Gardb Ktizs69 Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

6.

szimri

jegyz6ktinyve

K6sziilt: Gar[b Ktizs6g Onkorminrzata K6pvisel6-testiilet6nek 2020. augusztus 28. napjin
megtarott n-"-ilt iil6s616l

)

JECYZOKONYV
K6sztilt: Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2020. augusztus 28. napj n a Gariibi
Faluhazban megtartott nyilt tilds6r6l.
Jelen vannak:

Kov6cs Zolt6n
Nagy Antaln6

polg6rmester
alpolgSrmester

KovAcs Bal6zs

k6pviselo

Tandcskoz6si i oogalrcszl r esz: Mdrkus Sdndor

Kov6cs

-legyzo

Zoltin polg6mester: koszdntotte a jelenl6v6ket. Meg6llapitotta, hogy a k6pvisel(i{estijlet

tagiib6l mind

3

a 3 f6 jelen van. a testiilet haterozatk6pes, a kdpviselo-test0let i.il6s6t megnyitotta.

Ezt kdvetden a polg6rmester az alabbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testiilet
rdszdre.

\apirendi iavaslat

l.

a

Javaslat

..Rendelet

a zaljal 1ir6 szabadtdri munkik rendjerol"

sz6l6 rendelet-tervezet

megv itat6s6ra, elfogadds6ra

El6teriesa6: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

2.

A N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Hat6sAgi F6oszt6ly T0rv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6lyiinak
NO ITF Ol3 -1 4212020. iktat6szrlmri t<irvdnyess6gi felhivSsa
Elotericszto: Kovics Zoltin polg6rmester

3.

A N6gr6d Megyei Kormrfuryhivatal Hat6s5gi Foosaily Trirvdnyessdgi Feli.igyeleti Oszt6ly6nak
NO/TFO/3- 1 8l /2020. iktat6sz5mI t6rvdnyessdgi felhiv6sa
El6teriesao: Kov6cs Zoltiin polgermester

4. Garib

64la-b hrsz. alatti ingatlanon talSlhat6 hullad6kok bejelentdsdvel

kapcsolatos

ellen6rz6s16l tajdkoaatas
El6terieszt6: Kov 6cs Zoltan polgirmester

5.

Javaslat csal6dok iskolakezddsi t6mogat6sdnak megrllapitiisiira

ElSterieszt6: Kov6cs Zolt6n

6.

Falugondnok6tmeneti helyettesitds6vel kapcsolatos feladatok
Eloterieszt6: Kov6cs Zolt6n polg6rmeste r

7.

TAjdkoztat6 a Garrib telepiilds ell6t:isit biztosit6 mobilposta 6tszervez6s6rol
El6teriesao: Kov6cs Zolt6n polg6rmestcr

8.

Megnovekedett turisztikai forgalom kezelds6vel kapcsolatos feladatok, int6zkeddsek
Eloterieszto: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

9.

Egyebek

Megk6rdezte a k6pvisel6-testi.ilet tagiait6l, hogy van-e egydb napirendi javaslat.

A k6pviselo-testiilet r6sz6r6t egydb napirendi javaslat nem hangzott el - 3 igen szavazattal

-

elfogadta

azl.

\anirendi Dontok

ti rgval6sa

l. Napirend
Javaslat a ..Rendelet a zajjal jar6 szabadtiri munkak rendjerol'' sz6l6 rendelet-tervezet megvitatSsSra.
elfogadds6ra

Kor,6cs ZoltSn polairmesleliA napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val egyiitt
mindenki megkapta, ittanulm6nyozhatta (1. szimri mell6klet). A 2020. jrilius 6. napj6n megtartott
k6pviselo-testiileti til6sen a Kdpviselo-testtilet rdszdrol kdr6skdnt hangzott el, hogy a soron kcivetkezo
kdpviselo-testtileti iildsre a Jegyz6 Ur kdszitse el a ,Zafal j6r6 szabadt6ri munkrik rendj6rol" sz6l6
rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezet elkdsziilt. mellyel kapcsolatban a polg6rmester k6rte a
kdpviselok 6szrev6teleit, hozziszollsait.

A kdpviselok kcizosen rittekintett6k ds megbesz6ltdk a tenr'ezetet.

A kdpviselo-testiilet egyhang

ag

3 igen szavazattal

-

az al bbi rendeletet alkotta:

Ga16b Ktizs6e Onkorminvzata K6pvise16-testiilet6nek
7

12020.

3

1.)

tinkorminvzati rcndelete

jir6 szabadt6ri munkik
r zajjal ^r'lll.

rendj616l

rendelet ajegyzokonlv I/a sz5mri melldklete

2. Napirend

A N6grad Megyei Korm5nyhivatal Hat6sdgi Foosztiily Tdrvdnyess6gi Feliigyeleti Oszt6lySnak
NO/TFO/3-1 4212020. iktat6sz6mri torv6nyess6gi f'elhfvSsa

Kor6cs lolt6n polsirmester: A na pirendi ponthoz kapcsolod6 eloter.jcsztdst a nreghiv6lal egytitt
mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (2. szflmt mell6klet). A N6grrid Megyei Korminyhivatal
Hat6s6gi l'oosztily 1'orudnyess6gi Feliigyeleti Oszt6ly6t6l 2020. jfnius 22. napjin drkezett
NO/TFO/3- 14212020. iktat6sziimri torvdnyessdgi lelhiv6s az Onkormdnyzat rdszere. melyben az
SZMSZ t6bb $-tit, illetve melleklet6t m6dositani sziiksdges. A torvdnyessdgi felhivis elfogadrls6r6l. a
megtett intdzked6sekrol a Trirvdnyessegi Feliigyeleti Osa6l),t irasban t6jdkoztatni kell.
A k6pviselo-testi.ilet taglai egyet6rtettek a tdrv6nyessdgi felhiviisban foglaltakkal
A polg6rmester kdrte szavazzanak

A kepv ise lo-testii let egl,hangulag

-i

isen szavazattal az alitbbi hatirozatot hozta:

Gar:ib K

Onkormfnvzata K6nvise l6-tcstiilet6nek
20/2020. E-IIr. 28. szimri hatirozata
NO/TFO/3-f ,1212020. iktat6szrimri ttirv6nyess6gi felhivissal kapcsolatban
Garrib Kdzs6g OnkormSnvzata K6pvisel6-testiilete, napirendre tiizte 6s megt6rgyalta a
N6gr6d Megyei Kormlnyhivatal Tdrvdnyessdgi Feliigyeleri Oszr:ilyriLnak NO/TFO/3-

:1

l4212020 iktat6szrimri t<irvdnyess6gi rerhivdsrit meryet erfogad,
igyekszik
foglaltaknak marad6ktalanul eieget tenni.

A

kdpvisel6-testiilet, felhatalmazza

a

polgirmestert, hogy

a

testtilet

az

abban

d<jnt6ser<!l

tiijdkoaassa a N6gr6d Megyei KormAnyhivatil Torv6nyessdfi Feliigyeleti
Osztdiy6t
a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.
HatSrid6: 2020. augusztus

6s

3 1.

Felelos: Kov6cs Zoltdn polgirmester

Az sZMSZ' illetve a mell6kletek. m6dositSsa megtdrtdnt, mellyel kapcsolatban a polg,rmester
k6rte

k6pviselok 6szrev6teleit, hozzltszollsait.

A kdpviselok k6zosen 6ttekintettek

6s megbeszdltdk a tervezetet.

A kdpviselo-testtilet egyhangirlag

3 igen szavazattal

-

-

a

az al66bi rendeletet alkotta:

(larib

Ktizs6s Onko rmanYzata K6pvisel6-tcstiilet6nek
(VIII. 29.) 6nkorm anvza ti rentlelete
GarAb Kiizs6g O nkorminyzata 6s Szcrvei Szcrvezeti 6s Miiktid6si szab6lvzat:irril
sz6l6 4/2015. (II. 23.; dnkorminyrati rendeletc m6dositds6 rril
8/2020.

rendelet ajegyzokcinyv 2/a sz6mir mell6klete

3. )tllpirend

A N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal Hat6sigi F6oszt6ly T<irvdnyess6gi Feltigyeleti Oszt6ly6nak
NO/TFO/3- I 81/2020. iktat6szrimI t6rudnyessdgi felhivdsa

Kov6cs Zoltdn ool,I6rmester: A napirendi ponthoz kapcsol6d6 el6terjesztdst a meghiv6val egviift
mindenki megkapta, 6ttanulmiinyozhatta (3. sz6mri mell6klet). A N6grdd Megyei Kormrinyhivatal
Hat6srlLgi Foosa6ly Tdrv6nyess6gi Feltigyeleti Oszt6lydt6l 2020. jrilius 29. napjrin drkezett
NO/TFO/3- l 8l/2020. iktat6szimLi torvdnyessdgi felhivis az dnkormdnyzat resz6re. melyben a
K6pviselo- testiilet iltal 5-612020. (VII. 7.) dnkorm6nyzati rendeletek megalkotasra keriiltek, azonban
a 612020. (VII. 7.) rendeletekhez nem keriilt csatol6sra indokolis. valamint elozetes hatisvizsg5lati
lap, illetve az 512020. (VII. 7.) sz6mir rendelet vonatkoz6siban nem keriilt csatol6sra hatiisvizsgiilati
lap. A felhivrisban szereplo hiinyoss6gokat p6toltik. A ttjrv6nyessdgi felhiv6s elfogad6s6r6l, a megtett
int6zked6sekr6l a'forv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6llt irrsban t6j6koztatni kell.

A kdpviselo-testiilct tagjai egyetd(ettek
A polg6rmester k'rte

a t6r'r-dnyessdgi f'elhiv6sban foglaltakkal

szav azzanak.

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az al|bbi hat|rozalot hoTJa

Garib Kiizs6s Onkormri

ta K6nvisel6-testiilet6nek
28.) szimri hatirozata
NO/TFO/3-181/2020. iktat6sz:imri tdrv6nyess6gi felhivissal kapcsolatban
21 12020.(V

l\.

Gar6b Kdzsdg Onkorminyzata K6pviselo-testtilete, napirendre tiizte 6s megtlrgyalta a
N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Ttlrv6nyessdgi Feliigyeleti Osarilyrinak NO/TFO/3-

18112020. iktat6sziimir torvdnyessegi felhiv6srit melyet elfbgad, igyekszik az abban
logla ltaknak maradcktalanul elegel lenni.

A

k6pvisel6-testtilet, fblhatalmazza

a

polg6rmesteft, hogy

a testiilet dont6s6r6l

t6j6koztassa a N6grrid Megyei Korm6nyhivatal T6rvdnyessdgi Feliigyeleti Osztilly6t
a tov6bbi sziiksdges intdzkeddseket tegye meg.

is

Hatrirido: 2020. augusztus 31
Felel6s: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

,1.

Napirend

Gar6b 64la-b hrsz alatti ingatlanon tal6lhat6 hullad6kok bejelent6s6vel kapcsolatos ellenorzesrol
t6jdkoztatas

Kov6cs Zolt6n ools6rmester A napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst a meghiv6val egviitt
mindenki rnegkapta, 6ttanulm6nyozhalta (,1. szimri mell6klet). A k6pvisclo-testiilet te.idkoztatta, hogy

a N6grrld Megyei Kormrinyhivatal Agriiriigyi 6s Komyezew6delmi Foosarilya

Kcimyezetvedelmi
Gar6b 64la. valam int
a 61lb hrsz. alatti ingatlanon talilhat6 hulladdkok bejelent6se miatt. A helyszinen felvett hat6s5gi
szeml6r6l kdszitett jegyzokdnyv alapj6n a Korminyhivatal a hatirozat|t megki.ildte, melyben Gar6b
onkorrn6nyzat 6ltal engeddly n6lktil vdgzett hulladdkgazdrlLlkoddsi tev6kenys6g - nem veszdlyes
OsztSly szakemberei ellenorzdst tartotak

-

az onkormenyzat tulajdoniiban l6vo

-

hulladdkok gyiijtese, lerak6sa - lolytatris6t a korm6nyhivatal megtiltja, valamint a melleklet
haterozatban lbglaltakra k6telezi az Onkormdnyzatot. melvnek teljesitisi hatdrideje 2020. no',ember
30.

A polg6rmester elmondta, hogy ahatiLrozarban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tesznek
5. Napirend
Javaslat csal6dok iskolakczdcsi timogatds6nak nlee6llapit:isdra

Kov5cs Zoltdn polsirmester: A napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst a meghivoval egyiitt
mindenki megkapta. 6ttanulmdn-vozhatta (5. szrimri mell6klet). Az Onkorm6nyzai +lzo t o.1ti.s.y
onkorm6nyzati rendelete a telepiilisi ldmogalasokr6l. a szemdlyes goncloskotlasr nviito szsciali.s i-,;
gyermekjdldti ellatasokrol - lehetovd teszi a Kdpvisek!-testiilet szdm;ra. hogy a csaladok reszere
az
iskolakezddssel kapcsolatos kiadiisok enyhitdse drdekdben iskolakezddsi trimogat6st iillapftson
meg,
amennyiben az adott 6vi k<iltsdgvetds ezt lehetovd teszi. A tamogatris form-rija lehet pdnzbeli
ds
term6szetbeni tiimogatiis. Az tisszegdt a k6pviselo-testtilet az augusztus havi tii6s6n ltatirozza meg,
melynek kifizetdse hezipdnaerb6l tdrrdnik.
Gar6bon I fo 6vodris,2 f'o rihaliinos iskolis ds I ld kdzepiskolis tanul6 van.
Pdnztigyi lehetosegiiket ligyelembe vdve javasolta, hogy az akibbiak szerint t6mogass6k
az 6rintett

csaLidokat.:
) 6vod6s

)
i

10.000 Ft
10.000 Fr/f6

riltaliinos iskoliis tanul6k
kozdpiskoliis tanul6

1

5.000 Ft

A polgrirmester kdrte a kdpvisel6k dszev6tereit, hozzisz6risait a napirendi ponttal
kapcsoratban

A kdpviselok egyetdrtettek a polg6rmester eltiterjesa6sdvel.
A polg6rmester k6rte szavazzanak
A Kdpvisel6-testiilet egyhang[rag

-

3 igen szavazattar

-

az aribbi hat6rozatot hozta:

6

Garib Ktizs6g Onkorm a nY zata K6pr isel6-testiilet6nek
22/2020.
IL28.) szimri hatirozlta
csal{dok iskolakezd6si timogatfsa meg{llapitisrival kapcsolatban.
Gar6b Kozsdg Onkorminyzata Kepviselo-testiilete- mint dont6shoz6 testiilet [$,
hatirozott. hogy a csaliidok iskolakezddssel kapcsolatos kiad6sainak envhitdsc
6rdekdben a 202012021-es tan6vre eg;-'szeri p6nzbeli iskolakezddsi trimogat:ist rlllapit
rneg az al6bbiak szerint:
6vod5s

10.000 Ft
10.000 Ft/fo
15.000 Fr

iiltalinos iskoLis tanul6k
ktiz6piskolSs tanu16

A K6pviselo-test0let felhatalmaaa a polg6rmestert, hogy gondoskodjon a jogosultak
rdsz6re tdrtdno t6mogat6sok hazipdnarirb6l tortdn6 kifizetds6rol, ds a tov6bbi
sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszeni

Felelos: Kov6csZolt6npolgirmester

6. Napirend
Falugondnok 6tmeneti helyettesit6sdvel kapcsolatos feladatok

Kov6cs Zo116n Dolgermester tej6koztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a falugondnok el6re l6that6lag
tafi6s ideig betcgillom6nyban lesz. A lalugondnoki szolgilatnak azonban miikddnie kell. Erdeklodtek
a korm6rryhivatalnll ds azt a felvilagosit6st kaptik, az a l6nyeg, hogy a falugondnoki szolg6lat
miikddjdn a telepiil6sen. MiveJ nagyon kis ldtszimri 6s ekiregedett a telepiil6s lakossdga az az egy
megold6s lehets6ges, hogy o a polg6rmester helyettesiti a falugondnokot. Helyettesito az Alsotoldi
falugondnok, azonban feladatai mellett Gar6bi helyettesit6st nem tudja ellitni.
Javasolta a polgermester, hogy hozzanak hat6rozatot a falugondnok helyettesitds6rol, az ezzel
kapcsolatban esetlegesen felmert16 dijazris16l egy k6sobbi idopontban d6ntsenek.

A kdpviselok egyet6rtettek

a polg6rmester eloterjcsztds6vel.

A polgarmester k'rte szavazzanak

A Kdpviselo-testiilet egyhang[rlag

-

3 igen szavazattal

-

az alabbi hatarozatot hozta

tnK 6Dyisel6-testiilet6nek
Garf b Kiizs6s Onkormin
2312020,(YllI.28.) sz:imri hrtirozata
a falugondnok helyettesit6s6vel kapcsolatban
Garib Kozsdg Onkorm6nyzata Kipvisel6-testiilete
Zoltinn€ falugondnok helyettesit6s6t
telepiil6s polgiirmestere l6tja el.

