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JEGYZOKONYV

Kdsziilt: Gariib Kdzs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilet6nek 2020. .lanuir 22. napiln a Gariibi
Faluhrizban megtartott rendkivtil i til6sdrol.

Kovics Zohin
Nagy Antaln6
Kovics BalSzs

polgdrrnester
alpolgdrmester
k6pvisclo

Tandcskozisi ioggal rdsz vesz: Miirkus S6ndor jegyz6

Kovdcs Zoh6n ester: kdszdntt tte a jelenl6vriket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselo{esttiler 3

tagjrib6l mind a 3 fo jelen van, az iil6s hat6rozatk6pes, a kdpviselo-testiilet [il6s6t megnyitotta

A polg6rmestcr az alSbbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a kdpvisel6-testtilet r6sz6re.

Nap ircndi iavaslat

I .A M6trasz6l6si Kcizrjs Onkormdnyzati Hivatal miikdd6s6vel kapcsolatos feladatok
Eloterjesztr!: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

2. N6gr5d Megyei Korm6nyh ivataljavaslataival, tdrv6nyessdgi felhiv6siival kapcsolatos intdzked6sek
EI6terjeszt6: Koviics Zoltiin polgiirmester

3. Javaslat polgr{rm ester 2020.6vi szabads6gokisi terv6nek j6vrihagyasara
E,loterieszto: Nagy Antaln6 alpolg6rmester

4. Egyebek

Megk6rdezte a k6pviselo-testiilet tagjait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat

A k6pviselo-testtilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 3 tgen szavazallal elfogadta
aA.

Nanirendi rrontok tirgvalisa

1. Napirend

A M6trasz6l6si Kiiziis 6nkorminyzati Hivatal miiktid6s6vel kapcsolatos feladatok

Kov5cs ZoltSn pols6rmester: Trij6koztatta a k6pvisel6-testiilet tagiait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjeszt6st a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, attanulm6nyozhatta ( 1. szimri
mell6klet ). Elmondta, mindenki eltjtt ismeretes. hogy Cserhitszentiv6non olyan dontds sziiletett, hogy
2020.-t6l nem biztositja a hivatali 6piiletet a kirendelts6g sz6mira, 6s ha a tobbi n6gy dnkorm6nyzat
m5s telepiil6sen kirendeltsdget fog fenntartani, 6 akkor is azt szeretn6, Cserh6tszentiv6n iigyeit
Miitraszolosdn int6zz6k. Ezek ismeretdben tdbb egyeztet6s is foly az dnkormenyzatok polg6rmesterei
k<iztjtt, 6s sz6ban sikeriilt is megiillapodisra jutni a tov6bbi miik6d6s feh6teleir6l. A M6trasz6losi
polgiirmester fgy nyilatkozott, hogy h6rom dolgoz6 b6r6t, valamint a miiktjd6ssel iisszefiigg6 dologi
kiad6sokat a normativib6l biaositja a kirendelts6g r6sz6re. Egy fti bdrdt 6s a rezsi ktiltsdget a
kirendeltsdg dnkorm6nyzatainak kell finanszirozni. E megbesz6l6st k<jvet6en Kutas6 k6pviselo-
testtilet6nek olyan dtint6se sztiletett, hogy 6k is bemennek a szdkhely telepiil6sre, M6trasz6l<isre.
Ekkor miir nyilvdnval6v6 v6lt, hogy a tdbbi telepiil6snek is ezt kell mennie, mert h6rman nem tudnak
kirendelts6get fenntartani. A meg6llapod6s 16szleteit azonban meg kell besz6lni.
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Jelen vannak:



A polgermester 6t adta a sz6t a.iegyzo 6rnak.

N,Ii rkus Sdndor icsvzo tdjekoztatta a tesliilet tagjait. hogy Mdtraszolosnck van fbgad6k6pess6gc. A
he1s6 dptifctet a kirendelts6g rendelkez6sire bocs5dak, amelyben tdbb helysdg van. A f'[it6s 6s az 6ram
k<ilts6gc minimrilis lenne, uglanis korszerui napkollektoros rendszer kcri.ilt kialak[t5sra. Az
informatikai rendszer is ki van dpitve.

Kov6cs Zol!11 polqArmesler elmondta. nem tudj6k pontosan, hog-v. mennyibe fog ez keriilni az
dnkormenyzatoknak. Mai nap ddlelott is volr pr6bflkozSs, de az cl6zetes sz6mit6sokat figyelembe
v6ve nem tudnik a kirendeltsdget hSrman fenntartani.

A polgermester k6rte a tov6bbi 6szrevdteleket, hozz6sz6lisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Egydb 6szrev6tel, hozzSsz6l5s nem hangzott el.

A polg6rmester ktrte, szav azzanak.

A k6pviselotesttilet egyhangflag - 3 igen szavazattal - az alabbi haterozatol hozta:

Gar{b Ktizs6g On korminyzata K6pvisel<i-testiilet6nek
I /2020.(1.22.) szimI halri rozala
a ktiztis 6nkorm6nyzati hivatal kirendelts6g6vel kapcsolatban

Gar6b K<izs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilete, mint ddntdshoz6 testtilet tgy
hat5rozott, hogy a Miitraszril5si Kdzos Onkormdnyzati Hivatal alapit6 okiratiinak a

Cserh6tszentivini Kirendelts6g megsziintet6s6t tartalmaz6 m6dositiisiit elfogadja.

A k6pvisel6-testiilet a Mitrasz<ilosi Ktjztjs OnkormAnyzati Hivatal l6trehoz6sit
m6dosit6 megiillapodris, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dositasokkal egys6ges
szerkezetbe foglalt alapit6 okirat al6ir6s6ra felhatalmazza Koviics Zoltiin Gariib
kdzs6g po lgiirm ester6t.

Hatiridl: 2020. februir 29..
Felel6s: Kovics Zoltiin polg6rmester

N6grid Megyei Kormrinyhivatal javaslataival, ttirv6nyess6gi felhivis6val kapcsolatos
int6zked6sek

Kov6cs Zolt6n pol g6r'mesler 6koztatta a k6pvisel6{estiilet tagiait, hogy az tinkorminyzat tesz5rc a

Torv6nyess6gi Feltigyeleti Osztril),t61 ketto javaslat-, illetve egy t<irv6nyess6gi felhiv6s 6rkezett.

