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JEGYZOKONYV

K6sziilt: Gar6b Ktizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtiletdnek 2020. febru6r 13. napj6n a Gar6bi
Faluh6zban rnegtartott nyilt iil6s6rril.

Kov5cs Zolt6n
Nag), Antalnd
Kov6cs BalSzs

polg6rmester
alpolgarmester
k6pviselo

Tanicskozhsi jo{:ual r6szt vesz: Miirkus Sindor Jegyzo

Kov6cs Zolt6n polsamrester: kdszdntdtte a jelenl6v6ket. Mcgiillapitotta. hogy a kdpviselo-testii let 3

tagj6b6l mind a 3 fojelen van, az iil6s hatSrozatk6pes, a kdpvisel6-testiilet iil6s6t megnyitotta.

A polgermester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testiilet r6szdre.

Napirendi javaslat

l. Javaslat az <ink orminyzat 2020.6vi kdlts6gvet6s6nek elfogadiisiira
El6tericszto: Kov6cs Zolt6n po lgriLrm ester

2. Javaslal az onkorminyzat 2020. 6vi munkaterv6nek elfogadisiira
El6tericszt6: Kovics Zolt6n polg6rmester

3. Trijdkoztatrisa a k6pvisel6k vagyonnyilatkozat6val 6s a k<iztartozismentes ad6z6i adatbAzisba tdrt6nt
bejelentkez6ssel kapcsolatban
Eloterieszto: KovScs Bal6zs az ideiglenes bizotts6g elnrike

4. Egyebek

Megk6rdezte a k6pvisel6-testiilet tagiait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.

A k6pviselri{estiilet r6sz6rrjl egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 3 igen szavazaltal elfogadta
azt.

Napirendi pontok tArgyalisa

Javaslat az tinkorminyzat 2020. 6vi kiilts6gvet6s6nek elfogad:isrira

Kov6cs Zoltin polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 el6terjesa6st a
meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, attanulm6nyozhatta ( l. szdmri mell6klet ).

A polgrirmester k6rte az 6szrev6teleket, hozz6sz6lSsokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

M6rkus S6ndor jegyzo thjikoztalTa a k6pviselo-resttilet taglait, hogy a Cserh6tszentiv6ni kirendelts6g
2019. II. f6f6vi, valamint 2020. 1,5 havi rezsiktilts6ge.nem keriilt m6g kisz ml[z sra.
M6traszoloscin a rezsiktilts6g csdkken6se v5rhat6. Uj nagy teljesftmdnyii nyomtat6 lesz, a r6gieket
addig haszn6lja a hivatal, amig nem kell karbantart6s, illetve fest6kpatron. Nyir vig6re lethat6ak
lesznek a szimok. Kdztisztvisel6i illetmdnyalap 46.380 Ft maradt, az eloz6 eyhezhasonl6an.
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Egy6b 6szrev6tel, hozzisz6lis nem hangzott el.

Jelen vannak:

1. Nanirend



A pol g6rrncster k6r1e. szavazzanak.

A kepv ise lo-testiilet eglhangtlag 3 igen szavazatlal - az al6bbi rendcletet alkotta

G a rd b Ktizs6s Onko rm inyzata K6rrvisel6-testii let6nek
2/2020.(II.14.) tinkorminvzati rcndclete
G arib Ktizs6g Onkorminvza tz 202(1. 6vi ktilts6gvet6s616l

A rcndelet a jegyz6kiinyv lla. sz,6mt mel16kletc

Javaslat az tinkorminyzal 2020. 6vi munkaterv6nek elfogadisira

Kovrics ZoltSn polq{rDester a napirendi ponthoz kapcso16d6 el6terjeszt6st a

meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, Sttanulm6nyozhatta (2. szimri mell6klet).
Az <inkorm5nyzat hat6lyos SZMSZ-e szerint a k6pvisel6-testiilet kidolgozza dves munkatervdt, amely
tartalmazza a feladat meghat6rozisokat, besziimol6kat, ellenorz6seket. A munkatervben a test0leti
tildsek viirhat6 idopontjdt is fel kell ti.intetni. A munkaterv tervezetdt a polgirmester ir6nyitSs6val a
jegyzo |llitja tjssze 6s a polg6rmester terjeszti a k6pvisel6-lestiilet eld minden 6v februSr l5-ig. Az
iil6stervbe szereplo id6pontok 6s napirendi pontok viltozhatnak.