-

igy

beteg6llomiinya

hat6rozott, hogy a Kov6cs
Koviics Zolttn Garib

idejdre

A kdpviselStestiilet a helyettesit6ssel osszefiggo dijazfsr6l k6s6bbi idopontban dont.

A

k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a tovrbbi sziiks6ges int6zkeddsek

megtdtel6re.
Hat6ri () drtclemszerii
Felelos: Kovics Zoltiin polg6rmester

1

7. :r=apirend

Tiijdkoztal6 a Garrib teleptil6s ellSt6srt biztosit6 mobilposta 6tszervezds6rol
Kov6cs Zoltdn polqinnester: Megkereste 6t a P6szt6i Posla vezetoje, hogy 6t szeretndk szervezni a
mobilposta szolgiltatist a hat teleptil6sen m6gpedig rigy. hogy nem Als6toldon kezden6nek, hanem
Bokoron. Megbeszdlt6k a Fels6toldi polgArmesterrel, hogy nem jiirulnak hozzii, merl a lakossdg
hosszir 6veken igy szokta meg ezt a szolg6ltatast. 6s ezen nem szeretndnek viltoztatni.

8. Napirend

Megnovekedeft turisztikai forgalom kezelds6vel kapcsolatos feladatok, int6zkeddsek

Kovics Zolt6n polq6nnester: Mindenki elofi ismert . hogy Gar6bon megnrivekedett az idegenforgalom.
Nem voltak rA felk6sztilve, nincs megfelelo parkol6 a 96pj6rmiivek elhelyez6s6re. Sztiks6gesnek tartja
KRESZ t6bl6k kihelyezdsdt annak drdekdben, hogy a g6pjdrmii forgalom ds a parkol6s is biztonsdgos
6s zokken6mentes legyen a telepiil6sen. ds nem utols6 sorban a lakoss6g nyugalrnrinak a biztositrisa is
a cdl. Sziiksdgesnek tartja tov6bbi szakemberek v6lemdnydnek kikdr6s6t a t6bl5k elhelyezds6vel
kapcsolatban.

A k6pviselok egyetdrtettek a polg6rmester eloterjeszt6s6vel
A polgiirmester k6rte szavazzar,ak
A Kdpvisefo{estUlet egyhangfrlag

-

3 igen szavazattal

-

az alirbbi hatarozatotho^a:

Garib Ktizs6s Onkorminvzata K6 pvisel6-testiilet6nek
24 12020.(V11I.28.) szSmri hati rozzta
KRESZ

tiblik

kihclyez6s6vel kapcsolatban

Gar6b Krizs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilete r.ligy hatiirozott, hogy a teleptil6sen
az onkorminyzat tulajdoniban l6vo utakon - szakemberek v6lem6nydnek kikir6se
mellett - KRESZ teblekat helyez ki annak drdek6ben, hogy a g6pjrirmii lbrgalom 6s

parkol6s biztonsdgos ds zokkenomentes legyen.

A kdpviseki-testiilet felhatalmazza a polgSrmestert, hogy szakemberekkel vegye fel a
kapcsolatot a tAbtek kihelyezds6vel kapcsolatban, 6s a tov6bbi sztiksdges
int6zked6seket tegye meg.
I lat:irido: lbl vamatos
Felelos: Kov6cs Zolt6n polgirmester

9. Napirend

Egyebek

A)

Egy6b t6j 6kozt atAs

Kov6cs Zolt6n polg6rmester: Megkerestek ot a Toldi-Net Internet Szolc6ltat6 Kft.-tol- meft Gareb 65
hrsz-r.i ingatlan6n 6tj6tsz6tornvot szerctndnek elhelvezni. Ehhez a Kdpviselo-testiiletnek hat rozattal

kell hozz6jrirulnia.

8

Mirkus Sdndor ieqvzo: Azdrt - mert rinkonrzinyzati lertiletre heh.cznck cl az itj6tsz6t bcrleti dijban is
meg lehelne rnegrillapodni
Kor acs Zoltin polgiimrester: Eloszdr cl kell donteni , hogy a testtilet hozziijiirul-e ahhoz. hogy a Garrlb
65 hrsz-t ingatlanon a Toldi-Net Intemet Szolgaltalo KFT atj5tsz6tornyot helyezzen el.

A polg5rmester k6rte

a k6pviselok 6szrevdteleit, hozzitsz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok egyhangirlag tdmogattik, hogy az 6tjdtsz6torony elhelyez6sre kertiljrin az onkormiinyzat
ingatlanrin.

A polgirmester kdrte szavazzanak
A K6pviselo-testiilet egyhangfrlag 3 igen szavazattal- az alibbi hat6rozatot hoaa:

Gar:ib Ktizs6e 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2sl2020.(vrr.28.) sz{mri hatirozata
{tj6tsz6torony elhelyez6s6vel kapcsolatban
GarSb Kdzs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilete, mint dcintdshoz6 testiilet frgy
hat6rozott, hogy hozzdjirul ahhoz, hogy a Toldi-Net [ntemet Szolgeltat6 KFT 6tjitsz6
tomyot helyezzen el Gar6b 65 hrsz-f ingatlanon.

kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgdrmestefi, hog-v a Toldi-Net Internet
Szolgriltat6 K-FT-I trijdkoztassa a kepviselo-testiilet dontdser6l 6s a tovibbi sziikseges

A

intdzkeddseket tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszerti
Felel6s: Kov6cs

Zoltin polg6rmester

Tbbb lapirend nem volt, egydb kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott e[, a polg6rmester

tr

megk6szrinte az

aktiv rdszv6telt. s az i.il6st bezerta.

km f.

;.

./u

(l

M6rkLrs S6ndor

Kov6cs Zolt6n

jeglzo

polgirmester
rn

a

r:\'

)

Garrlb Ktizs6g Onkorm:invzata Polgirmester6t6l
3067 Gar6h Pet6fi utca 5.
telefon: 32l{68-{85
e-mail: titkarsag(a,rmatraszolos.hu

ME GH iVO
MagyarorszSg helyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 45. g-6ban foglaltak
alapj6n Garrib Krizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselotestiilet6nek iilds6t
2020. aususztus 28.

naoii n ( o6nteken ) 15.00 6r{ra

osszehivom.

Az iiles hel:-e: Faluhriz ( Gar6b. Petoll utca 5.)

Napircndi lavaslat

a ,, Rendelet a zajjal jilt6 szabadtdri munk6k rendjdrol
megvitates6r4 elfogad6s6ra
El<iterieszlo: Koviics ZoltAn polgiirmester

Javaslat

"

sz6l6 rendelet-tervezet

2.

A N6gr5d Megyei Korminyhivatal Hat6sdgi Foosztiily Torvdnyessdgi Feliigyeleti Oszt6lyinak
NO/TFO/3- 14212020. iktat6szdLmI tdrvdnyess6gi felhiv6sa
Eloteriesao: Kovdcs Zolt6n polg6rmester

3.

A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi Foosarily Tiirv6nyessdgi Feliigyelet; Osztrily6nak
NO/TFO/3-1 8 l/2020. iktat6sz6mrl trirvdnyess6gi felhivrisa
Eloterieszto: Kov6cs Zoltdn polg6rmester

4.

Garrib 64la-b hrsz. alatti ingatlanon tal6lhat6 hulladekok bejelentdsdvel kapcsolatos
lenorz6srril trij6kodates
Iiloterjesao: Kov6cs Zoitdn polgdmester

el

5.

Javaslat csal6dok iskolakezd6si t6mogat6sdnak me96llapitris5ra

Eloteriesao: Kov6cs Zoltiin

6.

Falugondnok 6tmeneti helyettesit6s6vel kapcsolatos feladatok
Llloterjeszto: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

7.

'frlj6koztat6 a Carrib teleptil6s ell6tas6t biztosit6 mobilposta 6tszervezds6rol
Eloterjeszto: Kov6cs Zoltin pol germester

8.

Megn<ivekedett turisztikai forgalom kezel6sdvel kapcsolatos feladatok, intdzked6sek
Eloterieszt6: Kov Acs Zoltin polg6rmester

9.

Egyebek

A napirend fontoss6g6ra tekintettel megjelen6s6re, aktiv kdzremtik0d6s6re felt6tlen sz6mitok

Carrib. 2020. augusztus 21.
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JELENLETI IV

Garrib Kdzs6g 0nkormiinyzata Kdpvisel6-testiilet6nek
2020. augusZus 28. napj6n megtartott ii[6s6re
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Zoltdn

Antaln6
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Garrlb Ktizs6g Onkorm{nyzata Polgirmester6t6l
3067 Gar6b. Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/,168-485
e-mail: titkarsag(d matraszolos.hu
Elokdszit6sben k<izremr.ikcidcitt: M6rkus Siindor jegy zo

El6terjeszt6s

Garrlb Ktizs69 Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek a" zajjal
rendj616l " szri16 rendelcttervezet616l

j

rit szabadt6ri munk{k

Tisztelt Kdpvisel<j-testtlet!

2020. jrilius 6. napjSn megtartott kdpviselo-testUleti iildsen a Kdpvisel5testtilet r6sz6rol
kdr6skdnt hangzott el, hogy a soron kcivetkezo k6pvisel6-testiiLleti iildsre a Jegyzo Ur kdszitse
el a ,, zajjal jrir6 szabadtdri munkrik rendj616l " sz6l6 rendelet-tervezetet.

A

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megtargyalni,
ds a melldkletk6nt csatolt rendelet-tervezetet eliogadni.

Gardb. 2020. augusztus 19.

Kov5cs Zolt6n sk.
polgfu'mester

wttl.U.l/1

Garrib Ktizs6 s 6nkormd
....12020.
a

ata K6pvisel6-testiilet6nek

(.........) dnkormin vzati rendelct-terYezetc

zajjal j{rr5 szabadt6ri munkrik rendj6r6l

Garrib K<izs69 Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikk (2) bekezdds6ben
meghat6rozott eredeti jogalkot6i hatriskdrdben eljrirva a k<lvetkez6ket rendeli el.

(l)

Garib kdzs6g k6zigazgatiisi teriilet6n a szabadt6ri munkdk vegzdse soriin tilos
indokolatlanul olyan zaJl okomi, amely alkalmas arra, hogy m6sok nyugalm6t tart6san vagy
1. S

l6nyegesen megzavarj a.

(2) A kdzs6g belteriilet6n h6tk6znap este 20 6r6t6[ reggel 6 6r6ig, szombaton este 20 6r6t6l
reggel 8 6r6ig, valamint vasdrnap 6s iinnepnapokon eg6sz nap tilos minden olyan tev6kenysdg
v6gz6se. kdsziildk vagy berendezds iizemeltet6se, amely zavar6 hangterheldst okoz. Ilyennek
min6siil kiildncisen:
a) 6pitdsi-, szerel6si- 6s bont6si tev6kenysdgek (kiv6ve k<izc6hi hibaelhriLritds),
b) benzinmotoros 6s elektromos szabadtdri kis 6s nagyg6pek hasznilata.
2. S (l) E rendelet a kihirdetdsdt k6vet6 napon l6p hatdlyba

Gardb, 2020. augusztus 1 9.

Kovdcs Zoltin
polgrirmester

Mirkus

Saindor
jegyzo
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ir
Mdtrasz6l6si Ktiztis Onkormf nyzati Hivatal
3068 Mritraszriios. Kossuth ter I5.
telefbn tax: i2l.168-485
e-mail : titkarsaslanratraszolos.hu

EL6ZETES HATAsvIZSGALAT
Gar:ib Ktizs6s Onkorminvzata K6 pvisclti-testii let6nek
7/2 ()20.(VI I I.-3 I .)iinko rm:in vzati rendelet6hez
a zajjal j616 szabadt6ri munk6k rendj616l

1. T:irsadalmi, gazdasdgi, kiilts6gvet6si hatrisai: A rendelet a tarsadalmi egyiitt6lds adott
teriiletdnek szab{lyozils{ra, a nyugodt lak6k<imyezethez, a pihen6shez val6 jog biztositrisrlra
szolg6l. A rendelet alapj6n a zavar6 zajhatassal jdr6 tev6kenysdgeket idoben nem korl6tlanul.
hanem a rendelet szabta keretek kdzdtt lehet vdgezni. V6lhet6en a lakosok tdbbsdge egyet6rt a
szab6lyozrissal. de ndh6ny esetben ellenvdlem6ny kinyilvrinit6siira is lehet sziimitani. A
gazdas6gi, kolts6gvetdsi hatiisok nem relevfnsak.

2. Kiirnyezeti 6s eg6szs6gi ktivetkezm6nyei.' A nyugodt lak6kdmyezethez. pihen6shez val6
jog vddelmdt szolg6l6 rendelet kdzvetetten pozitiv hatiissal van a teleptil6sen 6lok
lak6komyezetdre, eg6szsegdre.

3, Adminisztrativ terheket befolyrisol6 hat:isai: A rendelet az adminisztrativ terheket nem
beiblyrisolia.

4. Megalkot{s{nak sziiks6gess6ge, a rendeletalkotds elmarad{sinak v{rhat6
kiivetkezm6nyei: A nyugodt lak6k6myezet megteremtdse 6rdek6ben, a zajhatdssal j6ro
tevdkenysdgek v6gz6s6nek idSbeli korl6tozdsa ir6nt felmeriilt igdny kdvetkezt6ben kerillt sor
a rendeleti szabllyozilsra. A rendelet c6lja egyfajta kompromisszum megteremtdse a zajos
jellegri tevdkenysdgek trirdse 6s a nyugodt lak6kdmyezet bizosftdsa kdz6tt. Elmaradasa
esetdn a zataro zajhatissal j6.r6 tev6kenysdgek korl6toz6s ndlki.il, brirmikor v6gezhetciek.
iitk6zve m6sok nyugalomra, pihendsre val6 jogos 6rdek6vel.
5. Alkalmaz:isrihoz sziiks6ges szem6lyi, szen'ezeti, trlrgyi 6s p6nziigyi felt6telek:
rendelet alkalmaz:isdhoz szt.iksdges felt6telek rendelkez6sre dllnak.

Garlh. 2020. szeptember I
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Mrltrasz6l6si Ktiziis 6nkorm{nyzati [liyatal
3068 Mitraszrilos. Kossuth tdr 15.
teletbn. fa.r.: i2l-168-485
e-mail: ti
matraszolos.hu

TNDOKOLAS
Carab Kozs6g OnkormSnyzata Kdpviselo-testtilet e a zanal j6r6 szabadt6ri munk6k rendjerol sz6io
7/2020.(VIII.3 l.) onkormdnyzati rendeletdhez ajogalkotdsr6l sz6ltr20l0.dvi CXXX. torv6ny 18.$ (1)
bekezddse alapj6n azal6bbi indokol5st csatolom.

ALTALANOS INDOKOLAS

nyugodt lak6komyezethez, pihendshez val6 jog biztositesa 6rdekdben keri.ilt sor a
zajhat6ssal jar6 szabadtdri munk6kkal kapcsolatos tevdkenys6gek v6gz6s6nek idcibeli
korl6tozAsrit tartalmazo szabiiy ozis bevezet6s6re.

A

R6SZLETES INDOKOLAS

1. $

A

zajhat6ssal

jrir6 tev6kenysdgekre, azok idobeli korl6toziisara vonatkoz6 szabdlyokat

lartalmazza.

2. $ A rendelet hat6lyba ldp6s6nek id6pontjrit dllapitja meg.

Car6b, 2020. szeptember I
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Gar:ib Ktizs6e 6nkorm6nvza ta K6nvisel6-testiilet6nek
712020. (y lll.3L ) tinkorminvzati reldslett
t ta.ijal jir6 szabadt6ri munkrik rentlj616l

Gariib Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete az Alaptcirv6ny 32. cikk (2) bekezd6s6ben
meghatiirozott eredeti jogalkot6i hatdskdr6ben elj6rva a k<ivetkez6ket rendeli el.

l.

S (1) Galib k6zsdg kcizigazgat6si tertletdn a szabadtdri munk6k v6gz6se sor6n tilos

indokolatlanul olyan zajt okozni, amely alkalmas arra, hogy m6sok nyugalmiit tart6san vagy
ldnyegesen megzavarj a.