A) NO/TFO/ 189-1112019. iktat6sz6mt javaslatt6tel az alpolg6rmester tiszteletdiji4nak eliriisa
v6gett, illerve a polg6rmester ki nem vett szabads6gmegviilt6siival kapcsolatban

B) NO/TFOi 142-9l20l9.tktat6szimt javaslatt6tel az dnkorminyzat SZMSZ-6vel kapcsolatban,
melynek megalkot6sakor nem a hat6lyban l6v6 j ogszabrilyokat alkalmazt6k

C) NO/TFO/3-1412020. iktat6szafiri tdrv6nyess6gi felhivSs 2019. evben meg nem tartott
kdzmeghallgat6s m iatt.

2. Napirend



A)

Kor,6cs Zoltdn rJo lsirmcsler t6j6kozlatta a kdpviselo-testiilet tagiait, hogy a N6grrid Megyei
Korm6nyhivatal Tdrv6nyessdgi Feliigyeleti Osa6lya javaslattal 6lt az dnkormanyzat alakul6 iil6sdnek
jegyz6k6nyvdvel kapcsolatban. Egyrdszt az alpolgdrmester tiszteletdija elir6sra keriilt, 134.600 Ft
helyett 1.346.000 Ft keriilt a jegyzciktinyvbe, ezt hivatalosan sziiks6ges javitani. Mrisrdszt a
vSlaszlisok elott megmaradt 2019. dvi szabads6g megvilt6ssal kapcsolatban, amely a hat6lyos
jogszabrilyok szerint nem lett volna kifizethet6, mert ot ijrav6lasztottik.

Garib Kiizs6p Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2 I 2020.( 1.22.\szhmtf h athrozLta
a polg6rmester szabads6gmegv6lt{s{val kapcsolatban

Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzata k6pvisel6-testiilete napirendre tiizte 6s megtiirgyalta a

N6gr6d Megyei Kormdnyhivatal Ttirv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6ly6nak az
NO/TFO/189-11/2019. iktat6szimri javaslatt6tel6t, mely szerint -jogosulatlanul - a
k6pvisel6{estiilet fgy ddntdtt, hogy az ijravalasaofi polg6rmester ki nem vett
2019.6vi22 nap szabads6g6t m egv|ltja, azt rdszdle kifizeti.

A K6pvisel6-tesltilet tudomisul veszi, elfogadja a javaslattdtelt. azonban a

polg6rmester r6sz6re ennek tisszege kifizetdsre kertilt.

A kdpvisel6-testillet felhatalmazza a polgiirmesteft, hogy a testiilet ddntds6rol
t6jdkoaassa a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Tdrv6nyess6gi Feltigyeleti Oszt6ly6t ds
a tov6bbi sz0ks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: 2020. februir 12.
Felel<is: Koviics ZoltSn polg6rmester

A 7. napirendi pontban az alpolg6rmester tiszteletdijrinak osszege 134.600 Ft -ra tort6no javit6sa
m egttirt6nt.

B)

Kovdcs Zolt{n polqirmester ismertette Tdrvdnyess6gi Feliigyeleti Oszt6ly SZMSZ m6dosit6sara teft
javaslat6t. A javaslattal a k6pviselt!-testi.ilet egyet6rt, a rendelet e jegyz6kcinyvben m6dosit6sra keriil

A polg6rmester k6rte a kdpvisel6k 6szrev6teleit, hozz|sz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban

Eszrevdtef, hozzirsz6lis nem hangzott el
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A polgrirmester kdrte, szavazzanak.

A polg6rmester kdrte az dszrev6teleket, hozziisz6li4sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Eszrev6tef, hozzhsz6lls nem hangzott el.

A polgarmester javasolta, fogadjSk el a Torv6nyess6gi Feltigyeleti Osa6ly javaslatt6teldt.

A kdpvisel6-testtilet egyetdrtett a polg6rmester javaslatiival.

A polgirmester kErle, szav azzanak.

A k6pvisel6-testiifet egyhangrilag -3 igen szavazallal - az alibbi haterozatot hozta:



A k6pviselo-tcstiilet egyhangrllag 3 igen szavazattal az aliibbi haterozatot hozta

Gar{b Ktizs6e On kormInyzata K6nviselti-testiilet6nek
3 12020.(1.22.'l szimI hatirozata
SZMSZ -re tett javaslatt6tcllel kapcsolatban

Gar6b Kdzs6g Onkorminyzata K6pvisel6testtlete napirendre tiizte 6s megtergyalta a
N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Tdrvdnyess6gi Feltigyeleti Osztiilyinak az
NOITFOl142-91201 f . iktat6sz6mfi javaslatt6tel6t nelyben az ttnkorntdnyzat SZIVSZ-
dben szerepl6 jogszabdlysirtlsek megsz ntelisdre hittja fel a figtelmet - melyet
elfogad, 6s orvosol.

A kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a polgarmestert, hogy a Trirv6nyess6gi Feliigyeleti
OsztilS,t tijdkoztassa a k6pviselo-testiilet dcintdserol 6s a tovibbi sziiks6ges
int6zked6s6ket tegye meg.

I lat6rido: drtelcnrszerri
Felelos: Koviics Zolten polgermester

E napirendi ponton beliil javasolta a polgirmester elfogadni ( 2. szimt mell6klet )
m6dositrisSt, melyet a k6pviselo-testiilet egyhangflag Limogatott.

A polg6rmester k6r1e, szavazzanak

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazallal - az alibbi rendeletet alkotta:

az SZMSZ

Garib Kiizs6s Onkormin ta K6DYise16-testiilet6nek
I 12020.(1.23,\ tinkorminvzati rendelete
Ga16b Ktizs69 Onkorm{nyzata 6s Szervei Szervezeti 6s Miikiid6si
Szab6lyzatrirrll sz6l6 4/2015. (II.23.) tinkormrinl,zati rendelete
m15dosit6srir15l

a rendelet ajegyzokdnyv 2/a szdLmI mell6klete

Koviics Zolt6n polgarmester trij6koztatta a kepviselo{estiilet tagjait, hogy a N6gr6d Megyei
KormriLnyhivatal Tdrvdnyess6gi Feltigyeleti Osztrilya az NOITFOI3-14/2020. iktat6szimri
megkeres6s6ben tdrv6nyess6gi felhivSssal 6lt annak kapcs6n, hogy a K6pvisel6-testtilet 2019. 6vben
nem tartott kcizmeghallgat6st. Jogszabrily hat rozza meg, hogy dvente legal6bb egyszer elore
meghirdetett kdzmeghallgatist kell tartani. A jegyzi5 megbizottja tdbb alkalommal is felhilta erre a
figyelmet.