Kov6cs Zolt6n polg6rmester k6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit, hozzitsz6ltsait a napirendi ponttal
kapcsolatban.

Eszrev6tel, hozz6sz6l6s nem hangzott el a k6pvisel6k r6sz6rol.

A polgirmester kdrte, szav azzanak.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag 3 igen szavazatlal - az al|bbi hatirozatot hozta:

Ga16b Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
8/2020 Ir.13. szimri hatirozata
Gar:ib Ktizs6g nkormAnvzata K6pviscl6-testiilet6nek 2020. 6vi munkatcn6re

l. Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo{estiilete 2020. 6vre sz6l6 munkatervdt a

2. szhmt melldklet szerinti tartalommal illapitja meg. A testiilet felk6ri az 6rintett
napirendek el6terjeszt6it, illetve a t6miik elok6szfidsdvel megbizott felelos6ket, hogy a
testtilet ez 6vre sz6l6 munkaprogramja sikeres megval6sit6sa 6rdek6ben az
munkatervben foglaltakat tekints6k magukra n6zve kritelez6nek.

HatSrido: az elote rjeszt6sek jegyzo r6sz6re tdft6n6 lead6s6ra: a tervezett iil6s napj6t6l
visszasz6molt 10. napig.
Felekjs: napirendek eloterjesztoi, illetve a t6m6k el6kdszit6s6vel megbizottak

2.A k6pvisel6-testi.ilet felk6ri a polgermestert 6s a jegyzrit, hogy az munkaterv
hat6lyosul6s6t kis6rj6k figyelemmel, sziiks6g szerint tegyenek javaslatot annak
m6dosit6sira, tov 6bbi az el6re nem tervezheto, ddntdst ig6nyl6 javaslatokat terjesszdk
a testiilet el6.

Hatrirido: drtelemszerii
Felekjs: KovScs Zoltin polg6rmester

Mirkus Srindorjegyz6

2. Napircntl



3.A testtilet felkdri az jegyzot- hogy az munkatervet az eloterjesztdsdrl felelosok,
tov6bb6 a t6ma elok6szit6sevel megbizottak 16sz6re k0ldje meg.

I Iatrilido: dftclcnr szer[i
Felclos: M6rkus Sdndor.legyzo

Tij6koztatisa a k6pvisel6k vagyonnyilatkozat{val 6s a ktiztartozismentes ad6116i adatbizisba
ttirt6nt bejelentkez6ssel kapcsolatban

Kovics BalSzs az Ideielenes Bizotts6g eln6ke trijdkoztatta a k6pviselo-testiilet tagiail, hogy janu5r 3 I -
ig minden k6pviselo illetve hozzatartoz6ik eleget tettek vagyonnyilatkozattdteli kiltelezetts6giiknek,
valamint minden k6pviselo kdrte a kciztartoz5smentes adatbizisba t0rt6n6 felv6tel6t. Volt olyan
k6pvisefo, akit le lehetett ellenorizni az adatbirzisban 6s volt olyan, aki az igazol{st mutatta be, amely
bizonyitotta, hogy k6rte felv6tel6t.

A polgirmester javasolta, fogadj6k el az ideiglenes bizotlseg elndkdnek t6j6koztat6j6t

A kdpviselti-testiilet tagjai egyetdrtettek a polg6rmester javaslatival

A kdpv iselo-testiilet egyhangtlag - 3 igen szavazattal - az al|bbi hat roz:tothona

Gar{b Ktizs6s 6nkormin ta K6pvisel6-testiilet6nek
9 /2020.01.13.) szhmrfi hathrozata
Ideiglenes Bizotts6g elniik6nek sz6beli trij6koztat6jival kapcsolatban