(2) A krizsdg belteriiletdn h6tkdznap este 20 6r6t6l reggel 6 6rdig, szombaton este 20 6r6t6l
reggel 8 6riiig, valamint vas6rnap ds iinnepnapokon eg6sz nap tilos minden olyan tev6kenys6g
vdgz6se, k6sziil6k vagy berendezds tizemeltet6se, amely zavar6 hangterhel6st okoz. Ilyennek
minosiil kiil6ndsen:
a) 6pit6si-, szere[6si. 6s bontiisi tev6kenys6gek (kiv6ve k6zcdhi hibaelhriritris),
b) benzinmotoros 6s elektromos szabadtdri kis 6s nagyg6pek haszn6lata.
2. $ (1) E rendelet a kihirdet6sdt kdvetci napon 16p hatrilyba.

Gar6b. 2020. augusztus 28.
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Ga16 b Ktizs6g

Onkormdnyzata pol96rmester6t6l

3067 Garrib. I,ct6 fi utca 5.

telefon: 06-32/.168-,185
e-mail: titka rsag/a mrtraszolos.h

u

Elok6szitdsben kcizremiik6ddtt: Mrirkus S6ndor jegyzci

El6terjeszt6s

Nrigrid Megyei Korm{nyhivatar a Ga16b Ktizs6g 6nkorm inyzata K6pvise16testiilet6nek 112015. (11.23.) iinkorm:inyzati rendelet6nek (tovaibbiakban: szMSZ)
vonatkoz{s{ban tiirt6n6 tiirv6nyess6gi felhivr{sd16l

Tisztelt K6pvisel6-testrilet

!

A N6gr:id Megyei Korm6nyhivatal Hat6s69i Foosadly Tcirvdnyess6gi Feliigyeleti Osa:ilyrit6l
2020. junius 22. napjdn drkezett NOiTFO13-14212020. iktat6sz6mf tdrv6nyessdgi felhiv6s az
Onkorm6nyzat r6sz6re. melyben az SZMSZ tdbb $-at, illetve melldklet6t m6dositani
sziiksdges.

K6rem a Tisztelt K6pviselo-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjeszt6st megtiirgyalni,
6s az alibbi hat6rozati javaslatot elfbgadni.

Hat'irozati iavaslat:
Garrib Kdzsdg Onkormrinyzata K6pviselotesttilete a N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal
Hat6s6gi Foosztiily Torvdnyess6gi Feltgyeleti Oszt6lya altal killdott NO/TFO/3- 14212020iktat6sz6mon tett trirv'dnyessdgi lelhiv6st megt6rgyalta 6s elfogadta.
Fe lc los:

Hatrirido:

polg6rmester
drtelemszeriien

Gardb, 2020. augusztus I 9.
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NOGRAD ]VIECYEI
KORMANYHIVATAL
ktat6szem : NO fi F A B-1 42\2OZA
Ugyint6z6: dr. Baranya Anrko
Telefonszam: 321620-7 53
E-mail cim: baranva ani ko@noq rad,qov.hu

Tirgy:

I

T6rv6nyess6gi iethivas

Kovecs Zoltan
Polgirmester 0r r6sz6re
M6rkus Sindor
Jegyz6 0r rrisz6re
Garab

Tisztelt Polgirmester 0r!
Tisztelt Jegyz6 0r!
lVlagyarorszdg Alaptdrv6nye 34. cikk ( ) bekezdese alapjan, valamint lVagyarorsz6g helyi
onkormdnyzatair6l sz6l6 201'1. 6vi CLXXXIX. torv6ny (a tovAbbiakban: Motv.) 132. S (i)
bekezd€s a) pontjiban foglalt jogkorben eljdrva Gar6b K6zs6g Onkormdnyzata es szervei
szervezeti- es m(kddesi szabAlyzatdrol sz6lo 412015. (11.23.) rendelete (a tovabbiakban:
SZMSZ) vonatkozAs6ban az aldbbi

torv6nyess69i felhiv6ssal 6lek:

Az Mdtv. 51. S (2) bekezd6se alapjan az onkormenyzati rendeletet a kepvisel6{estulet
hivatalos lapidban vagy a helyben szokasos - a szervezeti 6s m(kod6si szab6lyzatban
meghatarozott - modon ki kell hirdetni. A saj6t honlappal rendelkezo onkormenyzat
rendeletet a honlapj6n is kozzeteszi. Kihirdeteser6l a jegyzo gondoskodik. A helyj
onkormenyzat az 0nkormanyzati rendeletet a kihirdeteset kovetSen halad6ktalanul
megkUidi a korm;nyhivatalnak, 6s a korm6nyhivatai tovibbitja azt a helyi dnkormanyzatok
torv6nyess6gi felUgyelet6ert fele16s miniszternek.
Az onkormenyzatnak, mint kozfeladatot ellat6 szervnek az informeci6s dnrendelkez6si
jogr6l es az informaci6szabads6grol szolo 2011 . 6vi CXll. t6rveny (a tovdbbiakban: lnfo tv.)
37. 5-a alapjen eleKronikus kozeteteli kotelezetts6ge van az lnfo tv. 1- mell6klet6ben
meghatarozott adatok vonalkozAseban. Az lnfo tv. 33. S-a 6rtelmeben az e torv6ny alapj6n
kotelez6en kozz6teendo koz6rdekri adatokat intemetes honlapon, digitalis formeban, barki
szemera, szem6lyazonositas n6lk0!, koflatozast6l mentesen, kinyomtathat6 6s r6szleteiben
is adatveszt6s 6s toaulds n6lkul kimesolhato m6don, a betekint6s, a letoltes, a nyomtatas;
a kimisolas 6s a hil6zati adatetuitel szempontjdb6l is d'rjmentesen kell hozzaf6rhetov6
tenni, A kozz6tett adatok megismer6se szem6lyes adatok kozl6s6hez nem kothet6.

Az SZMSZ 10 S (4) bekezddse szerint a kozmeghallgatasra sz6l6 meghivot
fuggeszteni a hirdet6teblan, valamint a hivatalos honlapon.

A

SZIVISZ 13. S (7) bekezd6se alapjen ,,az onkormanyzat hirdet6tAbli.l6n
honlapiSn k6zz6 kell tenni a ke ovisei6-testiilet fontosabb d6nt6seit"

6s

Hato.rigi F6os'4aly

'f 6rvanyessei Feli!3)steti Osafl -v

ilO0

SalsOrr0j3n. Ri]ioczj

[1j6, Telr (32) 620-?35. Fa\;

Iljrakl

(32) 620-196, c-maiL: torvcnvcsscg@rognd.goY.hu

ki

keil

hivatalos

I

A

kormanyhivatai informdciok6r6sere

a

iegiyzoi 2020. eprills

28. napj6n

adatszolgaltat6sa szerint a telep0l6s hivatalos honlappal nem rendelkezlk, de
l6trehoz6sa folyamatban van.

a

kett

honlap

Fentiekb6l kdvetkez6en, amennyiben az 6nkorm6nyzat nem rendelkezik saiat
honlappal, fgy az SZMSZ m6dosit5sa sziiks6ges. Anrennyiben az SZMSZ ezirany[
m6dositisa nem tdrtdnik meg, rigy a felhivdsomban megadott haterid6ig a hivatatos
honlapon k6zz6 kell tenni az lnfo w-ben, valamint az <inkorm5nlzat helyi
rendelet6ben meghatirozott adatokat, dokumentumokat
Az iinkormSrnyzatnak kd,teless6ge a k6pvisel6-testiilet 6s szervei Sltal megalkotott
d6nt6seket, testiileti iil6sekre szol6 meghiv6kat kdzz6tenni a lakossiq szimAra
el6rhet6, hozzif6rhet6 helyen.

Az Motv. 33. $-a alapjdn az e t6rv6nyben meghatirozott kotelezetts6geit

megszego

onkormdnyzati k6pvisel6 megellapitolt tiszteletdijat, term6szetbeni juttat6sit a k6pvisel6testillet - a szervezeti 6s mfikodesl szabalyzateban meghatarozottak alapjdn - legfeljebb
tizenk6t havi id6tartamra csdkkentheti, megvonhatja. lsmetelt koteiezettsegszeges eset6n a
csokkent6s vagy a megvonas tjra megallapithatd.

Az SZMSZ nem tartalmaz erre vonatkoz6 rendelkez6st igy sziiks6ges az SZMSZ

kieg6szit6se a

k6pvisel6 kotelezettsEgszeg,+e eset6n

alkalmazand6

r6szletszabilyokkal.
Az SZMSZ 2. $ (5) bekezd6se alapjan ,az dnkorm6nyzat bels6 ellen6z6s6t megbiz6s

alapj6n l6tja el'.
A rendelkez6s 6rtelmezhetetlen, tekintettel arra, hogy a bekezd6snek nincs alanya, hogy ki
l6tja el a feladatot.

Az Motv. 119. $-a alapjdn ,(9 A jegyz6 k6teles - a jogszabelyok alapj6n meghatarozott belso kontrollrendszen mfkodtetni, amely biztositja a he)yi onkorm6nyzat rendelkez6s6re
dl16

forr6sok szabelyszerri, gazdasdgos, hat6kony 6s eredm6nyes felhasznalasat.

(4) A jegyzo koteles gondoskodni - a belso konirollrendszeren bel0l - a belso ellen6rzes
miikodtet6ser6l az ellamhAztadasert felel6s miniszter altal kozz6lett modszerlani ttmutatok
6s a nemzetkozi bels6 ellen6z6si standardok flgyelembev6televel. A helyi 6nkormdnyzat

bels6 ellen6rz6se keret6ben gondoskodni kell a fel0gyelt kolts6gvet6si szervek
ellen6rz6s6tol is.
(5) A helyi onkormanyzatra vonatkoz6 6ves ellen6z6si teNet a k6pvisel6-testulet az eloz6
6v december 31-6ig hagyja j6v6.
(6) A helyi onkormenyzat 6s k6lts6gvet6si szervei bels6 ellen6rz6s6re vonatkoz6 reszletes
szab6lyokat.jogszabaty tartalmaza.'
K6rem, hogy az SZMSZ 2. S-et az M6tv-ben meghatErozottak szerint m6dositani,
kieg6sziteni, tov5bba a 2020. 6vre vonatkozo ellenSrz6si tervet a korminyhlvatal
r6sz6re megkiilderi sziveskedjenek.
Az SZMSZ S. S (19) bekezd6se szerint ,zert 6s keret6ben targyalando napirendet a
k6pvisel6{estirlet ul6s6n nyilvanosan targyaland6 napirendek uten, utolsokent kell
tergyalni". Egyebekben az SZMSZ '13. S-a rendelkezik a za . ulesre vonatkoz6
16szletszabalyokr6l.
C6lszerrli lenne a zert ill6sre vonatkoz6 szabalyokat egy szakaszon beli.rl rendezni, tov6bbd

13- S (10) bekezdes6t kieg6sziteni az [/0tv. 46. S (2) bekezdes b) pontjara t0rten6
hivatkozassal, tovabb: r6gziteni, hogy az Motv.46. $ (2) bekezd6s c) pontja szerinti zart

a

irl6s elrendel6s6hez min6sitett t6bbseg szuks6ges.

Az szl\4sz 14. g (1) bekezd6se rogziti, hogy a,k6pviseidk resz6re havi tisaeretdijat alrapit
meg kirlon rendelet szerint'.

ugyanakkor a Nemzeti Jogszabdlyt;irban kozzetett rendeletek ittekinteset kovetden
megdllapltdst nyeft, hogy a k6pvisel6i tiszteletd0akr6t sz6l6 rendelei nem kerult
kozz6t6telre.

A kSpviselo-testtlet 2019. oKober 21. napjan megtartott ules6n illapitott meg
tjszteletdijat.

k6pvisetoi

Az Motv. 143. S (4) bekezd6s6ben fethatalmazAst kap a hetyi onkormanyzat k6pviselotestulete, hogy rendeletben haterazza meg az onkormanfzati k6pvisel6nek, a bizottsagi
elnoknek 6s tagnak, tovribbd a tanacsnoknak j6r6 tisaeletdijat 6s teim6szetbeni juttatast.

K6rem, hogy az SZMSZ 14. S (1) bekezd6srinek megfetet6en a k6pviset6k
tiszteletdij5rol sz6l6 rendelet megatkotasa16l, vatamint krizz€t6tel5r6t haladaKalanul
gondoskodni sziveskedjenek.

Az SZMSZ 15. S.dnak kieg6szit6se sztiks6ges, tekintettet arra, hogy az M6tv.
6rtelrfleben az SZMSZ-ben kell meghatirozni a vagyonnyilatkozatot nyilv6ntart6,
ellen6rz6 bizoftsegot
Az SZMSZ 18. S-a rendelkezik a jegyz6re, al.jegyzore vonatkoz6 szab6lyokrol. A iB. S (2)
bekezd6se szerint ,,a jegyz6t az aljegyz6 helyettesiti, az eljegyzSt - ideiglenes
akadalyoztatasa eseten - a K6z6s Hivatal altal megbizott dolgoz6ja helyettesiti".
K6rem a bekezdest az Motv. 82. S (3) bekezd6s6nek megfelelSen pantositani.

(A jegyz6i az allegyz6 helyettesiti, a jegyz6i 6s az aljegyz6i tiszts6g

egyidejti

betditetlens6ge, illetv€ tart6s akadevoztatasuk esetere - legfeljebb hat h6nap id6tartamra a szervezeti es m{kod€si szabalyzal rendelkezik a jegyz6i feladatok elldtdsanak m6djdrol,
azaz oem az aljegyzclt helyettesitl a K6z6s hivatal eltal megbizott dolgoz6.)

Az Mdtv. 54. S-a alapjen a k6pvisel6-testulet evente legalibb egyszer elore meghirdetett
k6zmeghallgatast tarl, amelyen a helyi lakossdg 6s a helyben erdekelt szervezeiek
k6pvisel5i a helyi kdzugyeket erint6 kerdeseket 6s javaslatot tehetnek. Az elhangzott
javaslatra, k6rd6sre a kozmeghallgatason vagy legkes6bb tizen6t napon belill valaszt kell
adni.

Az SZ[,4S2 4. $ (2) bekezdese, valamint a 10. S rendelkezik a kdzmeghallgatasr6l.

a kOzmeghallgatasra vonatkoz6 rendelkez6seket egy szakaszon belul
r6szletezni, tovdbbd javaslom a 10. S (4) bekezdest kieg€sziteni az Mdtv. 54. $-aban
C6lszer( lenne

foglaltakkal, miszerint

a

kozmeghallgatason elhangzott javaslatra, k6rd6sre a

kozmeghallgateson vagy legkes6bb tkenot napon belill valaszt kell adni.

Az SZMSZ 3. szimri melleklete taftalmazza a polgarmesteffe 6truhezoft hataskoroket,
mely szerint,az 1993. evi l1l. torvenyb6l adodo dtruh6zott Onkormenyzati hat6skorok:
- Dont a koztemet6s elrendel6s6r6l es k0lts6gnek visel6s6r6l
- Dont az onkormdnyzati seg6ly irdnti k6relmek elbirileser6l".

K6rem, hogy az etuhazott hafaskiirdket a szociilis igazgatasr6l 6s szociAlis
sz6lo 1993, 6vi lll. tdrv6nyben foglaltak alapi6n sziveskedjenek
nevesiteni (pontosan meghatarozni az ellelesok kiir6t). Az SZMSZ modositasanSl
figyelemmel kell lenni a telepiil€,-si t6rnogatisokr6l, a szem6lyes gondoskodast nyijt6
szociilis 6s gyermekj6l6ti elletesokrol szol6 412016 (1X.5.) rendeletben foglaltakra.
ell6tasokr6l

Az SZMSZ 5- szimri metl6klete 6rtelmriben az dnkormanyzat alapit6.ia a
Cserhetszentiv6ni Kdrzeti Eg€szs6'giigyi 6s Falugondnoki Szolgalatnak. Szives

tejekoztatesul jelzem, hogy a Magyar Aliamkincs6r torzskdnyvi nyituantarEsaban a
Szolgdlal ,,Cserhatszentivani KOzeti Eg6szs6gugyi Szolgalat'-k6nt szerepel, ez6d k6rem
ennek megfeleloen az 5. szemI mell6klet felillvizsgilat6t, szuks6g szerinti m6dosilasatAz SZMSZ 1- fijgge16keben k6rem pontositani a telepU16s Iakossegsz6mdl.

Az SZIVISZ 4. ftiggel6k6ben a l\/atraszolosi Kozos Onkormdnyzati Hivatal letrehozdsdrol
sz6l6 megellapodis nincs feltoltve, k6rem ennek p6tlds6t.

Az l/dtv. 134. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapjdn felhivom, hogy a ttirvenyessegi
felhivis eltogad6sa16l (haterozat formijdban) a megtett intezkeddsekr6l, illetve
esetleges egyet nem 6rt6s5r6l es annak indokd16l
2020.

jrilius 13. napiaig

irasban t5j6koztasson.