A polgSrmester k6rte a k6pvisekik 6szrev6teleit, hozzisz6llrsail a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6k egysdgesen azt az Sll6spontot k6pviselt6k, hogy egyet6rtenek a tdrv6nyess6gi felhiviissal,
6s a j0v6ben eleget tesznek a jogszab5lyban foglalt ktjtelezetts6gtiknek.

A polgrirmester k6rte, szavazzanak

A k6pvisel6-test[let egyhangrilag 3 igen szavazattal - az alibbi hat6rozatot hozta

Garrib Kiizs6 Onkorminvzata K6pvisel6-testiile]L6nek
412020.(1.22.\szimtf hatfroz,^ta
A kiizmeghallgatis elmaradfsa miatt tett ttirv6nyess6gi felhivrissal kapcsolatban

f

c)



Garrlb Kdzsdg Onkonr6nl'zata K6pviselo-testiilete napirendre tiizle es mcgtArg),aha a

N6grad Megyei Korm6nl hivatal 1'drvdnyessig Felijg]-elcti Osztrilvdnak az
NO/TFO/3- l412020. iktat6sz6mi tdrvdnycss6gi felhivis6t - melyat ct 2019. tvben
elmaradl kbzmeghallguteissal kdpc,\olothdn tett 6s [lgy hal6rozott, hogy elfogadja
azt. ds t6rckszik a j6v6ben a jogszabilyok marad6ktalan betart5s6ra, a

kozmeghallgatis elore meghirdetett idoben tot6no 6sszehivSsira.

A k6pviselo-testiilet t-elhatalmazza a polgarmestert, hogy a N6grriLd Megyei
Kormdnyhivatal Ttirvdnyess6gi feliigyeleti oszt6lydt t6j6koztassa a k6pviselo-testiilet
ddnt6s6rol 6s a tov6bbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 2020. februdr l6
Felelos: Kovics Zolt6n polg5rmester

Javaslat polgSrmester 2020. 6vi szabads6gol6si tervdnek j6vilhagydsAra

Naey Antaln6 alpolg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 el6terjeszt6st ( 3.
szrlmri mell6klet ) a meghiv6val egyiift mindenki megkapta, 6ttanulminyozhatta. A polg6rmester
szabadsdgol5si tervdnek j6v6hagy6s6r6l a k6pviselo-testtiletnek minden 6vben d<intenie kell. Ennek a

jogszabrilyi kijtelezetlsdgnek tesznek eleget azzal, hogy elfogadjriLk a polg5rmester 2020. evi
szabadsagolAsi tervdt.

Az alpolg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzhsz6l{sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pvisel6testiilet tagjai egyet6rtettek az el<iterjeszt6ssel.

A polg6rmester k6rte, szavazzanak

A K6pviselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazallal - az al6bbi haterozatot hoza:

Ga16b Ktizs6e Onkorminyzat K6nvisel6-testiilet6nek
5 /2019,(1.22.) szitmf hatdrozata
A polgirmester 2020. 6vi szabads6gol6si terv6nek j6vihagyisir6l

Gar6b Kdzs6g Onkormdnyzata K6pvisel6{estiilete Kov6cs Zoltiin polg6rmester Sltal

benyrijtott 2020. 6vi szabadslgol6si tervet az eloterjeszt6s 3. sz6mt mell6klete szerinti
tartalommal j6v6hagyja.

Felelos: Nagy Antaln6 alpolg6rmester
Hatirido:. 2020. 6vben folyamatos

A) Felada!elkltisi szerzodds fogorvosi iigyeleti ell6tisra
B) Elidegenit6si tilalom tiirl6se Garab 133 hrsz-u ingatlanrol
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3. Nanirend

4. Nanirend



A)

Kov:ics Zoltiin ooluiirmester tii.jdkoztatta a kdpviselo-testtiletet a Salg6tarj5n 6s T6rs6ge Eg6szsegiigyi-
Szocirilis ktizponrja megktildre a I'eladal-ell6tisi szerzoddst a lbgorvosi iigyeleti ellelesr6l ( 4. szimri
mell6klet ). A szerzod6s 2020. janu6r l. napj6t6l - 2020. december 31. napjriig sz6l. A fbgorvosi
tigyeleti ell6t6s az alabbiak szerint mrjk6dik.
Ugyeleti ido: hdtv6gdn 6s iinncpnapokon 8.00 6rat6l 14.00 6raig
Ell6fis helye: Salg6tarj6n Uttdrok it 17-19.
Az dnkormanyzat lakoss6gar6nyosan jtrul hozzA a k0lts6gekhez, mel-vnek risszege 4.255.- Flldv.

A feladarell6tSsi szerzod6st az ijnkorm6nyzatnak hal6rozattal kell elfogadnia.

A polgiirmester kdrte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzasz6l|sait.

A k6pviselo-testiiletlagjai egyet6rtettek az elhangzottakkal.

A polgermester k6rle, szav azzanak.

A k6pviselotesttilet egyhangilag - 3 igen szavazattal - az althbi hat6rozatot hozta:

Gar:ib Ktizs6g On korm6nyzata Kdpliselti-testiilet6nek
6 12020.(1.22.\ szimf hati rozata
a fogon'osi iigyeleti ell:itrissal kapcsolatban

Gardb Kdzs6g Onkomdnyzata Kdpvisel<i-testiilete a csatolt 4. sz6m[ mell6klet
szerint elfogadja a Salg6tarjrin 6s T6rs6ge Egdszs6gtigy-SzociSlis Kdzpontja Sltal
megkiilddtt feladatell6tAsi szerzoddst a fogorvosi tigyeleti ellatrissal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testtilet felhatalmazza polg6rmestert a feladat-ell6t6si szerz6dfs al6ir6s6ra
6s a tov6bbi sziiksdges int6zked6sek megt6tel6re.