Gar6b Krizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testUlete, elfogadja az ldeiglenes Bizotts6g
eln0k6nek - Kov6cs Bal6zsnak - tijekoz1.atasat,
L mely szerint Gar6b Kdzseg Onkorm6nyzata Kdpv iseki-testiilet6nek tagiai
illewe hozz6tartoz6ik ( hazastdrs, 6lett6rs, gyermek ) 2020. jaru r 31. napj6ig eleget
tettek vagyonny i I atkoz.at -l6teli,
) illetve eleget tettek a kdztartoz6smentes ad6z6i adatb:izisba tdrt6nS felv6teli
kdtelezetts6giiknek

A k6pvisel6-test0let, felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a fentiekr6l t6j6kozassa a

N6gr6d Megyei Korm5nyhivatal Tdrv6nyess6gi Feltigyeleti Osztblyi.t 6s a tovribbi
sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hatiirido: 2020. februar 1

Felelos: Kovdcs Zolt6n polg6rmester

4. Nanirend

Egyebek

A) Javaslat a Szervezeti 6s Miikdd6si Szabilyzat feliilvizsg6lat6ra
El6terjeszt6: M6rkus SAndor jegyz6

B) Egydb javaslatok

4

3,Napirend

A polgiirmester kErle, szav azzanak.



A)

M6rkus S6ndor ieuvzo trijdkozratta a kdpviselo-testiilet tagiait (sz6beli cloterjesztes alapjin), hogy az

dnkonnenyzat jelenleg hatrilyos SZMSZ-6t m6dositani szliksdgcs ugyanis a 18.$ (2)-(3) bekczddset

hatalyon kivtil kell helyezni, a (4) bekezd6s6t pedig m6dositani sziiksdges. Mivel a testiilet osszetitele
vAltozott. a 2. sz:irn[r fiiggelek m6dosit6sa sziiks6gessd riilt, illetre az ideiglenes bizottseg tagiai is

nr6dosultak. mel)'el a 3. sz6rnu tiiggcldk tartahraz.

A polg6rrrester kirte, szavazzanak

A kdpviseki{estiilet egyhangirlag - 3 igen szavazattal az aliibbi rendeletel alkotta

Garib Ktizs6g Onkormf nyzata K6pvisel6-testiilct6nek
3 12020.(11.1 4.) iinkorminyzati rendelete
Garib Ktizs6g 6nkorminyzata 6s Szervei Szenezeti 6s Nliiktid6si Szabilyzati16l
5z616 8/2015.(VI.24.) iinkorm6nyzati rendelet m6dositisi16l

A rendelet ajegyzokonyv 3. szimf mell6klete

B)

Mrlrkus SSndor ieeyzo hozzdsz6lttsiban elmondta, hogy Gar6b ds Cserhdtszentivan Onkormanyzatok
ktizdtt a Hrizisegits6gnytjt5s elklt6sSr6l Gar6b kdzs6g teriilet6n meg6llapod6s volt 6rvdnyben, melyet a
miikdd6si enged6lyiik is tartalmazott. Ea a megillapodSst Cserhdtszentiv5n m6g 2019 6sz|n
felmondta, azonban ezzel kapcsolatban nem tdrtdnt el6re l6pds.
A jegyz5 fr szerint szerencsds lenne, ha Fels6told dnkormenyzata kdtne megillapod6st e feladatra
Gar6bbal.
A m6rciusi testiileti i.il6sre - ha a Garribi polgermester megkeresi Felsotold Onkormdnyzarit - el6
lehetne k6sziteni a megellapod6s tervezetet.

Gar6b kdpviselo-testiilete nem zArk6zott el a javaslatt6l, is egyhangrilag 3 igen szavazattal az
al6bbi hatirozatot hozta.

Garrib Kiizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 0/2020.(U.13.) szimri hatirozata
Hizi segits6gnyrijtis elldtrisi16l meg6llapodris kezdem6nyez6se

Gar6b k0zs6g Onkorminyzata k6pvisel6testiilete rigy hat6rozott, hogy Felsotold
Kdzs6g Onkormiinyzata Kdpvisel6-testiiletdvel kezdem6nyezi megrillapod6s
megkdt6sdt a hiizi segitsegnytjLis ell6tis6val kapcsolatban.

A k6pviselritesttilet felhatalmazza a polgfir1].estert, hogy a meg6llapodSs
megkdt6s6vel kapcsolatban keresse meg Felsotold K6pvisel6testtilet6t, 6s a tovabbi
sztiks6ges intdzkeddseket tegye meg.