A Magyarorszeg helyi onkorm6nfzatairol 2011 evi CLXXXIX. torveny (lvlotv.) 134. S (1)
bekezd6se 6delm6ben ,az erlntett a felhiv6sban foglaltakat koteles megvizsgalni 6s a
megadott hatarid6n belul az annak alapjan tett int6zkedds6r6l vagy egyet nem ends6r6l a
korminyhivatalt ir6sban tijekoztatni".

A fentebb hivatkozott

kormenyrendelet
felhivdsa eredm6nvtelen. ha az 6rintett

9. $a alaplen a

korm6ny hivatai torvenve

a) a

torv6nyessegi felhivisban foglalt hatarido lejdrtdig nem tesz intezkedest

d) a

torv6nvess6qi felhivdsban foqlalt hatarido lei6rtaio

a

jogszabalysdrt6s megsz[]ntetese 6rdek6ben.
b) 6ltal a torv6nyess6gi felhivasban foglaltak alapj6n tett int6zked5s nem szunteti meg a
jogszab5lys6rt6st, vagy (jabb.jogszabelys6rtest id6z el6,
c) nem 6rt egyet a torv6nyess6gi felhivesban foglaltakkal, es az err6l sz6l6 tejekoztatest
kovetoen a f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatal megit6l6se szerint a jogszab6lys6rt6s
iovabbra is fenn6ll,
korm6n h

a

f6vdrosi

6s

meovei

e

Felhivom szives figyelm6t, hogy az Motv. 134.S (2) bekezd6se 6rtelm6ben a megadott
hateridS eredmenytelen elteltdt kovetoen a Korm6nyhivatal a tdrvenyess6gi felilgyeleti
elaras egyeb eszkozeinek alkalmazasa16l m6rlegel6si jogkorben dont.
Salg6tart'an, 2020. j0nius 10

Tiszteiettel
dr. Szab5 Sdndor kormdnymegbizott

nev6ben 6s megblzasab6l:

Mirton

ru{etinoa

alyvezet6
:)l

Adokuhenlm€].fu1k!!anh.l6iletr

Gar:lb Ktizs6s 6nkormrlnvzata K6 pviselii-tcstiilet6nek
....../2020. (vrrr...... ) tinkorminyzati rendelet-tervezete
Garrib Kiizs69 Onkormrinyzata 6s szervei szervezeti 6s miiktid6si szabdlyzat:irol
.l/2015. (II.23.) tinkormin-vzati rendelete mridositris{rr5l

sz616

Garrib Ktizsdg 0nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testtilete az Alaptcirvdny 32. cikk (2) bekezddsben
meghatiirozott eredeti jogalkot6i hat6sk6r6ben, az Alaptrirvdny 32. cikk (1) bekezdds d) pontj6ban
6s a Magyarorszrig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcirvdny 53. Q (1)
bekezddsdben foglatt f-eladatkcir6ben elj6rva az al6bbi rendeletet alkotja:
I

$

A Rendelet 15. $-a hely6be a ktivetkez6 rendelkez6s l6p:

(l) A kdpviselo

k<jteles az Mdtv. 32. g (2) bekezdds. i)-k) pontjaiban, a 38. g (4)
(1)
bekezddsdben 6s a 39.$
bekezddsdben meghatArozottakon tril:
a) tev6kenysdg6t eski.ij6nek megfelel6en vdgezni;
b) irrisban vagy sz6ban eltizetesen bejelenteni" ha a K6pvise16-testiilet ii16s6n val6
16szv6telben akadiilyoztatva van;
c) a tudomdsdra j utott min6sitett adatot. szem6lyes 6s kiildnleges adatot a vonatkoz6
jogszabrilyi el6ir6sok szerint - meg6rizni;
d) kdpviset6i megbizat6s6hoz m6lt6, a k6pviselotestiilet 6s annak szervei tekint6lydt
6s hitel6t 6v6 magatart6st tanfsitani;
e) a polgrirmestemek jelezni adott iig),ben felmeriilo bdrmilyen jellegii szem6lyes
drintettsdg6t. Szem6lyes 6rintetts6gre vonatkoz6 bejelent6si kdtelezetts6g
elmulasztasa eset6n a k6pvise16 tiszteletdijanak 25 o/o-a v onhato meg esetenk6nt.
(2) Az a k6pvisel6, aki a Mdtv. 38.$ (4) bekezddsdben foglalt kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget,
kdtelezettsdge teljesit6s6ig nem jogosult havi tiszteletdijra.
(3) Az a k6pvisel<i, aki a szabiilyszeriien kikiildcitt meghiv6ban megjeltilt id6pontban a K6pvisel<itestlilet til6sdr6l r6szben vagy eg6szben tiivol marad, 6s tiivolmarad6rsdt alapos indokkal nem menti
ki, igazolatlanul tiivol I6vonek min6siil.

,,15.$

2.$

A rendelet a ktivetkez6 15/A $-sal eg6sziil ki:
Tf volmarad:is, juttatis cstikkent6se
.. 15/A.S (l) Amak a k6pvisel<inek a tiszteletdija m6rsdkelheto 6s megvonhat6, aki igazolatlanul
hirinyzik a k6pviselo-testtileti iil6sr6l:
a) amennyiben a kdpviselo a kdpviselo-testiilet tilds616l igazolatlanul t6vol maradt a tiszteletdija 25

%- kal csokkentheto

(2) Igazolatlannak min6stil a tiivolmaradris, ha a k6pvisel6 a k6pvisel6-testtileti iildsr6l tAvolmarad6sdt a polg6rmestemek el6zetes ir6sbeli bejelent6sben alapos okkal nem menti ki. Alapos
oknak min6siil kiilondsen a betegs6g, kSzeli hozzitlartoz6 haliia, elh6tithatatlan kdzlekeddsi
akadrily. ki.ilftrldctn tart6zkodas, igazolt munkahelyi elfoglalts:ig.
(3) Nem mincisiil igazolatlannak a t6volmaraddsn ak, ha az el6zetes bejelent6s elharithatatlan
akad6lyba iitkdzott, s a k6pvisel6 a t6volmaradas okrit az iil6s napj rit6l szemitott 3 napon beliil
bejelenti.

(4) Az elmulasztott i.il6s napj6t6l szemitott 15 napon rul igazoList nem lehet eloterjesaeni.

(5) A k6pvisel6knek a kdpviselo-testiileti iil6sr6l val6 t6volmaradiisiir6l - annak jelleg6t is
f'eltiintewe

- a Hivatal

iigyintdzoje nyilvrintartdst vezet.

(6) A t6volmarad6s elfogadrisrir6l, vagy elutasitiisiir6l, illetve a tiszteletdij csdkkent6sdrdl, illetve
megvonasar6l a kdpviselo-testiilet dcint. Enol a kdpviselot ds az illetdkes p6nziigyi iigyint6z6t legkdsobb a kiflzetds eseddkess6g6nek napj6t 5 nappal megelozoen 6rtesiti. Amennyiben ez id6ben
nem volna lehetsdges, rigy a kdvetkez6 havi esed6kes tiszteletdij 6sszeg6b6l kerlil levon6sra a
merseklds. illetr e a megvonas dsszege.
(7) A kdpviselo k<iteles a polg6rmestern6l bejelenteni, ha biirmely okb6l 30 napon keresztiil vagy
azt meghalad6an a funkci6j6b6l eredo k<itelezetts6g6nek nem tud eleget tenni. R6sz6re ezen
id6tartamra, betegs6g kiv6tel6vel tiszteletdij nem adhat6.

(8) Amennyiben a k6pvisel6 a (7) bekezddsben szereplci bejelent6si kdtelezetts6gdnek nem tesz
eleget, vagy nem tud eleget tenni, de nyilvdnval6an feladatai ell6t6sriban akadrilyoztatva van,-igy a
k6pvisel6i tiszteletdij tekintet6ben a kdpvisel6-testiilet d6nt.
3.S

A Rendelet 2.$ (5)-(6)-(7) bekezd6se hely6be a kiivetkez6 (5)-(6)-(7) bekezd6s l6p.
t5) Az onkormrin y zat gazdalkodlsrinak ktils6 ellenrirzesdt az Allami Sziirnvev6szdk ellenorzi
(6) Az 6nkorm6nyzatnak nyrijtott eur6pai uni6s 6s az a*thoz kapcsol6d6 kdltsdgvetdsi trimogat6sok
felhasznrilisdt az Eur6pai Sziimvev6szdk ds az Eur6pai Bizoftsiig illetdkes szervezetei,
korm6nyzati ellen6rz6si szerv, a fejezetek ellen6rzdsi szervezetei, a Magyar Allamkincstrir, az
ellen<jrzdsi hat6s6g, az eur6pai uni6s t6mogatiisok ir6nyit6 hat6s:igai 6s a kdzremtik<jdo
szervezetek k6pvisel6i is ellen6rizhetik.

(7) Az <inkorm:furyzat rendelkez6sdre rill6 forrrisok szabiilyszenl, gazdas6gos, hat6kony 6s
eredm6nyes felhasznal6s6nak ellen<irzdse belsti kontrollrendszer miikddtet6s6vel, bels6 ellenorz6s
keret6ben trirtdnik4.$
A Rendelet 8.$ (19) bekezd6se hatily:it veszti.
s.s

A rendelet 13.$ (10) bekezd6se az al|bbi rendelkez6ssel eg6sziil ki.

) ...... A k6pviselo-testiilet

az M6tv. 46. $ (2) bekezdds b) pontj6ban meghariirozott
esetekben az 6rintett k6rds6re z6rt i.il6st tart. A k6pviselo{estiilet az 6rdekelt, az el6terjesztci,
vagy <inkormifuryzati k6pviselo javaslata alapjin az Mdtv. 46. g (2) bekezd6s c) pontj6ban
meghatarozott esetekben - min6sitett tdbbsdggel - zdrt iildst rendelhet el. "
.,(10

6.$

A Rendelet l3'g (2) bekezd6se hely6be az al{bbi rendelkez6s l6p,

6s az eredeti (2)-(13) pont

sz{mozdsa (3)-(14) szimozisra mridosul:

.,Q) ZAft iilds keretdben tiirgyaland6 napirendet a k6pvisel6-testiilet iil6sdn nyilv6nosan targyalt
napirendek utriLn, utols6k6nt kell targyalni."

7.$

A rendelet 15.$ -a az alibbi 7. ponttal eg6sziil ki.

,, (7) A

K6pvisel6-testiilet meghatii"rozott leladat ell:it6sara, javaslat kidolgoziisrira b6rmely
k6pvisel6 javaslatara a polgdrmester el6terjeszt6se alapj6n ideiglenes bizottsrigot hozhat l6tre.

Az

ideiglenes bizotts6g feladat6t

(pl.

vagyonnyilatkozat-t6teli ellencirz6 bizons6g),
megbizat6srinak terjedelmdt, elnevez6s6t, tagjainak szitmdt a k6pvisel6-testiilet a bizotts6g
feldllitrisakor hat itrozza meg. Az ideiglenes bizottsrig tagjainak nevdt e rendelet 3. szrimri fiiggel6ke
lartalmaz;a"

.

8.S

A rendelet 18.$ (2) bekezd6se az al:ibbiak szerint m6dosul.
,,18.$ (2)

A jegyz6t az

aljegyzo helyettesiti,

a jegyz6i es az

aljegyzoi tisztsdg egyidejri
betciltetlens6ge, illetve tar16s akadrilyoztat6suk eset6re - legfeljebb hat h6nap id6tartamra a
jegyz6i f'eladatokat a jegyz6 6lta1 ir6sban megbizott kdztisztvisel6 liitja el, melyet a Kcizos
0nkormdnyzati Hivatal Szervezeti 6s Mrikcid6si Szab6lyzat:iban r<igziteni ke1l.
e.s

A rendelet 4.$ (2) bekezd6se hat:ily{t veszti.
10.$

A

rendelet 10.$-a az aldbbi

(f)

bekezd6ssel eg6sziil
sz6moz{sa (2)-(6) bekezd6s szimozhsra v :5,ltozik
,,

10. S

ki,

6s az eredeti (1)-(5) bekezd6s

(1) A k6pvisel6testtllet dvente 1ega16bb egyszer kdzmeghallgat6st tart.
11.$

A rendelet 10.$ az alibbi (7) bekezd6ssel eg6sziil ki.
., 10.$ (7) Az elhangzott javaslatra, k6rd6sre a kdzmeghallgat6son vagy legk6s6bb
viilaszt kell adni."

i5

napon beliil

12.$

Ez a rendelet kihirdetisdt kcivet<i napon l6p hat6lyba, 6s hat61yba16p6s6t kcivet6 napon hatiily6t
veszti.

Garltb,2020 augusztus.
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Kov6cs Zoltrin sk.
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M6rkus S6ndor sk.
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Mitrasz6ltisi K0ztis 6nkorm6nyzati Hivatal
3068 Matraszcilos. Kossuth tdr I5.
telefon. 1ax: 321 468-485
e-mail : titkarsae@matraszolos.hu

Gar6b Kozs6g Onkorm5nyzata 6s szervei szervezeti 6s mrikdd6si szabalyzatfu6l sz6l6 4/2015.(11.23.)
onkorm6.nvzati rendelete (tov6bbiakban: SZMSZ) m6dosit5sr6l sz6l6 rendelettervezethez a
jogalkotiisr6l szol6 2010. dvi CXXX. tdrvdny 18.Q(1) bekezd6se alapjSn azal5bbi indokol6st csatolom.

Altal6nos indokol5s

A

N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi F6osztily T<irv6nyessdgi Feliigyeleti Osarilya
tdrv6nyessdgi felhiv5ssal 6lt az 0nkorm6nyzat SZMSZ-dvel kapcsolatban ez6ft azl. m6dositani
sztiksdges.

R6szletes indokoLis

l.$-ll.$-hoz: A N6grad Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi Foosztrily Torv6nyess6gi Feltgyeleti
Osztily a 6ltal jelzett m6dosit6sokat lartalmazza.
I

2.$-hoz: hatiilyba l6pteto rendelkezdst tartalmaz.

Garib. 2020. augusztus 28.
lO:

L./

ni c

sfu

r=J

:,irry-B'-'l

t.

.-JW
)
?szc"i'i

.y

M6rkus S6ndor
jegyzo

.iil

if&r

w

M6trasz6l6si Ktiztis Onkorm6nvzati Hivatal
:l06 8 M6traszolos- Kossuth tir l5
telelbn. fax: i21468-485
e-mail: li1k4rsag@)matraszolos.hu

f

l6zetes Hatisvizsg{lat

Garrib Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek, az dnkorm6nyzat szervezeti ds mtikodesi
szabil,vzatir6l sz6l6 4/2015.(I1.23.) <inkorminyzati rendelet m6dositis6hoz.

A jogalkot5sr6l sz6l6 2010. dvi CXXX,. trirv6ny I7.g-a szerint a jogszabilyok el6kdszitdse sor6n
elozetes hat6svizsgSlat elvdgz6s6vel kell felm6mi a tervezett jogszab6ly valamennyi jelent6snek it6lt
hatris6t, a szab|lyoz|s viirhat6 k6vetkezm6nyeit. Az el6zetes hat6svizsg6lat meg6llapit6sai a rendelettervezet eset6ben az aliibbiak:

1.

Tdrsadalmi hat6sok

A lakoss6g trij6koztat6sa a rendelet-tervezet alapj6n bizrositott.

2.

Gazdrsigi, ktills6gvet6si hatrisok

A rendelet megalkotiis6nak gazdasSgi, plusz koltsdgvet6si hatisa nincs.

3.

Ktirnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktiYetelm6nyek

A rendelet megalkotisinak kdrnyezeti. egdszsdgiigyi kovetkezmdnye nincs'

4'

Adminisztrativ terheket befolyisol6 hatisok

nincs'
A rendelet megalkotas6nak adminisztrativ terhet befolydsol6 hat6sa

5.

jogalkotis elmaradisinak virhat6
A jogszabrily megalkotisinak sziiks6gess6ge' a
ktivetkezm6nYei

a kozponti jogszab6lynak t6rt6n6 megfelel6s tette
Szervezeti 6s Miikoddsi Szaballzat m5dositasar
ktivetkezmenye tcirvenyessdgi felhiv6s'

.^if.ret.t.e. ,loa*ftiis elmaradldnak

6. A jogszabilyatkalmazisihoz sziiks6ges szem6lyi'

szervezeti'

tirgyi

6s p6nziigyi

felt6telek

A

jogszabaly alkalmaz6s6hoz sziiksdges

feltdtelek
szem6lyi, szervezeti, t6rgyi ds p6nziigyi

rendelkezdsre Sllnak.

Gar6b. 2020. augusztus 28
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3. sz. melldklet

A k6pvisel6-testiilet polgdrmesterre etruhizott tinkorm{nyzati hat6sktjrei

l.