Hatrirido: 6rtelemszer[i
Felelos: Koviics Zolt6n polgirmestcr

B)

Koviics Zolten pols6rmester k6relem drkezett az dnkormin yzathoz, hogy a Gariib 130 hrsz-ri
ingatlanon l6v6 be6pit6si kdtelezetts6get valamint az ah biztosit6 elidegenit6si tilalmat tdrdljiik,
melyet a jogel<id Als6toldi K<izds Taniics jegyzett be.

A polg5rmester k6rte a k6pvisel6k dszrevdteleit, hozzitsz6lisait.

A k6pviselo-testiilettagjai egyhangilag azt M ellespontot k6pviselt6k, hogy tcir<iljdk a beipitdsi
kdtelezettsdget a fent emlitett ingatlan16l.

A polg5rmester k6 rte, szavazza ak.

A k6pvisel6testiilet egyhangflag - 3 igen szavazattal - az allbbi hat5;rozatot hoha:

Garrib Kiizs6s 6nkorm6nvzata K6Dvise16-testiilet6nek
7 /2020.(1.22.\ szimf hatirozata
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A Garib 130 hrsz-ri ingatlannal kapcsolatban



Garib Ktizs6g Onkormlnvzata K6pviscl6-tcstiiletr irg), donl{:tll. hozzljir z
Garfb 130 hrsz-ri l58l rnr tcriiletri kivelt bcipitetlen tertilet mrivelesi dgir ingatlanon
l6v6 be6pit6si kiitelezetts6g valamint az azt biztosit6 clidegenit6si 6s tcrhel6si
tilalom tijrl6s6hez, melyet a.iogel6d Kozsegi Kcizcis l-an;ics VB ( 3069 Alsolold )
javira a 319581211 988.12.06. szdrn t hatfrozattal. a l l l./ 1 . sorszdm alatt jegyzett be.

A kepv iselo-testiilet f'elhatalmazza a polg6rmestert. hogy a k6rehnezoket tiij6koztassa
a kdpviselo-testiilet dcintdserol 6s a tov6bbi sziiksdges intezked6sekct tegye meg.

Hatirido: 6rtelemszerii
Felelos: KovScs Zolthn polg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polg5rmester rir megk<iszdnte a
r6szvdtelt- 6s az iil6st bezirta.

kmf.

)"" t-'--
KovScs Zolt6n
polgermester

M6rkus Siindor

1egyz6
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(iarrib Kozsdg Onkorrninl'zata Polgirrncslcr6tiil
i0o7 Uarah. Petoli trtca 5.

tcletbn: 32l3 82-056. I'ax: 32/182-026
e-mail: csivan.korjegyzoseg(a)gmail.com

Magyarorsz6g helyi cinkormrinyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. tOrv6ny 45. $-riban foglaltak
alap.irln Gariib Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pviselti-testtiletdnek rendkiviili nl6sdt

dsszehir om

Az iiles helve: Faluh6z Garrib. Pctofi Llt 5.

Nanirendi iavaslat

I . A M6traszolosi Ktlztjs OnkormSnyzari Hivatal mrikiid6s6vel kapcsolatos feladatok
EI6terjeszt6: Kovics Zoltin polg6rmester

2. N6grrid Megyei Korm6nyhivatal rdrv6nyess6gi felhivdsaival kapcsolatos int6zked6sek
Ekjterjesao: Kovdcs Zolt6n polg6rmester

3. Javaslat polg6rmester 2020. 6vi szabadsrigol6si terv6nek j6vrih agyitslra
Eloterjesao: Nagy Antalnd alpolg6rmester

4. Egyebek

A napirend fontossigara tekinteftel meglelendsdre, aktiv kcizremiikciddsdre felt6tlen sz6mitok.
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JELENLETI iV

Gar6b Kozs69 0nkorm6nyzata K6pviselo{esttiletdnek
2020. janufu 22. napjiin meglartotl til6s6re

Kovrics Zolt6n polg6rmester

Nagy Antalnd alpolgdrmester

Kov6cs Baliizs k6pvisel6

Taniicskoziisi ioqqal r6sz1 vesz

Miirkus Siindor jegyz1

Lakoss6g 16sz6rol mesielentek
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Garrib Ktizs6g Onkorminyzala Polgirmeste16tiil
3067 Garrlb Pct<ifi utca 5.

tclefon: 06-32/382-0561 far: 06-32/382-1126
c-mail: csivan.kori cgr zoscg/a gmail.com

Elok6szitisben kdzremuk6dcitl: Miirkus Sdndor jegyz6

El6terjeszt6s

Mitrasz6l6si Kiiztis 6nkorminyzati Hivatal alapit6 okirat{nak mridosit{srirril

Cserhiitszentivdn kcizs6g potg6rmestere, Siraky Attila polgdrmerter U. trijdkoztatta a

M6traszol6si K<jzds Onkorm6nyzati Hivatalt 6s az alapit6 dnkormdnyzatok k6pvisel6it arr6l,
hogy a Cserh6tszentiviini Kirendelts6g miikijd6s6hez 2020. jant5;r 31-ig tudja biaositani a

Cserhiitszentivrin K6zs6g Onkormdnyzatrinak kizrfu6lagos tulajdon6t kepezo 3066
Cserh6tszentiviin, Kossuth rit 1. sz6m alatt tal6lhat6 6p[letet 6s k6ri az 6piilet kitirildsdt,
valamint a kirendelts6g megszrintet6sdt.

A kirendelts6g miikriddse 6ltal drintett dnkorm6nyzatok kdpvisel<i-testtiletei a kirendelts6g
megszrintet6sdt elfogadt6k 6s t6mogatj6k, hogy a telepiil6si polg6rmesterek akiirjriLk a kozris
hivatalt 6rint6 megiillapod6s m6dosit6srit.