Hatfrido: 6ftelemszenien
Irc lelos: Kor6cs Zoltiin polglmester

E napirendi pont keretdben t6j €koztatta Kovics Zoltin polg6rmester a k6pvisel6-testtilet tagjait, hogy a
falugondnoki aut6t szervizbe kell vinni.
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Tdbb napirend nem volt, egydb k6rd6s, dszrevdtel nem hangzott el, a polg6nrester [r megkdszdnte az

aktiv r6szv6telt. s az iil6st bezirta.
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Gariib Kiizsdg Onkornr6nyzata P o Igrirm e ster'6to I

3067 Gar6b. Petofi utca 5.

telefon: 32l3 82-056. fix: 32l382-026
e-rnail : csivan.korjegyzoseg(@gmail.com.

MEGHIVO

Magyarorszig helyi dnkom6nyzatair6l s2616 201 l. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 45. {-6ban foglaltak
alapjrin Garrib Kozs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilet6nek iil6s6t

2020. februir 13. nanirin ( csiittirttikiin ) 16.00 6nira

tisszehivom.

Az iil6s helve: FaluhSz Gar6b. Pe16fi rit 5.

1. Javaslat az cirikonn nyzat 2020. 6vi kcilts6gvet6sdnek elfogadisdra
Eloterjeszt6: Kovics Zoltin polg6rmester

2. Javaslat az onkorm|nyzat 2020.6vi munkatervdnek elfogadSsSra
Eloterjeszt6: KovScs ZoltSn polg6mester

3. Tijdkoztatisa a k6pvisel6k vagyonnyilatkozat6val 6s a kdztartozismentes ad6z6i adatb6zisba tdrt6nt
bejelentkez6ssel kapcsolatban
El6terieszt6: KovScs BalSzs az ideiglenes bizottseg eln6ke

4. Egyebek

A napirend fontoss6gera tekintettel megjelen6s6re, aktiv kdzremiikcid6s6re felt6tlen sz6mitok.

GarAb. 2020. februiir 8.

a2,,

Kov6cs Zolt6n
polg6rmester

Nanirendi iavaslat
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JF],LENLETI iV

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-tcsttilet6nek
2020. febru6r 13. napjrin meglartoft til6s6re

Kovrics Zoltrin polgdrmester

Nagy Antaln6 alpolg6rmesler

Kov6cs Baliizs kdpvisel6

Taniicskozrisi iosgal rdszt vesz

Markus S6ndor jegyzo

Lakoss6g 16szdrol megielentek

.....,JQ*.fi.
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Ga16 b Kcizs6q On korm6 nyzata K6pv isel6-testi.i let6nek
.......12020.(......) <in korm6nyzati rendelete TERVEZET

Ga16b Kozs6g Onkorm5nyzata 2020- 6vi k6lts6gvet6s616l

Gardb Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselotestUlete az Alaptorv6ny 32.cikk (1)
bekezd6s f) pontj6ban kapott felhatalmaz6sa alapjAn, a Magyarorsz6g helyi
onkormanyzatokrol szol6 2011.6vi CLXXXIX torv6ny 10. $-ban meghat6rozott
feladatkor6ben eljirva - a kovetkez5ket rendeli el:

A ren delet hat6lya
1.S.

A rendelet hat6lya kiterjed a kepviselo{estUletre, annak bizofts6gaira, az
6nkorm6nyzat hivatalAra, az 6nkorm6nyzat szakfeladataira, korm6nyzati funkciokra.

' Az OnkormSnyzat ktilts6gvet6se bev6telei 6s kiadisai.
2.S.

( 1 ) A KepviselotestU let az Onkorm6nyzat 2020. 6vi kdlts6gvet6s6t

35.014 ezer forint bev6tellel

35.014 ezer forint kiad6ssal

Ezen bel0l mUk6d6si c6lti kiad6s osszesen: 25.637 eFt

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a szemelyi juttatSsokat

munkaad6kat terhel6 j6rul6kokat

a dologi kiad6sokat

m t k6d6sre 6tadott p6nzes zkdz6kel

Szoci6lis celi t6mogat6s

El6leg visszafizet6s

12.117 eFt

1.967 eFt

9.483 eFt

1.050 eFt

400 eFt

620 e Ft

9.377 eFlFelhalmoz5si kiad6sokat dsszesen

a) Beruh6z6s

b) Fel0jit6s 9.377 eFt
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MLikodesi bev6teleket:

Felhalmoz6si beveteleket

Osszegben 6llapitja meg.

