra, a sz6llit6s kdltsdge nem v6ltozik, marad l.000Frnap+AFA.
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