Mindezek alapj6n javasolt a Cserhdtszentiviini Kirendeltseg megszrintet6s6nek elfogaddsa
6rdek6ben a M6trasz6l6si K<izcis Onkormrinyzati Hivatal t6trehozris6r6l sz6l6 megrillapoddst
m6dositani 6s az alapit6 okirat m6dositiist a Magyar Allamkincst6r sz6mara megkiildeni.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy slveskedjen a fenti el6terjesztdst megtrirgyalni,
6s az akibbi hatrirozati javaslatot elfogadni.

Hatr{rozati iavaslat:
Ganib Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel<i-testtilete a M6traszokisi Kriz<is Onkormanyzati
Hivatal alapit6 okirat6nak a Cserh6tszentivrini Kirendelts6g megsziintet6s6t tartalmaz6
m6dositris6t elfogadja 6s a Mdtraszol6si Krizris Onkorm inyzati Hivatal l6trehoz6s:it m6dosit6
megiillapodds, a m6dosit6 okirat, valamint a m6dositrisokkal egysdges szerkezetbe foglalt
alapit6 okirat alliris ra felhatalmazza Gardb kdzs6g polgrirmester6t.

Felelos: Kov6cs Zoltiin polgdrmester
2020. janutu 31.Hat6ridS:

Mdtrasz5l6s, 2020. jantdr 23 .

Kovacs Zoltan sk.
polgiirmesler



Olrih Ktizs6g Onkornrinvzrla Polgirnrcstcri'((il
30(17 Garrib Petrifi utca 5.

telefon: 06-32/382-056; far: 06-32 1382-026
e-mail: csivan.koriegrzoseg@gmail.com

A Mritrasz616si Ktiziis Onkorm{n1'zati Hivatal alapitri okiratinak mridositf s616l sz6ki
megf llapod{s

Mitrasz616s Ktizs6g Onkormrinl'zatrinak K6pvisel6-testiilete (3068 M6traszolos. Kossuth
t6r 15.). Bokor Kiizs6g Onkormrinl'zatrinak K6pvisel6-testiilete (3066 Bokor, Szabads6g irt
14 ) Cserhritszenti'r'rln Kdzs6g Onkorminyzat6nak K6pvisel6-testiilete (3066
Cserhiitszentiv6n, Kossuth t1 L) Fcls6told Kiizs69 6nkormdnyzatrinak K6pvisel6-testiilete
(3067 Felsotold, Sz6chenyi utca 8.) 6s Kutasri Kiizs6g 6nkorminy zatf nak K6pvisel6-
testiilete (3066 Kutas6, Toldi u. 4.) Garfb Kiizs6g Onkorminyzatf nak K6pvisel6-testiilete
(3067 Gar6b, Pe16fi tt 5.), a Magyarorszig helyi cinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXXIX t6n-6ny 85.8.- ban foglalt felhatalmaz6ssal dlve. igazgat6si leladataik ellatasara
Kozcjs Onkorm6nyzati Hivatalt alakitotlak 6s tartanak fenn 2013. janu6r 1. napjdt6l.

1. A kozds cinkormiinyzati hivatal hivalalos megnevez6s: Mritraszolosi Kcizds Onkormrinyzati
Hivatal. A K<iz<is Onkormiinyzati Hivatal szdkhelye: 3068 Mdtrasz6los Kossuth t6r 15.

2. A szerzodd k6pviselci{esttiletek megiillapodnak. hogy 2020. Jantr 31. napj6val a Kdz6s
Onkormiinyzati Hivatal Cserhftszentiv6n K6zs6gben a Kossuth rlt 1. szdm alatt iilland6
jelteggel ldtrehozott ,,Mdtraszolosi K<izcis 6nkormdnyzati Hivatal Cserhiitszentiv6ni
Kirendelts6ge" elnevez6sii kirendeltsdget megszfntetik 6s a tovebbi iigyintdzdst a sz6khely
l6tja el.

3. A Mdtraszol6si K<jz<is Ontormdnyzati Hivatal Cserhritszentivdni Kirendelts6g6nek

megszrintet6sdhez sziiksdges m6dosit6 okirat, valamint a m6dosit6sokkal egysdges

szerkezetbe foglalt alapit6 okiral al6ir6s6ra felhalalmazzAk Kov6cs Zoltrin Garrib kdzs6g

polgarmesterdt.

4. A fenti megdllapod6s 2020. jamdr 3 I -6n v6lik hatrilyossi

M6trasz6l6s, 2020. janfir 24.

Nagy Ad6m
M6trasz516s Kdzs6g Polgiirmestere

Nagyvdradi Istviln

Felsotold Ktizs6g Polgtirmestere

Hegediis P6l

Bokor Kcizsdg Polg6rmestere

Siraky Attila
Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Polg6rmestere

K6ri Erika
Kutas6 K6zs6g Polg6rmestere

Kovrics Zoltiin
Gar6b K<izs6g Polgiirmestere
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(iarrib Ktizsi's C)nkorminyzata K6pv isel6-testiilct6nek
...../2020. (I......) tinkorm f nvzati rcndelet-tervczcte

Garrlb Ktizs6g 6nkorminl'zata 6s szen'ei szen'ezeti 6s miiktid6si szabdlyzatirtil szrikS

4 12015. (11.23.) tinkorminyzati rendelcte mridosit6sf rr5l

Gardb Kdzsig Onkormrinyzatiinak K6pvisel6{esliilete az Alapt<irv6ny 32. cikk (2) bekezd6sben
meghatiirozott eredeti iogalkot6i hatriskdrdben. az Alaptcirvcny 32. cikk (1) bekezdis d) pontjdban
ds a Magyarorsz6g helyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. tcirvdny 53. g ( I )
bekezd6sdben foglalt feladatkdr6ben elj6rva az al|bbi rendeletet alkoda:

l. $

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata 6s szervei szervezeti 6s miikcid6si szabiiyzatitr6l sz6l6 412015.
(II.23.) tinkormrinyzati rendelete (a tovribbiakban: Rendelet) bevezet6 r6sze helydbe a kdvetkezo
rendelkez6s 16p:

,,Garrib Kcizs6g Onkorm:lnyzat6nak K6pviselo-testiilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (2) bekezddsben
meghatiirozott eredeti jogalkot6i hatriskcireben, az Alapt6rv6ny 32. cikk (1) bekezd6s d) pontjriban
6s a Magyarorsz:ig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. t<irv6ny 53. $ (l)
bekezd6sdben foglalt feladatkdr6ben elj6rva az al6bbi rendeletet alkotja:"

,A

A Rendelet l. $ (1) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(1) A K6pvisel6-testiilet 6s szervei szitmdra a Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1.

evi CLXXXIX. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Mdtv.) rendelkez6seit, valamint az egyeb
jogszab6lyokban megiillapitott hat6sk6ri, szervezeli 6s miikctddsi szab6lyokat az onkorminyzal
mtik6d6si tertiletdn e rendeletben etoirtakkal egyiitt kell alkalmazni."