25 637 e Fl

9377 eFt

Az <inkorm6nyzat bev6telei

3.S.

Az dnkormdnyzat 2020. 6vi koltsegvetesi bev6teleinek forr6sonk6nti r6szletez6s6t a
2. melleklet lartalmazza.

Az 6nkorm6nyzat kiadisai
4.S.

(1) Az bnkorlna nyzat 2020. evi koltsegvet6s6nek kiad6sait kiemelt eloir6nyzatonk6nt
a 3. mell6klet tarlalmazza.

(2) M5traszolosi Koz6s Onkorm6nyzati Hivatal tekintet6ben, a kolts6gekhez a
hozzitlArulits meg6llapod6s szerint havonta tort6nik.

Tartal6k

5.S.

Az Onkorm6nyzat 2020.6vre a hi6ny osszeg6re val6 tekintettel megiillapitott
6ltal6nos tartal6ka: 9Ft, a 2020.6vre meg6llapitott celtartal6k 0Ft.

Ttibb6ves kihatissal j5r5 feladatok

6.S.

A k6pviselo-testUlet a tobb6ves kihat6ssal j616 feladatok eloir5nyzatait 6ves
bontdsban a 5. mell6klet szerint fogadja el.

L6tsz6mkeret

7.S.

(1) A kepviselotestulet az onkormenyzat 6llal enged6lyezett l6tsz6mkeretet 216-ben
Sllapitja meg.

(3) A kepvisel6testUlet az dnkorm6nyzat kOzfoglalkoztatottak l6tsz6mdt 2 fd-ben
6llapitja meg.



-l

Ktizvetett t5 m o g at6so k

8.S.

A k6pviselotestUlet a kozvetett t6mogat6sok, azok jellege, m6rteke, osszege, illetoleg
kedvezm6nyezettje szerinti r6szletezetts6ggel a 7. melleklet szerint hagyja jov6.

El5i16nyzat felhaszn6l6si titemterv

e.s.

A k6pviselo-testulet az eloir6nyzat felhaszn6l6si trtemteret a 6. mell6klet szerint
hagyja j6v6.

ForrAshiAny 6s fi nanszirozis6nak m6dja

10.s.

(1) A mtlkodesi bev6telek-kiaddsok 6vk6zben adodo hi6ny6t, likvidit6si foly6szSmla
hitel felvetelevel kiv6nja finanszIrozni

(2) A k6pviselo-testulet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az (1) bekezd6sben
foglalt forrashi6ny finansziroz6s6ra tegye meg a sz0ks6ges int6zked6seket:

a) A bev6teli h5tralekok azonnali marad6ktalan behajt6sa

b) A,,Helyi onkorm6nyzatok rend kivUli t5mogat6sa" pAly Azat beny[jt6sa

c) P 6ly Azalok sz6leskorti kihaszn6|6sa m inden tertileten

d) A koltsegvet6sben megtervezett, de nem kotelezo feladatok finansziroz6s6t
idoa16nyosan a p6nzUgyi lehetosegek fUggv6ny6ben kell biztositani.

e) Anyag 6s t6rgyi eszkdz beszerz6sekn6l a legkedvezobb beszerz6si forr6sok
meg keres6se

f) Atgondolt, szigorf takar6kos gazd6lkod6s sziiks6ges minden terUleten (vil6git6s,
telefon, vizdij)

(3) Hitel felv6tel6rol vagy a koltsegvetes 6tdolgoz6sdrol a K6pviselotestUlet sziiks6g
szerint kirl6n dont.

A 2020. 6vi kdlts6gvet6s v6g rehajtis6 nak sza b6lyai

11.S.

(1) A koltsegvetes gazd6lkod6s6nak biztons6g6ert a k6pvisel6-testUlet, az
6nkormdnyzati szint( kdlts6gvet6s v6grehajt6s66rt a polgarmester, a
kdnywezet6ssel kapcsolatos feladatok ellatas6ert a 1egyz6 a felel6s.