Az 1993.6vi III. tiirv6nyb6l ad6d6

1. Ddnt

2.

|trthizott iinkorminvzati

a kciztemetds elrendelds6rol ds kdltsdgnek viselds6rol

Dcjnt az onkorm6nyzati segdly irrinti k6relmek e1bir616sar61
a) Rendkiviili telepiil6si t6mogatas
b) Temet6si trirno gatiis

hatdskiirei:

5. sz. mell6klet

Az Onkormdnyzat tirsul6si kapcsolatai

Az Onkorminvzat tasia
! A Cserfa Egyesiiietnek
Az Onkormanyzat alapit6i a
) M6trasz6losi Kdzos OnkormAnyzati Hivatalnak
> a Cserhet Naturparknak
F a Cserh6tszentivrini Korzeti Egdszsdgiigyi Szolgillatnak
),,Be1so-Cserhdt" Gyermekj6l6ti 6s Csal6dsegit6 T6rsukisnak

)

Cserh6talja LEADER kdzoss6gnek

1.

A KOZSEG TERiIT,TTER6T,, NEPESSTGI ADATAIRoL

a.)

Kdzigazgatdsi teriilet:

820 ha

b.)

Lak6hellyel rendelkez6k szirna:

36 f6

c)

Lak66piiletek sziima:

67 db

d)

Utc6k sziima:

5db

e)

Altakinos iskolai tanul6k szdma

lf6

0

6vod6sok szima:

lfo

sz. fiiggel6k

3.s2. fiiggel6k

Az Ideiglenes Bizottsig tagjai

Elnok: Koviics Baliizs
Tagok: Lud6nyi Lrlsz16
Tasok: Nag).v6radi lstv6nn6

6nkormrinyzata K6n yisel6-testiilet6nek
8/2020. (\'I1I.31.) tinkormdnvzati rendeletc
Garrib Kiizs69 Onkorm{nyzata 6s szervei szervezeti 6s miiktid6si szabrill.zatirr5l sz6l6
I 12015. (11.23.) iinkormfnl.zati rendelete mrjdosit;i.sfrril
Gar:ib Kiizs

Garzib Kozs6g 0nkorm6nyzat6nak K6pviselo-testiilete az Alaptowdny 32. cikk (2) bekezd6sben
meghatarozott eredeti jogalkot6i hatriskor6ben, az Alaptrirvdny 32. cikk (1) bekezdds d) pontjriban
es a Magyarors ziLg helyi onkormrinyzatair6t sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdrvdny 53. g (1)
bekezd6sdben foglalt feladatk6r6ben eljdrva az alitbbi rendeletet alkotja:
I

s

A Rendelet 15. $-a hely6be a kiivetkezS rendelkez6s l6p:

A

g (2)

bekezd6s. i)-k) pontjaiban, a 38. g (4)
bekezddsdben 6s a 39.$ (1) bekezd6sdben meghaterozottakon tul:
a) tevdkenysdgdt esktij6nek megfelel6en v6gezni;
b) irrisban vagy sz6ban el6zetesen bejelenteni, ha a K6pvisel6{estiilet iildsdn val6
reszv6telben akadillyoztawa van;
c) a tudom6sara jutott minositett adatot, szemdlyes 6s kiil<inleges adatot a vonatkoz6
jogszab6lyi el6irdsok szerint megorizni;
d) kdpvisel6i megbizatas6hoz m61t6, a kdpviselo-testtilet 6s annak szervei tekint6ly6t
6s hitel6t 6v6 magatartast tanisitani;
e) a polg6rmestemek jelezni adott iigyben feimenilo brirmilyen jellegri szem6lyes
6rintetts6g6t. Szem6lyes drintetts6gre vonatkoz6 bejelent6si kdtelezettsdg
elmulaszt6sa esetdn a k6pviselo tiszteletdij 6nak 25 ok-avonhat6 meg esetenk6nt.
(2) Az a k6pvisel6, aki a M6tv. 38.$ (4) bekezd6s6ben foglalt kotelezetls6g6nek nem tesz eleget,
kdtelezetts69e teljesit6s6ig nem jogosult havi tiszteletdijra.
(3) Az a kdpvisel6. aki a szabalyszerr.ien kiklilddtt meghiv6ban megjel6lt id6pontban a K6pviselotesttilet til6s6rbl r6szben vagy eg6szben tAvol marad, 6s t6volmaradrisdt alapos indokkal nem menti
ki, igazolatlanul t6vo1 l6v6nek minosiil.

,,15.$ (1)

k6pviselS k0teles az Mdtv. 32.

2.S

A rendelet a kiivetkez6 15/A $-sal eg6sziil ki:

T{volmaradis, j uttat6s cstikkent6se
., 15/A.$ (1) furnak a k6pviselonek a tisaeletdija mdrs6kelheto 6s megvonhat5, aki igazolatlanul
hirinyzik a k6pvise15-testiileti ii16sr6l :
a) amennyiben a kdpvisel6 a k6pviselo-testtilet iil6s6r51 igazolatlanul t6vol maradt a tiszteletdija 25

%- kal cs6kkenthet6.

(2) Igazolatlannak min6siil a tevolmarades, ha a kdpviselo a k6pvise16-testtileti i16sr6l t6vo1marad6s6t a polgiirmestemek el6zetes iriisbeli bejelent6sben alapos okkal nem menti ki. Alapos
oknak minosiil kiilon<jsen a betegs6g, kozeli hozzdtartoz6 ha16la" elh6rithatatlan kozlekeddsi
akaddly, kiilfcrld<in tar16zkod6s, igazolt munkahelyi elfo glalts69
(3) Nem minosiil igazolatlannak a tiivolmarad6sn ak,ha az elozetes bejelent6s elh6rithatatlan
akadrilyba iitkozritt, s a kdpviselo a t6volmaradds okAt az iilds napj6t6l sz6mitott 3 napon beliil
bejelenti.

(4) Az elmulasaott ii16s napj 5t61 szamitott 15 napon tril igazolast nem lehet eloterjeszteni.

A

kdpviselSknek a k6pviselo-testiileti nldsrol va16 tii,volmaraddszir6i
felttintetve - a Hivatal iigyintdz5j e nyilv6ntart6st vezet.

(5)

-

annak jellegdt is

(6) A tdvolmaradris elfogadasiir6l. vag)' elutasitrisrir6l, illetve a tiszteletdij csokkent6s6rol, illetve
megvondsar6l a kdpvisel6-testiilet dont. Errol a k6pvisel6t ds az illet6kes pdnziigyi iigyintdz6t legkdsobb a kifizetds esed6kessdgdnek napj6t 5 nappal megelozoen 6rtesiti. Amennyiben ez idtiben
nem volna lehets6ges, ugy a kcivetkezo havi esed6kes tiszteletdij osszegdb6l keriil levoniisra a
mersdkles. illene a megvon6s risszege.
(7) A kdpviselo kdteles a polg6rmestemdl bejelenteni, ha bdrmely okb6l 30 napon kereszti.il vagy
azt meghalad6an a funkci6j6b6l eredo kcitelezetts6g6nek nem tud eleget tenni. R6szdre ezen
id6tartamra, betegs69 kivdtei6vel tisaeletdij nem adhat6.

(8) Amennyiben a k6pvisel6 a (7) bekezd6sben szereplo bejelent6si kotelezettsdg6nek nem tesz
eleget, vagy nem tud eleget tenni, de nyilv6nval6an feladatai ell6t6sAban akaddlyoztatva van, fgy a
k6pviseloi tiszteietdij tekintet6ben a k6pvisel6-testiilet dont.
3.$

A Rendelet 2.$ (5)-(6)-(7) bekezd6se hely6be a kiivetkez5 (5)-(6)-(7) bekezd6s l6p.
(5) Az tinkorm6nyzat gazdilkodas6nak kii1s6 ellenorz6s6t az Allami Szirnvev6sz6k ellenorzr
(6) Az onkormanyzatnak nyijton eur6pai uni6s es az alshoz kapcsol6d6 kciltsdgvetdsi t6mogatesok
felhasznril6sSt az Eur6pai Szdmvev6sz6k 6s az Eur6pai Bizotts6g illetdkes szervezetei,
kormiinyzati ellen6rz6si szerv, a fejezetek ellen6rzdsi szervezetei, a Magyar Allamkincstar, az
ellenorz6si hat6s6g, az eur6pai uni6s timogatrisok irriLnyit6 hat6s6gai 6s a kozremiikdd6
szervezetek kdpviseloi is ellenorizhetik.

(7) Az rinkom6nyzat rendelkezdsdre 6116 for6sok szabitlyszert, gazdasdgos, hat6kony 6s
eredm6nyes felhaszn6l6sdnak ellenorz6se bels6 kontrollrendszer mrikddtet6s6vel, belso ellenorz6s
keret6ben trirtdnik.
4.S

A Rendelet 8.$ (19) bekezd6se hat:ily:it veszti.
s.$

A rendelet 13.$ (10) bekezd6se az al|bbi rendelkez6ssel eg6sziil ki.

. A kdpviselo-testiilet az Mdtv. 46. $ (2) bekezdds b) ponrjdban meghatarozott
,,(10 )
esetekben az dnntetl kdr6sdre zafi iil6st tart. A kdpviselo{estilet az drdekelt. az elote{eszt6"
vagy onkormriLnyzati k6pvisel5 javaslara alapjitn az Mcirv. 46. $ (2) bekezd6s c) pontj riban
meghatirozott esetekben - minositett tcibbs6ggel - z6rt iii6st rendelhet el. ',
6.$

A Rendelet 13.$ (2) bekezd6se helv6be az alfbbi rendelkez6s l6p,6s az eredeti (2)-(13) pont
szf

mozisa (3)-(14) sz{mozdsra m6dosul:

-.(2) Zarl iil6s keretdben targyaland6 napirendet a k6pvisel5-testiilet iil6sdn nyilv6nosan trirgyalt
napirendek ut6n, utols6kdnt kell tdrgvalni."

7.S

A rendelet 15.$ -a az al6bbi 7. ponttal cg6sziil ki.

,, (7) A

Kdpviselo-testtilet meghatrfuozott feladat ellAtasara. javaslat kidolgozitsdra btrmely
k6pviselo javaslatara a polgiirmester eloteiesztdse alapjan ideiglenes bizotts6got ho zhat letre.
Az ideiglenes bizottsrig feladat6t (pl. vagyonnyilatkozat-tdteli ellenorz6 bizotts6g),
megbizatrisiinak terjedelm6t, elnevez6s6t, tagjainak szimirt a k6pviselo-testiilet a bizottsrig
feldllit6sakor hatirozza meg. Az ideiglenes bizottsig tagjainak nevdt e rendelet 3. szdmu fiiggel6ke
larlalmazza" .
8.S

A rendelet 18.$ (2) bekezd6se az al:ibbiak szerint mr5dosul.

(2) A jegyz6t az allegyzo helyeftesiti, a jegyzoi es az aljegyzoi tisztsdg egyidejri
betoltetlens6ge, illetve tart6s akad6lyoztat6suk esetdre legfeljebb hat h6nap idotartamra a
jegyzoi feladatokal a jegyzo 6ltal ir6sban megbizott koztisztvisel6 l6tja el, melyet a K6zds
,,18.S

Onkorm6nyzati Hivatal Szervezeti 6s Mrikod6si Szabi:,lyzalftban rdgziteni kell.
e.s

A rcndelet 4.$ (2) bekezd6se hat:ilydt veszti.
10.s

rendelet 10.$-a az aldbbi (l) bekczd6ssel eg6sziil
sz{mozfsa (2)-(6) bekezd6s szimozisra v6ltozik.

A

ki,

6s az eredeti (l)-(5) bekezd6s

,, 10.$ (1) A kdpviselS-testtlet 6vente legal6bb egyszer kozmeghallgat6st tart.
11.S

A rendelet

10.$ az aldbbi (7) bekeztl6ssel eg6sziil

ki.

,, 10.$ (7) Az elhangzott javaslatra, k6rd6sre a kozmeghallgat6son vagy legk6s5bb 15 napon belii:l
v6laszt kell adni."
12.$

Ez a rendelet kihirdetds{t kriveto napon l6p hat:i1yba, 6s hat6lybaldpisdt kdvet6 napon hatrily6t
veszti.

Garitb, 2020. auguszh:s 28.
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Garf b Ktizs6g Onkorminvzata Polgirmcste16t<il
3067 Garrib Petiifi utca 5.
telefon: 06-32/.168-{85
e-mail: titkarsasa.r mat r:rszolos.hu
Eliikdszitdsbcn kdzremr"ikddiitt: M:irkus S:indor.jegyzo

EI6terjeszt6s
Nr5grrid Megyei Korm:inyhivatal a Garrib Ktizs6g 6nkorm inyzata K6pvisel6testtilet6nek 2020. jrilius 6. napjin megtartott nyilt iil6s6n megalkotott 5-612020. Ntl.1.)
szimri rendeletek vonatkozisiban tiirt6n6 tiirv6nyess6gi felhivrisri16l

Tisztelt K6pvisel6{estiilet!

A N6grrid Megyei Kormdnyhivatal Hat6s6gi F6oszt6ly Tcirv6nyess6gi Feltigyeleti Osztiil),6t61
2020. jnlius 29. napjrin 6rkezett NOiTFO 13-18112020. iktat6szdmu tiirv6nyess6gi f'elhivds az
onkormdnyzat r6szdre, melyben a K6pviselo- testtilet a{tal 5-612020. (VII.7.) onkormanyzati
rendeletek megalkotasra kertiltek, azonban a 612020. (VII.7.) rendeletekhez nem keriilt
csatol6sra indokolris, valamint el6zetes hatdsvizsg6lati lap, illetve az 512020. (YIl.7.) szitmit
rendelet vonatkoziis6ban nem keriilt csatoldsra hat6svizsg6lati lap.
Kdrem a Tisztelt K6pvisel6{estiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megt6rgyalni.
6s az aliibbi hat:irozati javaslatot elfogadni.

Hat{rozati iavaslat:

Garib K6zs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete a N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal
Hat6srigi F6osztrily Tdrv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6lya dLltal kiildritt NO/TFO/3- 181/2020.
iktat6szrimon tett t6rv6nyess6gi felhiv6st megtiirgyalta 6s elfogadta.
Fe

lelos:

Hatiiridti:

polg6rmester
6rtelemszenien

Garitb, 2020. augusztus 1 9
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NOCRAD MECYFI
KORN4ANYHIVATAL
ktatosz6m : NO/TFO/3-,,{$/ /2020
Ugyint6z5: dr. Baranya Anik6
Tef efonszim : 32/ 62A-7 53
E-mail cim: baranva.aniko@noorad-qov.hu
t

Targyi torv6nyessegi fethives

Kovacs Zolten

Polg6rmester 0r ritjSn

Garib K6zs6g 6nkorminyzat
K6pvisel6-testiilete r6sz6re

Mirkus Sindor
Jegyz6

[r

r6szrire

Garab

Tisztelt Polgermester 0rl
Tisztelt K6pvisel6-testai letl
Tisztelt Jegyz6 0r!
Magyarorszdg Alaptdrvenye 34. cikk (4) bekezd6se alapjen, valamint Magyarorszag hetyi
onkormanyzatair6l sz6b 2A11. evi CLXXXIX. tdrveny (a tovabbiakban: Mbtv.) 132. S (1)
bekezd6s a) pontjaban fogialt jogkorben etjarva az al6bbi

torvenyess69i felhivissal 6lek:
Garab Kozs6g Onkorm6nyzatSnak k6pvisel6{estulete 2020. j0lius 6. napjen megtartott nyilt
0l6s6n megalkotta az 5-O|2O2A. (Vll.7.) rendeletet.

A 2019. 6vi kdlts6gvetes

vegrehajtAsdr6l sz6l6 512020. (Vll.7.) rendelet bevezeto r6:sze
nem tartalmaz hivatkozast az Alaptorv6ny 32. cikkere, tovabbe az illamhadaftasrol szolo
2011. 6vi CXCV. torv6ny (Aht.) S9. $ara hivatkozik, amely 20'15. .ianuir 1. napj6tol
hatelFalan (a helyes hivatkozas az Aht. 91 . S-a).

A jogalkotasrol szolo 2010. 6vi CXXX. torv6ny (a tov6bbiakban: Jat.) 8. $-a (2) bekezd6se
ertelmeben nem lehet m6dositani vagy ' a jogszabely eg6sz6nek hatelyon kivlil helyez6se
nelktll - hatalyon kiv0l helyezni
a) a jogszab6ly megjel6leset,
b) az onkormenyzati rendelet kiv6tel6vel - a rendelet bCyC<g!9lE:SZj1,
c) a hat5lyba lepett jogszabalyi rendelkez6s hatdlvba l6ptet6 rendelkez6s6t, valaminl
d) jogszaballyal - a hileles szoveg 6s a kihirdetett szoveg kozti elt6r6s, valamint forditasi

hiba kivetel6vel - a jogszabalyban kihirdetett nemzetkozi szerz6d6s,
szeei5deshez llzott fenntartes, kifogas 6s nyiiatkozat szdveget.

a

nemzetkozi

Hatoligi F6osztily
Tofl 6n],EssCgi Fel08)clcn Oszf,ily
3100 Sale6ta'jii4 Rik6czi n! 36. 'Id: (i?) 620-85. FN: il2) 620-196. c-mail: torven-Y6seg@dogradgDv.hu

Fentiek alapjan a rendelete bevezeto r6szet m6dositani nem lehet, azonban a jovoben
legyenek figyelemmel arra, hogy a bevezeto r6szben hatelyban l6vo jogszab6lyi helyekre
hivatkozzanak.