3.$

A Rendelet 1 1 . \ (4) bekezddse helydbe a krivetkezo rendelkez6s l6p

,,(4) A szavazAs eredm6ny6t az iildsvezet6 6llapitja meg. Ha a szavazAs eredm6nye felSl k6ts6g
meriil fel, brirmely 6nkormiinyzati k6pvisel6 kdr6s6re a szavazist egy alkalommal meg lehet
ism6telni."

4.$

A Rendelet 15. $ (4) bekezddse hety6be az akibbi rendelkezds l6p:

,,(4) A k6pvisel6 k6teles olyan magatartAst tanfsitani, amely m6lt6vii teszi Gar6b k6zs6g kdzdleti
tevdkenys6g6re."

s.s

A Rendelet 16.$ (1) bekezddse helydbe a kovetkezd rendelkezds l6p:

,,(l) A polgrirmesler tisztsdgdt f66ll:isban ltitja el. A polg6rmester feladatait 6s hatriskdr6t az Mdtv.



67. $-a. valanrint a rd vonalkozo egyib jogszabdlyok. illetve a k6pviselti{estiilct dllapitja mcg...

('$

A Rendclet 17.$ (3) bekezddsc helydbe a ktivetkezo rendelkezcs 16p:

.,(3) Az alpolg6rmester l'eladal:inak meghatdrozisa a polgiirmester hatdskcire."

7A

A Rendelet

a) lS. g (2) bekezd6s6ben az,.01v-ben" sz<ivegr6sz hely6be az..Mdtv-ben" sz<iveg.

b) 20. $ (2) bekezd6s6ben a,,kdrjegyz<i" sz6vegr6sz hely6be a,jegyzci" sztiveg

l"p.

8.S

Ez a rendelet kihirdet6s6t k<iveto napon ldp hat6lyba, 6s hatrilybal6p6s6t kdvet6 napon hat6lyrit
veszt i.

Garlb, 2020 januiir ........

Kov6cs Zolt6n sk.
polgermester

Miirkus Siindor sk.
jegyzo
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Garrlb Kiizs6s Onkormf nvzata K6rrvise16-testiilet6nek
1D020. (1.23.) iinkorm{nyzati rendeletc

Gar{b Kiizs6g dnkormfnyzata 6s szervei szervezeti 6s miiktid6si szabiiyzatir6l sz6l6
4/2015. (11.23.) iinkorm{nyzati rendelete m6dosit{s{16l

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzatrinak Kdpviselo{esttilete az Alapt6rv6ny 32. cikk (2) bekczd6sben
meghalarozott eredeti jogalkot6i hat6skcirdben, az Alaptdn 6ny 32. cikk (1 ) bekezd6s d) pontj6ban
6s a Magyarorszrig helyi tinkorm6nyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXX. tdrviny 53. g (1)
bekezddsdben foglalt f'eladatkor6ben eljiirva az alil5bi rendeletet alkotja:

1. $

Gariib Kcizs6g Onkormiinyzata ds szervei szervezeti 6s mrikdd6si szabiiyzattr6l szolo 412015.
(11.23.) Snkorm6nyzati rendelete (a tovribbiakban: Rendelet) bevezet6 r6sze helydbe a kdvetkez6
rendelkez6s ldp:

,,Garrib Kcizs6g Onkom5nyzat6nak K6pvisel6-testiilete az Alapt6ru6ny 32. cikk (2) bekezd6sben
meghatarozott eredeti jogalkot6i hat6skcir6ben, az Alapt6rv6ny 32. cikk (l) bekezd6s d) pontj5ban
6s a Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. tdw6ny 53. $ (1)
bekezd6s6ben foglalt feladatk<ir6ben elj6rva az alitbbi rendeletet alkotja:"

2.$

A Rendelet 1. $ (1) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(1) A K6pvisel6-testiilet 6s szervei szinnfua a Magyarorsz5g helyi rinkormrinyzatairol szolo 2011.
6vi CLXXXIX. t6rw6ny (a tovribbiakban: Mdtv.) rendelkez6seit, valamint az egyeb
jogszab6lyokban meg6llapitott hat6skdri, szewezeti 6s mrikdd6si szab6lyokat az lnkorminyzat
miikdddsi teriilet6n e rendeletben el6irtakkal egyiitt kell alkaimazni."

3. $

A Rendelet 1 1. $ (4) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkezds l6p:

,,(4) A szavazAs eredm6ny6t az iil6svezet6 irllapitja meg. Ha a szavazis eredmdnye fe161 kdts6g

meriil fel, b6rmely <inkorm6nyzati k6pvisel6 k6r6s6re a szavazist egy alkalommal meg lehet
ism6te1ni."

4.S

A Rendelet 15. $ (4) bekezd6se helylbe az al6bbi rendelkez6s l6p:

,,(4) A k6pvisel6 kdteles olyan magatartiist tantsitani, amely m6lt6v6 teszi Gar6b k<izs6g kdz6leti
tev6kenys6g6re."

<A

A Rendelet 16. $ (1) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s l6p:

,,(1) A polg6rmester tiszts6g6t fd6ll6sban l6tja el. A polg6rmester feladatait 6s hat6skdr6t az Mdtv.



67. $-a. valamint a 16 vonatkoz6 egy 6b.jogszabrilyok, illetve a kdpviselo-tesltilel 6llapitja meg...

6.$

A Rendelet i7.{ (3) bekezd6se helyibe a kcivctkezo rcndelkcz6s lip:

,.(3) Az alpolg6rmester f'eladatrhak mcghatiiroziisa a polg6rmcster hat6skijre."