(2) Az onkorm6nyzat 6s kdlts6gvet6si szervei bev6teli 6s kiad6si elltenyzalai
6v kdzben megvdltoztathat6ak.

(3) A polgdrmester az elSirAnyzat-vdltoztat6st a k6pvisel6{estijlet el6terjeszti a
zdrsz6madAsi rendeleltervezet k6pvisel6{esttilet el6 terjeszt6s6t kozvetlenul
megel6z6en.
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(4) Az Onkorm6nyzal a r6sz6re biztositott koltsegvet6si el6ir6nyzaton belUl -
szigor0, takar6kos gazd6lkod5st kotelesek folytatni. Ennek erdek6ben a
beszerz6sek, kifizetesek 6s megrendel6sek elott a polg6rmesterrel minden esetben
egyeztetni sz0ks69es.

(5) A polg6rmester 100.000 Ft feletti k6telezetts6gvdllalAst csak a
K5pviselotestUlet 6ltal egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a pAlyAzali onr6szre
vonatkozo k6telezetts6gv6l lal5st.

(6) A finansziroz6sl az allbbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkab6rek biztosit6sa
b) szoci6lis tdrvenybol eredo rendszeres fizet6si kotelezetts6gek

teljesit6se
c) int6zm6nyek mrikodtetesehez az energiaell6t6s, k6zmLidij, telefondij

kifizet6se
d) egyeb mrlikod6si kiad5sok

(5) Ujabb feladat v6llalAs6ra csak rendkiviili esetben kertrlhet sor a testUlet kul6n
d6nt6se alapj6n a vegrehajtSshoz szUks6ges forr6s biztosit6s6val.

(6) A K6pviselotestiilet a kdztisztviselok r6sz6re a 2020. 6vi koltsegvetesrol
sz6l6 2019. 6vi LXXI. torv6ny 58.$. szerint az illetm6nyalap 6sszeg6t 46.380 Ft-ban,
a cafet6ria juttat6s 6ves brutt6 osszeg6t 200.000 Ft osszegben halArozza meg.

12.S.

Az Onkormdnyzat k0lts6gvet6se az al6bbi mellekleteket larlalmazza
1 . 1la, 1lb sz6mri mell6klet: Az Onkorm5 nyzat penzalapj6nak m6rlege
2. 2la,2lb szdmrl mell6klet: Az Onkorm6nyzat bev6teli eloiAnyzala
3. szamu mell6klet: korm6nyzati funkciok p6nzforgalma
4. szAmi melleklet: Fejleszt6si kiad6sok

5. sz6m0 mell6klet: T6j6koztat6 az Onkorm6nyzat adoss6gszolg5lat6nak
alakuliisii16l

6. sz6m 0 mell6klet: Az onkorm6nyzal el6irAnyzat-felhaszn5l6si Utemterve
7 . szAmti melleklet : az onkorminyzat kozvetett t6mogat6sai

2616 rendelkez6sek

14.S.

M6rkus 56ndor
jegyz6

Kov5cs Zolt6n
polg5rmester

E rendelet 2020. -en lep hat6lyba azzal, hogy rendelkezeseit 2020. janu6r 1-jetol
kell alkalmazni.

Garib,2020.



1 melleklet Gareb Kozs6g Onkormanyzat 2020 dvi koltsogvet6s616l sz6lo . 12020 ( )Onkorm6nyzati rendelelhez

Ezer Ftban

Megnevez6s 2020.evi
e|oi(anyzat

te\.%-a

BEVETELEK

Miikodesi bev6telek
TdmogatSsok
Felhalmoz6si 6s t6kejell.bev
Tdmogat6s6rt6k( bev6telek
V6glegesen etvett p6nzek

Fejleszt6si c. hitel
Mr:ikod6si c. hitel

5z6mlamaradv6ny

1700
17770

1270
2128

12146

Bevetelek <isszesen 35014

KIADASOK

M(kdd6si kiadasok
Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terh.jdru
Dologi
Egy6b t5mog.p6nz5t.
T.szoci5lp. t5m.
El5leg visszafizet6s