A Jat. 17. S-a alapjen:

A jogszabdly elokeszitdje - a jogszabaly feltetelezett hatasalhoz igazod6 rdszletess69U
kovetkezm6nyeit.
Az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerdl a KormAny 6ltal el5terjesztendo to.venyjavaslat,
"('1)

- et6zetes hatesvizsqSlat elvegz6sdvel felm6ri a szab6lyozas varhat6

illetve kormrnyrendelet eseten a Kormanyt, 6nkormenyzati rendelet eseten a helyi
onkormanyzat k6pvisel6-test0leiet tejekoztatni kell. A Kormeny tagja rendelet6ben
meghatarozott esetben a kozjogi szervezetszabilyoz6 eszkoz el6keszit6je el6zetes
hatisvizsgelatot v6gez.
(2) A hat5svizsg6lat sor6n vizsgilni kell
a) a tervezeft jogszabily valamennyi jelentosnek itelt hateset, k0l6nosen
aa) tarsadalmi, gazdas6gi, kOlls6gvet6si hat6sait,
ab) k6rnyezeti 6s egtiszs69i kovetkezm€nyeit,
ac) admlnisztrativ terheket befolyaso16 hatasait, valamint

b) a jogszabSly megalkotAs6nak szuks6gess6get, a jogalkotas elmaradasanak
k6vetkezmenyeit, 6s

c) a jogszabely

alkalmazdsahoz szirks6ges szem6lyi, szervezeti, t6rgyi

6s

vdrhat6

p6nz0gyi

feLteteleket.
171A. $ A jogszabaly el6keszitojenek feladata, hogy az el6zetes hatesvizsgalat eredmdny6t

merlegelje, 6s - a jogalkotas alapveto kovetelmenyei figyelembev6iel6vel - akkor tegyen
javaslatot a jogszab6ly megalkotdsAra, ha az a szabdlyozasi c6l el6r6s6hez felt6tlenill
szuks6ges."

A Jat. 18. S-a 6rtelm6ben:
bat el6k6szitS e indokolest csatol amelyben
,,(1) A jogszabdly teNezetehez a
bemutatja azokat a tersadalmi, gazdasagi, szakmai okokat 6s c6lokat, amelyek a javasolt
szabelyozdst szuks6gess6 teszik, tovabbe ismerteti a jogi szab6lyozas v6rhat6 hatasait, 6s
az allaspontl6t az indokolas k6zzetetel616l.
(2) A.jogszabely tervezet6nek indokol6s6ban tejekoztatast kell adni a javasolt szabilyozds
6s az europai unios jogbol ered6 kotelezetts6gek osszhangjarol, valamint a 20. S szerinti
egyeztet6si kotelezetts6916l.
jogszabaly tervezetehez tartoz6 indokoles nyilvanossag:it jogszabelyban
(3)
meghatarozottak szerint kell biaositani.
(4) Ajogszabely tervezet6hez tartoz6 indokol6s kdtelez6 er6vel nem rendelkezik.
(5) A jogszabAly 6rtelmezesekor figyelmen kivul kell hagyni a jogszab6ly tervezet6hez
tartozo indokol6s jogszab6lyszoveggel ellent6tes €sz6t."

A

A Magyar Kozlony kiad:!s6r6l, valamint a jogszab6ly kihirdetese sor6n tod6n6 es a k6z.iogi
szervezetszabelyoz6 eszkoz kozzet6tele sordn tort6n6 megjelol6ser6l 5/2019. (lll. 13.) ltU

rendelet (a tovabbiakban: Kozlonyrendelet) 20. S (3) bekezdese szerint az Onkorm6nyzatj
rendelet tervezet6hez tartoz6, a megalkotas* megel6z6en rendelkez6sre all6, v6gs6
eloterjeszt6i indokolist a Nemzeti Jogszabilytirban kell kdzz6tenni.
A Kdzlonyrendelet 21. S (2) bekezd6se ertelmeben az dnkormanfzali rendelet tervezet6hez
tartoz6 indokolast - a jogszabaly el6keszitSjenek az indokolasban kifejtett, erre
vonatkoz6 allSspontja alapjan - nem kell koz:6tenni, ha a.jogszab6ly

a) jeleni5s

t6rsadalmi, gazdasdgi, kdlts6gvet6si hatSsa, kornyezeti 6s egeszs6gi
kovetkezmenye, adminisztrativ te.heket befolyisol6 hatasa nem kimutathat6, illetve
b) technikai vagy vegrehajtdsi jellegU.

A

612070. (Vll.7.) rendelethez nem keri.ilt csatolisra indokolis, valamint et6zetes
hatasvizsgSlati lap, az 5nA20- (Vll.7.) rendelethez indokolas csatolSsra kerillt,
azonban el6zetes hatisvizsg6lati lap nem.
K6rem a hianvz6 dokumentumok p6 isat.

Az 6tkeztet6s nyersanyagkoltsegeir5l 6s t6rit6si dij6rol sz6l6 612020. (Vll.7.) rendelet zer6
rendelkez6se szerint ,a rendelet kihirdetese napjan l6p haftlybe".

A Jat. 7. $-a alapj5n a jogszab6lyban meg kell hatarozni a hatilybal6p6s6nek napi5t.
amelv a ioqszabilv kihirdet6s6t kcivet6 valamely nap lehet. Ha a szabalyoz6s c6lja
m6sk6nt nern 6rheto el, a jogszabely hatilybal6p6s6nek napia a kihirdet6s napja is
lehet, ebben az esetben a hatelybalEpes id6pontjat 6r6ban kell meghaterozni, mely

nem el6zheti meg a kihirdet6s id5pontj5t.

A.iogszabelyszerkesztesr6l sz6l6 61/2009. (Xll. 14.) IRM rendelet 80. $a 6rtelm6ben.
,('1) A hatdlybal6pes napjet

a) a jogszabaly kihirdetes6t koveto meghatdrozott napban vagy a kihirdet6st

kdveto

meghatarozott h6nap meghaterozott napjdban,

b) ha az a) pont alkalmazasaval a

hatalybalep6s id6pontja nem hatdrozhat6 meg
egy6rtelm[en, naptari napban kell meghatarozni.
(2) Ha jogszabaly hat6lybalep6se valamely .iovdbeli felt6tel bekovetkelehez kotodik, ezt a
felt6tel bek6vetkezesenek id6pontjaval vagy az eA koveto meghatarozott nappal kell
meghat6rozni.'

A

jovoben

a

rendeletek szerkezete, megsz6vegez6se vonatkozasaban legyenek
a Jat-ban, valamint a jogszabAlyszerkesztesr6l sz6l6 61/2009

fokozottabb figyelemmel

(XI1. 14.) IRM rendeletben foglaltakra.

Az M6tv. 134. S (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a tSrv6nyess6gi felhivis k6pvisel5testiilet Sltal t6rt6nS megtergyal:sa16l, elfogadisirol (hat6rozat formajeban),
esetleges egyet nem 6rt6s6rdl 6s annak indokar6l, a megtett int6zkedesekr6l
2020. augusztus 31-

naPjiig

irasban taj6koztatist k€rek.

A

helyi onkormSnyzatok t6rv6nyess6gi felilgyeletenek r6szletes szabalyairol

szol6

119t2d12. (V1.26.) Korm. rendelet 9. S-a alapian a korminyhivatal tonr'6nyessegi felhivasa

eredm6nytelen abban az esetben is, ha az 6rintett
hatarido lejafteig a kormanyhivatalt nem teiekoztatja.

a t6rv6nyess6gi felhivasban foglalt

Felhivom szives figyelmat, hogy az Motv 134. S (2) bekezdese 6rtelm6ben a megadott
hat6ridd eredmenytlten etteit6t k6vet6en a kormanyhivatal a tdrvenyess6gi felugyeleti
eliA16s egyeb eszkozeinek alkalmazdsdrdl m6rlegelesi jogkdrben d6nt.

Salg5tarjin, 2020. |illus 27.

Tlsztelettel
dr. Szab6 Sandor kormAnYmegbizott
v6ben 6s m egblzaseb6l

6 Marton Melinda

lWezeto

aAt!^:2426

N4ird

A7

Megyei

x

01:2.:11

xomanltavaEl

Indokol6s

Gar{b Ktizs6s Onko
ta K6nr isel6-tes tiilet6nek
6/202
7.) tinkorm{nvza ti rendelet6hez
az 6tkeztet6s nyersanyagkiilts6gei161 6s t6rit6si dijri16l

Altal:inos indokolds

A szoci6lis igazgatisr6l6s szociiilis ell6t6sokr6l sz616 1993. dvi III. torvdny (a tovibbiakban: Szocw.)
2. $-a szerint a szoci6lis elliit s felt6teleinek biztositrisa - az egydnek rinmaguk6rt 6s csal5djuk6rt,
valamint a helyi koztiss6geknek a tagjaik6rt viselt felel6ss6gdn tril - az rillam kozponti szerveinik ds a
helyi onkormrinyzatoknak a feladata.

Szoctv. 92. $ (l) bekezd6sdben kapott felhatalmazls alapjin az ugyanezen tdrvdny 59. I (l)
bekezddse ds 62. $ (1) bekezd6sdben meghat6rozott feladatkrir6ben elj6rva sztiksdges az 6tkeztetds
nversanyagk6lts6geirSl 6s tdritdsi dijiir6l rendeletet alkotni.

A

A

Szoctv. 115. $ (1) bekezd6se az int€zmd,r,yi t6rftdsi dij a szem6lyes gondoskodris kordbe tartoz6
szoci6lis ell6trisok ellen6rt6kek6nt meg6llapitott dsszeg (a toviibbiakban: intdzm6nyi tdritdsi dij). Az
int6zmdnyi tdrit6si dijat a fenntart6 tirgy6v 6prilis l-jdig rillapitja meg. Az int6zm6nyi tdritdsi dij
dsszege nem haladhatja meg a szolgaltatesi onkoltsdget. Az int6zm6nyi tdritdsi dij €v kozben egy
alkalommal, t6mogatott lakhatils eset6ben k6t alkalommal korrigdlhat6. Az intdzm6nyi tdrit6si dijat
integralt int6zm6ny eset6ben szolgeltatisonk6nt, szakapoliisi kozpont eset6ben a szakepolisi elledsra
kiildn kell meghat5rozni, ilyen esetben az dnktiltsdg sz6mit6sa soran a kozos kdltsdgelemeket a
szol96ltatSsonkdnti kozvetlen kolts6gek ar6ny6ban kell megosztani.

R6szletes indokl6s
1. $-hoz

A nyersanyagkoltsdget szab6lyozza.
2. $-hoz

A t6rit6si dijakat szabtlyozza
3-4.$-hoz

A hat6fyba 16pteto. 6s hatflyon kivbi.il helyez6sre vonatkoz6 rendelkez6seket tartalmazza.

Nl6traszolos. 2020. jirlius
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LOZETES HATASVIZSGALAT

Gar:ib Ktizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
6t2020. (\II. 7. tinkorm6nvzati rendelet6hez
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei16l 6s t6rit6si dijri16l

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. t<irv6ny 17.-$-a szerint a jogszabrilyok el6k6szit6se sordn
elozetes hat6svizsg6lat elv6gz6sevel kell t'elm6mi a tervezett jogszabrily valamennyi jelent6snek it6lt
hatisiit, a szab6lyoz6s v6rhat6 kdvetkezmdnyeit.
Az elozetes hatisvizsg5lat megillapitfsai a rendelet esetdben az al6bbiak:

l.

Tirsadalmi hatfsok: Az 6tkezdsi-t6rit6si dij az el6zb 6vhez viszonyitva v6ltozatlan

marad,

trirsadalrni hatisa nincs.

2. Gazdas6gi, ktilts6gvet6si hatisok: A rendelet megalkot6sinak gazdasSgi, kdltsdgvetdsi hat6sa
abbat az esetben. ha az el6terjeszt6s szerinti tartalommal fogadja el a k6pvisel6-testtilet- nem
mutathat6 ki.

3.

Ktirnyezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezm6nyek:

A

rendelet megalkot6s6nak kornyezeti.

egdszs6giigyi krivetkezm6nye nincs.
,1.

Adminisztrativ terheket befolyisol6 hatisok A rendelet megalkot6s6nak adminisztrativ terhet

befolyrisol6 hatiisa nincs.

5. A jogszabily

megalkotfs{nak sziiks6gess6ge,

a

jogalkot6s elmaradisinak virhat6

ktivetkezm6nyei: Legut6bb 2019-ben rillapitotta meg a k6pviselo-testiilet a t6rit6si dijakat. A
szolg6ltat6 ( Franka 2000 Kft ) nem emelt 6rat, ezdrt t6rit6si dij dsszege v6ltozatlan maradt.
6. A jogszabrily alkalmazisihoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, tirgyi 6s p6nziigyi felt6telek:A
jogszab6ly alkalmaz6s6hoz sziiksdges szem6lyi, szervezeti, t6rgyi 6s pdnziigyi feh6telek rendelkezdsre
rillnak.

Mitraszolos, 2020. jitlius
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ELOZETES HATASVIZSGALAT
Ga16b Ktizs69 Onkorm{ny'zata K6pvisel6-testiilet6nek
2019. 6vi kdlts6gvet6si beszrimol6iinak
(Z:irszrimad:is) rendelet6hez

A

jogalkotrisr6l sz6l6 2010.

6vi CXXX. tdrvdny 17.5 (l)

bekezd6se alapj6n

az

elozetes

hat6svizsgiilattal ajogszabrily elokdszit6je felm6ri ajogszabrily vriltozSs el6zetes kdvetkezm6nyeit.

A Tv.

17. $ (2) bekezd6se alapj{n az el6zetes hat{svizsgdlat keret6ben
vizsgilata sziiks6ges:

az

6bbi t6nyez6k

Tirsadalmi, gazda'sigi hatisa: A jelen zirsz6madiisi rendelet-tervezet 0sszeellit6sakor 6rtdkel6sre
keriiltek mindazon feladatok, amelyek az <inkorm6nyzat 2019. dvi k<ilts6gvet6s6nek v6grehajt6s6r
befoly6solt6k, teljes it6sdt megalapoadLk.

A

zirsz6.mad6si adatok alapjin megellapithat6, hogy a 2019. 6vi k6lts6gvet6sben kitrizdtt c6lok,
feladatok teljestiltek. A kiad6sokniil a takar6koss69 6s 6sszerii felhaszn616s volt ajellemzo.

Kiirnyezeti, eg6szs6gi kiiriilm6nyek

A

rendeletben foglaltak v6grehajtSs6nak kcizvetlen

eg6szs6giigyi, komyezetre gyakorolt hat6sai nincsenek, a jogszab6lyok eltal az dnkorm6nyzatok
kotelezeftsdgek6nt meghadrozott 6gazati feladatokat nem veszdlyeaefie.

Adminisztrativ terheket befolyfsoki hat6sa: A z6rsz6mad6si rendelet-tervezet, annak mell6kletei es
szdveges indoklta iitfog6an hatriroztSk meg a 2019. dvi feladatellitasokat, a feladatelletesok soriin
felmertil6 adminisztrativ terheket. Az adminisdreci6 erositdse abb6l a szempontb6l is indokolt. hogy a
kozp6nzek lelhasznilasa mdg fokozottabban 6tklthat6bb legyen, illetve, hog-v a tcirvenless6gi
eloiriisoknak eleget tegyen az onkorm5nyzat.
Egy6b hatfsa: Nincs.

A rendelet megalkot6s6nak sziiks6gess6ge:
iillamhiiztartrisr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrv6ny 9l.S (l)-(2) bekezd6sei, v.alaminr az
ellamh6zta(6sr6l sz616 torv6ny vdgrehajteser6l a 368/201 I .(XIl. 3 I .) Korminyrendelet (Avr) alapj6n
az iinkorm5nyzat kdtelezettsdge a rendelet megalkotisa.