7.$

A Rendelet

a) 18. $ (2) bekezd6s6ben az ",6tv-ben" szcivegr6sz helydbe az ,,Mcitv-ben" szciveg.

b) 20. S (2) bekezdds6ben a,,k<lrjegyz6" sz<ivegrdsz hely6be a.jegyz6" sz6veg

l6p.

8.$

Ez a rendelet kihirdet6sdt k<ivet6 napon 16p hatrilyba, 6s hatrilybal6pdsdt kdvet6 napon hat6lyiit
veszll.

Garitb,2020 januir 22.

** "'t'Kov6cs Zolian
polgArmester

M6rkus Siindor
jegyzo
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A hathrozati.javaslat elfugadasrihoz
es] szerti tdbbsdg sziiksdgesl

I'L6TERJESZTES
GAI{AB KOZSEG oNxtTnITANyZATA KEPVIEL6-TF],STUI,ETENEK

2020. jautir 22. napj:in tartandri iil6s6re

T6rey: Dcint6s a polgdrmesler 2020. dvi szabadsiigoldsi terv6nek j6v6hagyrisar6l

EL6tericrzto: Nagy Antaln6 alpolg6rmester
l'6rv6nyess6ei ellenorzist vdqeze: Mrirkus Sdndor Jeg)'zo

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A krizszolgiilati tiszwiselokol sz616 201 I . dvi CXCIX. t0rv6ny 225iC.Q-a szerint a f6rilLisri polg6rmester
6vi huszon<it munkanap alapszabads6gra 6s tizenndgy munkanap p6tszabadsigra jogosult.
A polgiirmester el6terjesztdsdre a k6pviselo-testiilet minden 6v februir 28-ig j6vrihagyja a

polg6rmester szabads6gdnak i.itemezdsdt. A szabads6got az titemez6sben foglaltaknak megfeleloen
kell kiadni, valamint iginybe venni. A polgdrmester a szabads6g ig6nybev6tel6rol a k6pvisel6-
testtiletet a kdvetkez6 iildsen tiij6koaatja. A polg6rmester a szabadsegot az iitemezdstol elt6r<ien csak
elore nem l6that6, rendkiviili esetben, vagy az ig6nybevdtelt megelozoen legk6s6bb tizendt nappal
megtett el6zetes bejelent6st k<ivet6en veheti igdnybe.
Minden 6vjanudr 3l-ig ajegyz6 riltal vezetett nyilvenlart6s alapj6n meg kell 5llapitani a polgSrmester
el6zo 6vben igdnybe vett szabadsiigiinak mdrt6kdt, 6s a ki nem adott szabads6got a t5rgy6ri
szabads6ghoz hozza kell szdm itan i.

A polg6rmesternek a szabads6got az esed6kess6g dv6ben, de legk6s6bb a k0vetkez6 6v mSrcius 3 I -
ig kell igdnybe venni vagy kiadni.

Kovics Zolt6n polg6rmester az eloterjesais mell6klele szerinti szabads6gol6si tervet nyijtotta be

K6rem a K6pviselo-testtiletet, az el6terjeszt6st megt5rgyalni, a k6rd6sben ddntdst hozni
sziveskedjen!

Hatirozati iava sla t:
(larib ktizs6g Onkormf nl z:rta K6pvisel6-testiilet6nek
...12020.(1.22.) szf m r:r hatf rozata
A polgirmester 2020. 6vi szabadsigol6si terv6nck j6vihagyrisi16l

Gar6b Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete Kov6cs Zoltin polgArmester 6ltal
benyirjtott 2020. 6vi szabads5gol6si tervet az eltiterjesa6s l. sziimir mell6klete
szerinti tartalommal j6v6hagyja.

Iielelos: Koviics Zoltiln polgiirrresler
Ilatrirido: 2020 janurir 20.

Nagl'Antaln6 r-

alpolgdrrnester

Carib,2020. jam|r 22



l. sziimf rlell6klet

Kov{cs Zoltfn
polg{rmester
Gar6b Kiizs6g 6nkorm6nyzata

El6zd ,6vr6l ithozott szabads6ga:
Trlrgy6vi szabadsiga:
Osszesen:

2020. ivi sz,trbadsdgohisi terv

0 nap
39 nap
39 nap

lg6nl be
vett szahads

Nap
2020. januar

2020. februdr
2020. mrircius 16-20 (s)
2020. riprilis
2020. mrijus
2020. innius 22-30 (7)

2020. irilius 6-10 (5)
2020. augusztus l0-14:17-21 (9)

2020. szeptember
2020. okt6ber 16;19-22 (5)

2020. november
2020.december 2l-31(8)

0sszesen 39

H6
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Amely ldtrejcitt egyr6szr6l

Salgdtarjdn is Tdrsige Egiszsdgiiglti-Szocitilk Kbzpontja

sz6khely: 3 100 Satg6tarjdn, Ftiteki rit 41.

ad6szim: 1 5 45 439 5 -2- 12

k6pviseli: Peleskei-Bal6zs Rita igazgat6

mint Szolgiiltat6, tovribbiakban: S zo lg tiltatd

m6sreszr<il

Garrib Ktizs6g Onkorminyzata

szdkhely: 3A67 Garib Pet6fi lit 5.

ad6sz6m: 15452087-1-12

k6pviseli: Kov6csZoltrinpolgdrmester

mint Onkorm6nyzat, a tov6bbiakban: Onkormiinyzat - tovribbiakban egytitt: Fetek

kdzcitt alulirott helyen 6s id6ben az eg6szs6giigyr6l sz6l6 1997. 6vi CLIV. t<irv6ny (toviibbiakban:
Etitv.), az eg6szs6giigyi alapellStasr6l sz6l6 2015.6vi CXXIII. t6rv6ny (tov6bbiakban: Eatv.), az
egdszsdgiigyi tev6kenys6g v6gz6s6nek egyes k€rd6seir6l sz6l6 2003. 6vi LX)O(IV. td,rv6ny, a
hSziorvosi, hiizi gyermekorvosi 6s fogorvosi tev6kenys6gr6l s2616 4/2000. (II. 25.) EiiM rendelet, az
eg6szsdgtigyi ell6tas folyamatos mfik6dtet6s6nek egyes szervez6si k6rddseir6l sz6lo 4712004. (Y.
I 1.) ESzCsM rendelet, tov6bb6 Magyarorsziig helyi dnkormanyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX.
tdrv6ny (tov6bbiakban: Mdtv.), valamint a Polgriri T6r.v6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny
(tov5bbiakban: Ptk.) alapjrin az alSbbi feltdtelekkel:

I. El6zm6nyek

Felek r6gzitik, hogy az egeszs6giigyi alapell6t6sr6l sz6l6 2015. 6vi CXXIII. tdrv6ny 5. $ (1)
bekezdds c) pontj6ban foglaltak szerint a teleptil6si dnkormrinyzat az eg6szs6giigyi alapell6t6s
k6r6ben gondoskodik az alapell6trlshoz kapcsol6d6 fogorvosi iigyeleti ell6t6sr6l.

2. A M6tv. 41. $ (6) bekezd6se alapj6n a kdpvisel<i-testtilet a feladatk<irdbe tartoz6
k6zszolg6ltatrisok ell6t6sara - jogszab6lyban meghatarozottak szerint - szerz6d6st kdthet
term6szetes 6s jogi szem6[yel vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezettel.

3. Felek rcgzitik, hogy a Szolgriltat6 a fogorvosi iigyeleti ell6t6s biztositas6ra a N6grrld Megyei
Kormdnyhivatal Salg6tarjrini J6rrlsi Hivatala hatarozata atapjan miik6d6si enged6llyel
rendelkezik.

I



I l. A szcrz6d6s tirgya

1. Felek a M6tv. 41. $ (6) bekezddsc alapjfn feladat-elliit6si szerz6d6st k6tnek, mely alapjrin a

SzolgSltat6 2020. januAr 1. napjrit6l 2020. december 31. napjaig elldLda az Onkormdnyzat r6sz6re

azEatv.5. $ (l) c) pontjdban meghat6rozott, cg6szs6giigyi alapell6t6shoz kapcsol6d6 fogorvosi
iigyeleti ell6t6s (a tov6bbiakban: Szolgdltatds) megszervez6s6t 6s folyamatos biztositisit az

aliibbiak szerint:
a) iigyeleti id6: h6tvdg6n 6s iinnepnapokon 8 6r6t6l 14 6r6ig,
b) ell6totti kor: az Onkorm nyzat kozigazgat6si tertilet6n [ak6- vagy tart6zkodrisi hellyel

rendelkez6 szem6lyek,
c) etkitris helye: 3100 Satg6tarjrin, Uttor6k tit t7-19.
d) a Szolgrlltat6s biztositiisiihoz sztks6ges trirgyi feltdteleket az eg6szs6gtigyi szolg6ltatiisok

nyriitdsrlhoz sziiks6ges szakmai minimumfelt6telek6l sz6l6 60/2003. (X.20.) EszCsM
rendeletre figyelemmel a Szolg6ltat6 biztositja a saj6t tulajdondban, illetve haszndlat6ban
l6v6 t6rgyi eszkdzrikkel,

e) szem6lyi feltdtelek: a Szolgriltat6 a Szolg6ltat6st egy fogorvossal 6s egy asszisztenssel
nytjtja.

t..
2. Felek r<igzitik, hogy a Szolgriltat6 a Szolgiiltatast a Salg6tarj6n €s Tdrs6ge OnkormriLnyzatinak

Tiirsulrlsa tag<inkormdnyzatai, valamint a Szolgiiltat6val az ell tisra feladatell6trisi szerz6d6st
k6t6tt <inkormdnyzatok r6sz6re kitja el.

5. A Szolg6ltatAs dija 96,70 FVfo. A KSH 2019. janurir l-jei adati szerinti lakossrigsz6mot,
valamint a IV3. pontban foglaltakat figyelembe v€ve, az Onkormiirryzat 4.255,- Ft szolgiiltatiisi
dijat ftzet meg a Szolg6ltat6 reszdre.

III. Ery6b rcndelkez6sek

1. Fel'ek r6gzitik, hogy a Szolg6ltato 202l.5pritis 30. napjiiig beszdmol az Onkormrlnyzat fele a
2020. 6vi feladatellit6sr6l.

2. Jelen feladalellitesi szerz6ddst a Szolgriltat6 az Onkorminyzat sflyos szerzod6sszegdse eset6n
azonnali hat6llyal felmondja. Stlyos szerz6d6sszeg6snek min<isiil, ha az Onkorm inyzat a

szolg6ltat6si dijat a IIl4. pontban meghat6rozott hat6rid6 elmulaszt6srit kdvet6en a Szolg6ltat6
6ltali ir6sbeli felsz6lit6sban meghatiirozott p6thatririd6t kdveto 30 napon beliil nem fizeti meg.

3. Jelen feladat-elletiisi szerz6d6s bdrmely okb6l ttirt6n6 megsztindse eset6n Felek kdtelesek
egymiissal elsz6molni.

4. Jelen feladat-ellAtdsi szerz<id6sben nem szabiilyozott k6rd6sek tekintet6ben a Ptk., a MOtv., az
iillamhiutartisrol sz6l6 201 1 . 6vi CXCV. tdrvdny, valamint a vonatkoz6 egy6b jogszabrilyok az

3. A Szolgriltat6s t6rsadalombiztositris riltal nem fedezett kdlts6geit a II.2. pontban meghatiirozott
dnkorm6nyzatok lakossiigszdm ar6nyosan biztosid6k.

4. Az Onkorm inyzal a IV3. pontban meghat6rozott szolgriltat6si dijat k6t egyenl5 rdszletb en,2020.
Sprilis 30. ds szeptember 30. napj dig iitutalja a Szolgdltat6 117 41000-15454395- 10010000 sz.

szfunl61ina.



irrinyad6k.

5. Jelen feladafell6tiisi szerztid6st Garrlb Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testillele
szimti hatlrozatival hagyta .j 6v6.

6. Jelen feladatelkitiisi szerzod6st Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez<it j6v6hagytilag
al6iadk.

Salg6tarjrin,....... ?$9.0.
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