Felhalm026si kiad6sok
Beruh6z6s
Fel0jit6s' 
Befektet6si c.resze
Egyeb

Mrlikdd6si c. hitel torlesztes
Fejleszt6si c. hitel t0rleszt6s

Letszem

25b3 t
12117
1967
9483
1050
400
otu

9377

9377

4

Kiad6sok tisszesen 35014

G a r6b Kt5zs6g i O n korm 1nyzat
2020.evi merleg



1/a melleklet cardb KOzs6g Onkormdnyzat 2020 evi kolts6gvet6set6l szolo 12020 (...l6nkormAnyzati rendelethez

G a ra b Kozseg i O n korm anyzat
2020.evi mAk1desi merleg

Ezer Ftban

Megnevezes 2020.6vi
ebiranyzat

Te)j.%-a

x6.rruez6 FELADATOK
MUKoDESI BEVETELE

M[ikod. bev6telek
t\rl(kodesi c6ki t5mogat6s
T6mogatas6rt6kil m[ik. bev6t.
Milk0d6si c. p6nzeszkoz Stv6tel

M[kod6si c. Hitel felv6tel
Penzforgalom nelkUli bev6telek
Felhalm.6s t6kejell.bev6telek

ONKENT vALLALT FELADATOK
MOKODESI BEVETELE

Ir/i]kod. bev6telek
M(kdd6si c6hi timogat5sok
P6nzforgalom n6lk0li bevetelek

1700

13520

2128

't 189

1270

4250
1580

Mfi k6d6si bev6t. Osszesen 25637

K6fE1Ez6 FELADATOK
MUK6DESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Itilunkaad6kat terhel6 j5rul6kok
Dologi
Egy6b t5mogatds,p6nz6tad6s
T.szocidlp.t5mogat6s
El6leg visszafizet6s
L6tsz6m

OHxEur vAluLT FELADAToK
MOKoDESI KIADASA

Szem6lyi juttat5s
Munkaad6kat terhe16 j5ru16kok

Dologi
Egy6b temogatas, p6nz6tad6s
L6tszam

19807

ozcS

1287

8217
1 050
400

620

58 30

3884
680

1266

I

Mfi ktid6si kiad6sok 6sszesen 25637



1/b mellekle{ Gareb K6zseg Onkorm611yzat 2020 6vi kolts6gvetes616l szolo /2020 ( )onkormanyzati rendelethez

G arab KOzseg i O n korm 6 n yzat
2020.evi felhalmozAsi m6rleg

Ezer Ft-ban

Megnevezes 202Q.6vi
el6i16nyzat

Te\.%-a

xorerez6 FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

El6zo 6vi p6nzmaradv. Felh. r6sze
Fejlesztesi celu t6mogat6s
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
Tamogatesertek( felh. bev.

Felhalm.c6hl p6nzeszk. Atv6tel
Fejleszt6si c6[1 hitel

ONKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

Felhalm.6s tcikejell.bev6telek

9377

Felhalm. Bev6telek 6sszesen 9377

rb.relez6 FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

Beruh6zds
Fel[jit5s
Befektet6si c.r6szes.
Egyeb felhalm. Kiad5s
F. Hitel t6rlesztes

ONKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI KNDASA

Befektet6si c.r6szes

9377

Felhalm. Kiadisok iisszesen 9377



2 melleklet Garab Kozs6g Onkormdnyzat 2020 evi k o ttsegvetese ro I sz6to t2O2O.\. )dnkorm6nyzati rendetethez

G arab Kozseg i O nkorm anyzat
2020.evi bevetelei

Ezer Ft-banMegnevezes 2020 6vl
el6iranyzat

telj.ok-a

lnt6zmen i mtlkodesi bevetelek 600
lgazgatesi szolgaltatasi dij
Gep.i6rm0ad0
Mag6nszem.kommunSlis adoja
ldegnforgalmi ad6 tartozk. uteni
Talajterhelesi di.,

250
350
500

Kozhatalmi bev6telek 1100

l. Miikcid6si bev6telek cisszesen 1700

Helyi Onkormanyzalok mrikod.temog

Szocjalis 6s gyermekj.fel.tamogatasa

K0nyvtar, kozmrivelodes tamogatesa

MLikodesi celt kv. tam. es kiegeszites
Felhalmozesi celU temogatas

8326

53 56

1800

2288

ll.T6mogatAsok <isszesen 1777 0

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek 127 0

Tamogat6sertekr.i m(kodesi bevetelek
Kozfoglalkoztatas
TamogatasertekLj felhalmozesi bevet.