Az

A rendelet megalkotisa elmarad6sa esel6n virhat6 ktivetkezm6nyek: Ennek

elmarad6sa esetdn. az
onkorminyzat nem tenne eleget torvdnyi kdtelezeltsdgeknek. Ez maga ut6n vonn5 tiibbek koztjtt a

normativ rillami hozzijirullsok esetleges felftiggeszt6sdt, zirolisitt, valamint

az elozi5 ivi

kotelezettseg-vellalSsok teljesit6sdre nem lenne jogalap.

A rendelet alkalm azis{hoz sziiks6ges felt6telek

A

rendelet-tervezet risszeiillitdsinak t6rgyi, szemdlyi, szervezeti felt6telei
Onkorm6nyzati Hivataln6l rendelkez6sre 6lltak.
'iio
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Garib Ktizs6g Onkormlnyzata Polgrirmester6t6l
3067 Garib. Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-:185
e-mail: tilkarsag 'ii mat raszolos.hu
Elokdszitesben kcizremrikciddtt: Miirkus Srindor jegyzo

El6terjeszt6s

Garib 641a,64/b hrsz. alatti ingatlanon taLilhatri hullad6kok bejelent6s6vel kapcsolatos
ellen6rz6s trirgyriban,

Tisztelt KdpviselS-testiilet

!

N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Agrdriigyi 6s Kcimyezetv6delmi F6osztalya
K6myezetv6delmi Osztdly szakemberei ellen6rzdst tartottak - az rinkorm6nyzat tulajdon6ban

ldv6

Garitb 641a, valamint a 64lb hrsz. alatti ingatlanon talilhat6 hulladdkok bejelentdse

miatt. A helyszinen felvett hat6siigi szeml6r6l k6szitett jegyzokdnyv alapj6n a
Kormiinyhivatal a hatirozatit megktildte, melyben Garrib <inkormiinyzat riltal engeddly n6lktll
v6gzett hulladdkgazd6lkod6si tevdkenysdg - nem vesz6lyes hullad6kok gyiijt6se, lerakiisa folytat6srit a kormSnyhivatal megtiltja, valamint a melldkelt hatarozatban loglaltakra kcitelezi
az lnkormtnyzatot, melynek teljesit6si hatrirideje 2020. november 30.

Garab, 2020. augusztus

1

9.

,rS"\

...4

sl

"f/

Kov6cs Zolt6n sk
polg6rmester

Ii;ms,oloi;

KSzds

Erkczeit

Onlonnjrrzari lllraral
..\.i.:............u0

.Jir-.-..... Sgf

inttzo:

NOGRAD MEGYEI
KORMANYHIVATAL
Ugyiratszem:

NO/KVO/900-3/2020.

T6rgy: Gar6b Kozseg Onkorm6nyzata, Gareb

Ugyint6z5:

lv5k Eszter

0641a

E-mail:

ivak.eszter@nograd. gov.hu

Telefon:

(06-32) 795-187

6s

064/b hrsz. alatti

felhalmozott hulladekok 0gyeben

ingatlanan

-

tiltiis

6s

kdtelez6s

HATAROZAT

A N6grad Megyei Kormanyhivatal Agrarugyi 6s

Ktirnyezetv6delmi F6osztalya

Ktirnyezetv6delmi Osztely (tovabbiakban: Kormanyhivatal) ca16b Ktizs6g 6nkorm6nyzatit
(szekhely: 3067 Ga16b, Pet6fi u. 5., KUJ: 100 147 5A0, a tovebbiakbant Kotelezett), mint a careb
064/a 6s 064/b hrsz-ti ingatlanok tulajdonosat az engedely nelkul vegzett hulladekgazdelkodesi
tevekenyseg targyeban inditott kornyezetvedelmi hat6sagi elj6rasban az alabbi dOntest hozta:
KOtelezett altal enged6ly n6lkUl v6gzett hulladekgazdalkodesi tev6kenys69
hulladekok gyrjjtese ds lerakasa - folytat6set a Kormanyhivatal

-

nem veszelyes

megtiltja,

valamint az alibbiak teljesit6s6re ktitelezi:
1.

2.

A Kotelezett tulajdoneban l6v6 Garib 064/a 6s 064/b hrsz-( ingatlanokon elhelyezett nem
vesz6lyes hullad6kokat be kell sorolni a hulhdekjegyzekr5l sz1l6 7212013. (Vlll. 27.) VM
rendelet 2. szamu melleklete szerint, valamint azokat tovabbi kezel6s - hasznositas vagy
artalmatlanit6s - c6l,ab6l 6rv6nyes hullad6kgazdalkodesi enged6llyel rendelkez5
szervezetnek at kell adni.

Meg kell akaderyozni

a tovabbi illegilis

hullad6kelhelyez6st. (sorompo, elkerites,

figyelmezteto tabla...)
3

A

4

Az illegalis hulladeklerakes megakadalyozasara tett int6zked6srol, valamint a hullad6koktol

hulladek tov6bbi kezelesre torteno atadasat, 6s az 6rvenyes hulladekgazddlkod6si
enged6llyel rendelkezo szervezettel val6 elszallittat6st igazol6 dokumentumok masolatait
be kell nyujtani a Korm6nyhivatal resz6re.

mentesitett teruletr6l igazolo fot6dokumentacio megkUld6se a Kormanyhivatal reszdre

TeUesit6si hatarid6: 2020. november 30.

Agreriigyi 6s Kdrnyezetvedelmi F6oszhly Kdrnyezetv6delmi Osztdly
3100 Salg6tarj6n, l\,4tueum t6r 1.
Telefon: (06-32) 795-188 Fax.: (06-32) 795-170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu;Web: http:/ Mwtr.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

I

A

kotelezetts6g onk6ntes tellesit6s6nek elmaradasa eseten

a

KormAnyhivatal

a

kornyezet

vedelm6nek 6ltal6nos szabelyair1l szo/6 1995. evi Llll. torveny 91/D. 5 (3) bekezdese, valamint az
aftaEnos kozryazgatdsi rendtaftesrol szolo 2016. evt CL. torveny {a tov6bbiakban Akr.r 132.$ ds

133.S-a alapjan a v6grehaltAs foganatosit6s6t v6gz6ssel elrendeli, ennek kik6nyszerit6se
6rdek6ben az At<r. 77.5-aban meghatarozott mert6kLi el.iarasi birsag kiszabasanak van helye,
melynek legkisebb dsszege tizezer forint, legmagasabb tisszege term6szetes szem6ly eset6n
olszezezet forint, jogi szem6ly vagy egy6b szervezet eset6n egymilli6 forint. Az eljiirasi birs6g
egy elj6riisban, ugyanazon k6telezetts69 ism6telt megszeg6se eset6n ism6telten is kiszabhat6.

A hatarozat a kdzlessel veglegess6 velik, ellene kOzigazgat6si uton fellebbezesnek nincs helye. A
v6gleges dtint6s ellen, ktizles napjat6l szamitott 30 napon beltil a Budapest Kdrnyeki
T6rv6nysz6knek cimzett, de a Nograd Megyei Kormanyhivatal Agrarugyi 6s K0rnyezetvedelmi
F6osztaly Kornyezetvedelmi Osztalya (3100 SalgotarJan, IVlizeum ter '1.) resz6re megk0ldott
keresetlevellel kdzigazgatesi per kezdem6nyezhet6. A keresetlev6lben meg kell jel6lni a perben
eljar6sra illetekes bi16sagot, a felperes 6s alperes azonosltasara alkalmas adatokat, a vitatott
kozigazgaEsi tevekenyseg 6s az arrol valo tudomesszezes modjanak es ide.jenek azonositas6ra
alkalmas adatokat, a bfrosag hat6sk0renek es illetekess6genek meg6llapitasara alkalmas adatokat, a
kozigazgatasi cselekmennyel okozott jogs6relmet, az annak alapjaul szolg5l6 tenyek 6s bizonyitekok
eloadesaval, tovabba a bir6sag d0ntesere irenyulo hatarozott kdrelmet.

A jogi kepviselovel eljar6 fel es

a belfoldi sz6khellyel rendelkezo gazd6lkodo szeTvezet - ha nem
Ugyvedi k6pviselovel jar el - a keresetlevelet kizdr6lag elektronikus uton nyujthatja be a
kormAnyhivatal honlapjan el6rhet6 iForm eleKronikus nyomtatuanykitolto alkalmazdssal (httos://ekorman

k

,

vagy hivatali kapun kereszttil

A keresetlev6l benyujEsenak a kdzigazgatasi cselekm6ny vegrehajtesara halaszt6 hatSlya nincs, a
felperes azonban r6szletes indokolassal 6s azt alatamaszto dokumentumok csatolas6val azonnali
jogvedelmet kerhet. A bir6sag a pert tergyalason kivul biralja el, a felek barmelyikenek kerelm6re
azonban tSrgyalast tart. T6rgyalas tartaset az Ugyfel a keresetlevelben kerheti, ennek elmulaszt6sa
miatt igazolasi kerelemnek nincs helye.

A peres eliaras illet6ke 30.000- Ft, azonban a per t6rgyara tekintettel a bir6s6gi eljerasban a feleket
tSrgyi illetekfeljegyzesi jog illeti meg, melynek alapjen mentesul az illetek elozetes megfizetese al6l.
llyen esetben az fzeli az illeteket, akit a bir6seg erre kdtelez.

INDOKOLAS
2020. augusztus 3. napjin bejelent6s 6rkezett a Kormanyhivatalhoz, miszerint Kotelezett
tulajdonaban levo Garab 064/a 6s 064/b hrsz-rl ingaflanokon nagy mennyis6g0 hullad6kot
helyeztek el. A hulladekok osszetetele a bejelentes szerint: 6pitesi tormelek, bontott drotkerites,
temetoi hullad6k, lakossagi hullad6k, kerti nyesedek.

Fentiek kivizsgilasa 6rdek6ben a Korminyhivatal 2020. augusztus 6. napjan el6re beJelentett
hatosegi ellen6rzest tartott a bejelentesben szereplo ingaflanok terUleten.

A Korm6nyhivatal a helyszini ellen5rz6se soran t6bbek koztitt az alabbiakat allapitotta meg,
melyet Kdtelezett altal is elfogadott No/Kvo/goo-2/2020. szamu jegyz6k<inyvbe rtigzitett.

,,4 helyszinen fellelheto volt a bejelentesben megjelalt kerltls maradek. A Ethat6 teraleten
koves talai, zold hulladek es kev6s epitr-si-bonftsi hultad'k bblhat6. A teralet aut6val es

2'

Agr,rugyi 6s Kdrnyezetvedelmi F6osztely Kdrnyezetv6delmi Oszt6lv
3100 Salgotanan, MUzeum ter l
Telefon: (06-32) 795-188 Fax.: (06-32) 795-170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: http:/,!ww.kormanyhivatal hu/hu/nograd

gyalogosan is kannyen megkozelithet1. Az ankormenwat kepvisetet'ben a po4ermester
kerdes nkre el6adta, hogy a terileten kb 1-2 m3 zotd hu ad'k 6s kb s m3 aszfalt t6mel6k
kerAlt elhelyezdsre. ... A tetulet lekerircse bNben van."

A hulladekral sz6lo

2012

evi CLXXXV. torveny (tovabbiakban: Ht.) 2. S

(i)

bekezdes 26. pontja

szerint:

adokgazdelkodes:

gyajrcse,

a hullad6k
sz1llititsa, kezelese, az ilyen mtiveletek feljgyetete, a
',hu
kereskedokent vagy kozvetitokent vegzett tevekenys6g, bvebbii a hultadekgazdekodesi
l€tesitmenyek 6s berendezesek ijzemeltetese, valamint a hDllad'kkezeto Etesitm'nyek
utogondozesa."

A Ht. 62. S (1) bekezdese szennt ,,hullad€kgazddlkoditsi tev6kenys6g

-

e t1rvenyben megha6rozott

kivetellel - a kornyezetvedelmi hatosag eftal kiadott hullad6kgazd6tkod1si enged6lv vaqv
nvilv6ntad'sba v6te abDien v6oezhet6."

A

Kormanyhivatal nyilvantart6sa

alapjan Kotelezett nem rendelkezik

6rv6nyes

hullad6kgazdalkodesi enged6llyel 6s nyilvintartisba v6tel6t sem k6rte.
A Ht. 61 . S-a alapjan:
,,(1) Hu ad€ktdl a 37. $-ban meghaterozoltakra figyelemmel, csak kijelt5lt vagy arra fenntartott
helyen, a kdrnyezet veszelyeztet€s,t kizdr6 m6don lehet megvahi. Nem mentes\l a hulladek
bitlokosAra, illetve tulajdonosAra vonatkoz6 szabelyok al6l az, aki a biiok1ban, illetve tulajdondban
16vd hu addkt6l nem az e toNenyben meghat1rozoft kdtelezettsegek teljesitdsevel vdlik meg.
(2) Az ingatlanon ellen6rizetlen ki5r lm6nyek kiizdtt elhelyezett vagy elhagyott hulhdek 31. S

szerinti elszellitdsanak 6s kezel'senek kdtelezettsege a hullad6k tulajdonosdt vagy korebbi
birtokos't terheli.
(3) Ha a hullad6k tulajdonosa vagy korebbi bittokosa a (2) bekezdds szeinti k,telezettsagdt
dnkdnt nem teljesiti, vagy nem ellapithato meg a szemalye, illelve annak szem1lye, aki a
hulladdkt6l az (1) bekezdesben foglaltak megseft'sevd velt meg, akkor a hulladdkbiftokosra
vonatkoz6 31. 5 szerinti kdtelezetts6g azt az ingatlanhaszndldt terheli, akinek az inga anen a
h u ll ade kot el he lyeztek vagy el hagytd k.
(4) Ha a kdzterUleten elhagyott, illetve ellen6rizetlen kdriilm€nyek kdziitt elhelyezett hulladdk ide6rtve a telepDl1stisztasagi feladatok kordbe taftoz1 hulladekot is - kordbbi bi,'tokosa vagy
tulajdonosa a hullad€k elszellifisera 6s kezercs€re vonatkozo kiStelezetts6genek nem tesz
eleget, a hullad'k elszirllitirserd 6s kezel6sdr6l a tebpfl6si dnkormAnyzat a kozszolgdltat6val
vagy mds hulladdkgazdelkodesi engedellyel rendelkez6 gazdelkodo szervezettel k6tdtt
szerzSdds titjAn gondoskodik. Ha a hulladek elszatlli6serd es kezel6sdr6l a telep l6si
6nkormenyzat a k'zszoqeltat1val kdtoft hulladekgazdelkodAsi kozszolgelbbsi szenddes luen
gondoskodik, akkor ezt a hullad,kgazdelkodesi kAzszo@Albhsi szerz5dds egyes taialmi elemei
kdzott meg kell haqrozni.
(5) Az ingatlanhaszneb, illetve a (4) bekezd's szerinti gazditlkod1 szervezet vagy kozszoqAltatd
mentesiil a felelSss6g alol, ha azt, aki a hulladekot az ingatlan teriiletan vagy kdzterUleten
elhagyta vagy jogellenesen elhelyezte, a kiirnyezef{edelmi hatoseg ercfi beazonosit,sra
alkalmas modon megnevezi, 6s vele szemben a jogelleness6g tenyet bizonyitia.
6) A kArnyezetvedelmi habseg a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladek ebzellitesAra ds
kezebsAre kdtelezi azt a szemelyt, aki e S rendelkezdseire figyelemmel a 37 $ (1) bekezdaseben
megA apltott kotelezetbegenek Ankdnt nem tesz eleget.
(7) A tercp,rcsi iSnkormenyzat kiizteriilet tiszt1n taftes1ra vonatkoz6 kdtelezetts6genek
tetjesitese a hulladqk jogellenes elhelyez6s66rt, illetve elhagyes16rt felelds szem€lyt nem
mentesiti a felel6ss6g al6.l."

...
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A Ht. 31. S (2) bekezdese szerint a hullad6kbirtokos a hulladek kezeles6rol

,,a)

az ittala

uzemelteteft hulhdekkezel' l,tesitmanyben vagy berendez'ssel v1gzett el6kezel6,

asz nositO vag y

6 rlal ma tl a n ito e lja rd s.
hulladekkezel6nek bnenS etadAsa,
szellit6nak t'ft€n1 etadAsa,
gyttjt1nek tofteno dtaddsa.
kazvetit6nek toft+no Ataddsa.
D a hulladek kereskedonek t6ft6n6 etadesa,
g) a hu adek kozszob1ftabnak tArEnd +tadAsa - ide1ftve a hulladdk hu adqkgylifi ponton vagy
hulladekgyiijt1 udvarban toft6n6 ebdesenak esetet is -, vagy
h) a hulladdk dtveteli helyen, illetve az 1tvetelre kotelezettnek taft6n6 6tadAsa [ltjAn gondoskodik."

h

b) a hu adek
c) a hu addk
d) a hu ad6k
e) a hulbdek

A Ht. 31. S (3) bekezdese szeint ,,jogszabelyban megha6rozott esetekben a hu adekke velt brmeket
a hulladekbiftokos az AtuAehe kotelezettnek adja eL"

A Ht. 31. S (5) bekezdese szerint, ,,ha a

hulladdkbirlokos

a

hulladdkot mAsnak 1tadia

-

hulladekgazd6lkoddsi kozszolg1ftabs kereteben a k1zszolgeftab rdszere toften6 Atadds kiv'te16vel

meg kell gy1zodnie an6l, hogy az etvevo az adoft hu adek

szA

a
-,

ibsAra, kdzvetitds;re,

kereskedelmdre, illetve kezel6sdre vonatkoz1 hulladekgazddlkod1si engeddllyel rendelkezik, vagy az
adott hu addkgazdelkodAsi tevekenys€g v6gzdsehez szrks6ges nyilvenbfiesba vetele megbrt,nt."

A Ht. 84. S (1) bekezdese alapjan ,,a k1rnyezetu,delmi hat6seg az e toNdnyben, valamint mas
jogszabAlyban meghabrozott el1irAsok teresiiSse drdekdben a hulladakbirtokost, a hulladek
tulajdonoset, illetve a kornyezethasznebt k5telezi
a) a jogszabelyban foglalt vagy hat1sAgi hatArozatban el6itt k6telezelts6geinek betartdsdra, illetve
a jogs6rt6 dllapot megsziintetesere, ha az abban foglalt el1irasokat a hullad,k birtokosa,
tulajdonosa, illetve a kdrnyezethaszneb megszegi, teljesal1saket elmulasztja, illetve a
hulladekgazddlkodAsi engedelyhez vagy a minOsitdsi enged6lyhez kotoft tevekenysdget az
enged6lyt6l, a nyilventuftasba vetelhez kotdtt bvekenyseget a nyilvenbftesbl eltdrd m6don
gyakorolja;

b) a kdrnyezetet veszdlyeztet6, szennyez6, illetve kerosito tevekenyseg felftiggesztesdre,
a

bba ha gydsd ra, az eredeti el lapot hely

re6!

II

itesiira ;

c) a karnyezet szennyezdse eseteben olyan inEzkedes megtdtel,re, amely a kdrnyezetszennyezest
csAkkenti vagy megszAnteti, a k1rnyezet k1rosod1set kizArja."

Fentiek, valamint az Akr 1O4. $ (1) bekezdes a) pontieban foglaltak alapjSn a Kormanyhivatal
KOtelezettel szemben 2020. augusztus 3. napjan eljerast inditott. A Kormanyhivatal az elld16s
megindit6sarol sz6lo ertesitest melldzte az AXr. t0a. S (3) bekezdes a) pontjAban foglaltak
alkalmazesa okan, mely szerint az ertesites csak akkor mellozheto, ha az elj6ras megindit6sa utan a
hatos6g nyolc napon belirl dont, vagy az eljerest megszunteti.

Fentiek alapien a Kormanyhivatal a rendelkez6 r6sz szerint dt nttitt.
Jelen hatarozat a fenti jogszabelyhelyeken tUl az Akr. 80. S (1) bekezdesen 6s a 81. S (1) bekezdesen
a

lapu

L

Jelen hatarozat a Kormanyhivatal elektronikus alairaseval van elletva. Az elektronikus alairassal
ellatoft elektronikus dokumentum joghatas kivaltasara val6 alkalmassaga a papiralapu
dokumentumeval megegyez6 az elektronikus alairas16l rendelkezo hatdlyos jogszabely, az
Ag16rilgyi 6s K6rnyezetu6delmi F6osztdly K6rnyezetvedelmi Osztaly
3100 Salg6tarjan, Mizeum ter 1.
Telefon: (06-32) 795-188 Fax.: (06-32) 7S5-170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Webt http:/ldww.kormanyhivatal.hu/hU/nograd

elektronikus ttgyinEzes reszbtszabdlyairol szolo 45112016. (Xll. 19.) Korm. rendelet 12. S (1)
bekezd6s b) pontja alapjen.

l.

a

A

birosagi eliaras szabalyaira
kozigazgatasi perrendta(asrol szolo 2017. €vi
tv. (Kp.)
rendelkezesei irenyadok, a jogorvoslatr6l szol6 t6jekoztatas a Kp. 13. S (3) bek. b) pontjdn, a 37. S es

39. S-ain, az 50. S (1) bekezdesen, valamint a 77. S (1)-(2) bekezdes6n, a polgari perben 6s a
kozigazgatesi birosagi eljarasban alkalmazando nyomtatvanyokr6l sz6lo 6/2019. (111.18.) lM rendelet
6.S (1) bekezdesen, valamint az eleKronikus ilgyintezes 6s a bizalmi szolgaltatasok 6ltal6nos
szab6lyair6l szol6 2015. evi CCXXll. tdrveny L S (1)bekezd6sen alapul.
A peres ellar6s illetekenek mert6ket az illetekekr6l szolo 1990. evi XClll. torveny (a tovabbiakban: ltv.)
45/A. S (1) bekezd6se irja elo. Az illet6k feljegyz6si jogra vonatkozo szabelyokat az ltv. 59. S -a
lanalmazza azllv.62. S h) pontja szerint illeti meg az Ugyfelet.

A Kormanyhivatal 5ltal6nos hat6skOr6t 6s illetekesseget a f6vArosi 6s megyei kormanyhivatalokr6l,
valamint a jaresi f1verosi kerale ) hivatalokr6l szol6 86/2019. (1V.23.) Korm. rendelet 2. S
szabAlyozza. A Kormanyhivatal k0myezet- es termeszetvedelmi hataskoret 6s illet6kesseget a
kOrnyezetv€delmi 6s term6szetv6delmi hatosegi es igazgat6si feladatokat ellato szervek kijeloleserol
sz6l6 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 8/A. S (1) bekezdese szabdlyozza.

Jelen ddnt6s a ktjzl6ssel v6glegess6 valik.

Korm6nyhivatal jelen hatarozalot a kOrnyezetv€delmi habsegi nyilv1ntaftiis vezetesdnek
szabelyai6l szolo 58/2019. (Xll. 18.) AI\/ rendelet alapjan rogzlti az Orszagos Kornyezetv6delmi

A

Inform6cios Rendszerben.
Salg6tarjan, 2020. augusztus
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Dr. Szab6 Sandor kormenymegbizott
neveben 6s meg bizasabol:

N69rdd lvlegyei
Korm5nyhivatal
2020.08.10
16:13:32
+02'00'
dr. lspin Eszter
fooszt6lyvezeto

Ka pjd k:
'1.

Gar6b Kozs6g Onkormdnyzata

Hivatala kapu

2. HNYR
3. lraftar
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AgrSrugyi 6s Kornyezetv6delmi Fdosztdly Kdrnyezetvedelmi OsztSly
3100 Salg6tali6n, [/]Uzeum t6r 1.
Telefon: (06-32) 795-188 Fax.: (06-32) 795-170
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: httpr/wrvw.kormanyhivatal.hu/hu/nograd
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JEGYZ6KoNw HAT6SAGI SzEMLER6L

Ugyirat.sz.:

NO/KVO/900-2/2020

Jelen l6v6k;

N6griid Megyei Kormanyhivatat Agrarfigyi 6s K<irnyezetv6delmi Fdosztity
Ktirnyezetvedelmi Oszt6ly reszerol
Szklener Katalin hultad6kgazdAlkodasi szak0gyintezo
lv6k Eszter hullad6kgazdalkodesi szakUgyint6z6
Klen6cki Viktoria hullad6kgazdalkod6si szakugyintezo

Ugyf6l r6sz616l:
Nr!v:

Lakcim/Sz6khely

:

,', a,l;'

!

i,

"'':!':)'

'+'tl i:'1=1t'-t-t

Szem6lyazonosit6 adatok:
N6v:

Lakcim/Sz6khely:
Szem6lyazonosit6 adatok:
Targyt Garab 64/a-b hrsz. alatti ingatlanon talelhat6 hullad6kok bejelentes6vel kapcsolatos ellenorzds
K6szUlt: 2020. augusztus

A

6.

.,1

I ora if.

perc kezdettel

Nograd Megyei Korm5nyhivatal AgrarUgyi 6s Kornyezetu6delmi F6oszt6ly KOrnyezetu6delmi

Osztaly (tovebbiakban: Kormanyhivatal) nev6ben a kornyezetu6delmi 6s termeszetuedelmi hatosagi
feladatot ellat6 kormanyzati tisztvisel6(i) ja(nak) el hatos6gi igazolveny felmutat6saval.

A szemlet tarto(k) a szemle megkezdesekor taj6koztatta(6k) a meghallgatott szemelyt affal, nogy az
,ftalenos kozigazgaasi rendtaftesr1l szol6 2016. evi CL. torveny (tovebbrakban. Akr ) 99 S-aban adott
felhatalmaz6s alapjan hatdsagi szeml6t v6gez(nek), egyide.jrileg figyelmeztette(ek) az Akr. 1-6 S-ban
leirtaknak megfeleloen jogai(k)ra es koteless6gei(k)re.

'

Oldalankdnti alairesok

.ai
1

q.

(_-

np

Az ugyfelet megilleti a nyilatkozatt6tel, az iratokba val6 betekintes joga, jelen lehet a fontosabb eljeresr
cselekmenyeknel, jogaban 6ll Jogi kepvisetot ig6nybe venni, 0gyf6l koteles az eij6r6sban tegjobb
tudesa szerint, johiszemLjen kozremLikodni.
Az ellenozott szerv k6pvisel6je(i) bejelenti(k), hogy a kepviselet vonatkozasaban nyitatkozattdtelre es

intezkedesre jogosult(ak),

a jogokra ds kotelezetts6gekre vonatkozo kioktatast megertette(ek)

ds
tudomasul veszi(k), hogy ha a szemlet elfogadhat6 ok nelkul akadaly ozza(ek\, vagy a kozremrjkodest,
nyilatkozatt6telt megtagadja(ek), Ugy az

Akr 77

S szerinti szankciokkal sUjthat6k.

Az ellenorzotteknek joguk van a szemle targyeval osszefuggesben irasban vagy sz6ban nyilatkozatot
tenni, vagy a nyilatkozatt6telt megtagadni. A nyilatkozattetel megtagadesa eseten az eljaro hat6sag a
rendelkezes6re allo adatok alapjan donthet, vagy az ellarast megszuntetheti. (Akr. 63-64 S)

A

a

figyelmet, hogy jelen jegyzokonyv csak az elhangzottak l6nyeg6t
taftalmazza. Ha valamely nyilatkozatat sz6 szerint k6ri jelen jegyzokonyvbe belefoglalni, azt sz6ban
szemlet vegzo felhivja

elore kell jelezni.

A szeml6t vegzo felhlvja a figyelmet, hogy a jegyz6k0nyv a polgari perrendta(asrol szolo 2016. evi
CXXX. tv. (Pp.) 323.5 (1)bekezdese szerint kozokiratnak min6sUl. A kozokirat teljesen bizonyltja a
benne foglalt intezkedest vagy hatarozatot, tovabba az okirattal tanUsitott adatok 6s t6nyek val6sagat,
Ugyszinten az okiratban foglalt nyilatkozat megt6telet, valamint annak idejet 6s modiat (Pp. 323 S (3).
A kozokiratot az ellenkez6 bizonyitas6ig val6dinak kell tekinteni (Pp. 323. S (2).
lvlagyarorszagon a kozigazgatasi hatos6gi elj6ras hivatalos nyelve a magyar (Akr' 20 S).

Az iigyre vonatk026 l6nyeges nyilatkozatok, megallapitasok:

napjan erkezett bejelentes arrol, hogy a Garab Kozs6g Onkorma nyzalanak
tulajdoneban l6vo Gardb 064/a 6s 064/b hrsz-u ingatlanokon nagy mennyisdgl-l hulladekot helyeztek
el A hulladekok osszet6tele a bejelentes szerint: 6pitesi tormelek, bontott drotkerit6s, temetoi
hullad6k, lakossdgi hulladek, kerti nyesed6k.

2020. augusztus

3

A

a mai

Kormanyhivatal

napon el6re bejelentett helyszini ellen6rz6st tart

a

bejelentesben foglaltak

helyszinen torteno ellenOz6se celjeb6l.

A Kormanyhivatal a helyszinen az al6bbiakat 6llapitja meg:
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KormAnyhlvatal

tapasztal:

az Akr. 101 S-a szerint, hivatalb6l indult hat6sagi ellenozese soran jogs6rtest

.-igenlnem

Abban az esetben, ha igen: a hatos6g meginditja az e\erast.

Abban az esetben, ha nem: a hat6sagi ellenorzes eredm6ny6r6l hat6segi bizonyitvanyt 6llit ki az
Ugyfel kerelmere.
igen/nem

o

J

a la

i16so k

t_

,t- )*
a-

1,.,

.

Az

eljirisi cselekm6nnyel 6rintett iigyf6uszem6ly nyilatkozata
...

:.,,tl .

a

.\,).:, ..

a szemle megallapitasai16l:

,..1-r.- 1--.,.....

t-'t
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A lelenl6vok mest eloadni nem kivennak. A jegyzokonyvet felolvasAs utan jovahagyolag aleirjak,
kilelentik, hogy az eltaluk elmondottakat a jegyz6konyv helyesen larlalmazza. Az ugyfel kilelenti, hogy
a hatosagi szemle modjeval kapcsolatban kifog6sa nincs.
A

jegyzokonyv,_j_ p6ld6nyban

k6szUlt. (A jegyzokonyvhoz potlap csatol6sra kerul igen/nem)

A legyzokonyv 1 peldanyei6l az Ugyfelnek postai/elektronikus 0ton a Kormanyhivatal hiteles masolatot

kuld r ::

,

Az ellenSzes soran

,t

db digitalis fenyk6pfelv6tel keszult

Jegyz6k6nyv lezatva:2o2o.augusztus 6. .';'.1'- 613.i

i

perckor

Al5ir6sok
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Szklener Katalin
h u lladekg azde lkoddsi
szakUgy intdz6
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lvdk Eszter
h u

llade kgazdalkod es

szak0gyint6z6

Lt-L.--

Klenocki Vikt6ria
hulladekgazddtlkod6si
szakUgyint6zo

Oldalank0nti alairasok
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Gar:ib Ktizs6g Onkorminvzata Polgirmester6t6l
3067 Garfb Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titkarsa
matraszolos.h u
Elokdszitdsben kcizrcmiikcidott: N{irkus S6ndor j cgvzo

El6terjeszt6s
iskolakezd6si t6mo gat{s megrillapit{srirril

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
412016 (1X.5.) onkorm6nyzati rendelete a telep ldsi tamogatasokr6l, a
gondoskoddst
szemdlyes
nyijt6 szocidlis is germekj6l6ti elldtdsokrbl - lehetov6 teszi a K6pviselotestiilet szem6ra, hogy a csal6dok rdszire az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiad6sok enyhit6se 6rdek6ben
iskolakezddsi temogatast rillapitson meg, amennyiben az adott 6vi kolts6gvetds ezt lehet6v6 teszi. A
lemogates formija lehet pdnzbeli 6s termdszetbeni tiimogatrb. Az dsszegdt a kdpvisel6{estiilet az
augusztus havi iil6s6n hat6rozza meg, melynek kifizet6se hazipdnzarb6l tdrt6nik.
Gariibon I f-o 6vod6s,2 f6 riltal6nos iskolis 6s 1 fd kozdpiskolis tanul6 van.
P6nziigyi lehetos6giiket firyelembe v6ve javasolta, hogy az akibbiak szerint t6mogass6k az drintett
csaledokat.:
) 6vodis
10.000 Ft

Az Onkorm6nyzal

);
i

tanul6k
tanul6

10.000 Frf6
15.000 Ft

iiltaliinos iskoliis
kozdpiskol6s

Kdrem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megtArgyalni.
6s az aldbbi hat6rozati javaslatot elfogadni.

Hat:irozati iavaslat:
Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6 testtilet fgy hatiirozott. hogy a
csalSdok iskolakezddssel kapcsolatos kiadisainak enyhit6se 6rdekdben a 2020/2021-es tanevre
egyszeri pdnzbeli iskolakezddsi t6mogat6st ellapit meg az al6bbiak szerint:

)
>

)>

10.000 Ft
10.000 Frf6
15.000 Ft

6vodis
riltaliinos iskolas tanul6k
kozdpiskoLis tanu16

K6pvisel6-testtilet felhatalmazta a polgemestert, hogy gondoskodjon a jogosultak r6szere tortdno
t6mogatisok hrlzipdnzterb6l t6rtdno kifizetds6r6l, ds a tovAbbi sztiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

A

I elelos
Hatirido:

polgilrmester
drtelemszenien

KeP l-.-
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Kovecs Zoltin sk.
polg6rmester