2128

lV.Tamogatas6rt6kri bev.<issz. 2128

Mr:ikodesi cel0 penzeszk.atuetel
Felhalmozasi celI p€nzeszk.dtvetel

V.V6glegesen 6tvett p6nzeszk.

Vll.Hitelek
Mrlkod6si c.hitel
Fejleszt6si c hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lkiili bev6telek 12146

BEVETELEK OSSZESEN 350'14

Vl.Tem. k6lcs.visszat.6rtp.kib.bev.



2/a me 6ktet Garib Kdzs6g Onkorm6nyzat 2020 6vl kbltsdgvet6s6,ol sz6l6 12020 I )dnkormanyzatl rendelethez

GARAB KOZSEGI ONKORMANYZAT

2020. EV TAMOGATASOK

Ft-ban

Kdlts6gvet6si temogatas jogcimei tisszeg

Kieq6szit6s

ZoldterUlet-gazdelkodissl kapcsolatos feladat ellat.tamo 519120

Kdzvilaq itas fenntartAsanak tamogatasa 800000

Koztemet6 fenntadaseval kapcsolatos feladatok temogat6sa 100000

Kdzutak fenntart6sanak tamoqatasa 492590

Eqyeb kotelezo onkormenyzati feladatok tamogatasa 5000000

Polqarmesteri illetm6ny tamoqatasa 954500

Szocialis etkeztetes 130720

Telepul6si onk. Szoci6lis feladatainak egy6b tamogat6sa 975828

Falugondnoki szolgaltatas 4250000

Konyvtar es kozmUvel6desi feladatok 1800000

Udul6helyi feladatok tamogatasa 459600

Lakott ktiltertilettel kapcsolatos feladatok

Normativ tamogatesok osszesen 15482358



2/b melleklet carab Kdzsdg Onkormanyzat 2020 6vi kdltsdgvet6s6 t6l szolo ..12020 \ )dnkorm6nyzati rendelethez

G a rAb Kdzs6g i O n ko rm 6 nyzat

2020.evi sajat bevetelei

Ezer Ft-ban

Megnevezes 2020.€vi
el6iranyzat

lel1.%-a

Szolgdltat5sok ellenert6ke

Tulajdonosi bevetelek

lntezmenyi elletasi dijak

Kamatbev6telek

Egy6b mrik6desi bevetelek

100

200

200

100

I nt6zm6nyi mfi k.bev.dsszesen 600

Targyi eszk. immat.jav.ertekesit6se
Saj6tos felh.es t6kejelleg( bev.
Penzugyi befektet6sek bevetele

1270

FelhalmozAsi 6s t6kej.bev.6ssz 1270

l---T-



3 mel16klet Gardb Kozs6g Onkormanyzat 2020 6vi kdlts6gvel6s616l sz6lo --12a20 \ .)onkormanyzati rendelethez

G arab K1zsegi Onkormdnyzat

Ezer Ftban
Megnevezes Eredeti

e|otanyzal
Modositott
eloi16nyzat

Teljesltes re\.'k-a

TelepUlesi hulladek vegyes begy.szall

Kozutak,hidak,alagutak uzem.fennt.

Onkorm.vagyonnal valo gazd6lkod.

Zoldteruletek kezel6se

Varos es kozseggazdelkod6s

Hosszabb idotatamU
kozfoglalkoztatasa
Ebbol: Szem6lyijuttatas

Szocialis hozzAj. Ad6

Dologi
Atlag l6tszem

Onkormenyzatok es Onkormanyzati
hivatalok jogalkot6 es altalanos
igazgatasa tevekenysege
Ebb6l: Szem6lyiiuftat6s

Szocialis hozzq. Ado

Dologi
Egyeb tarmogatas, int.finansz
Atlag l6tszam

Orsza0gyrilesi,onkormanyzati 6s eur0pai
parlamenti k6pvisel6valasztashoz
kapcsolodO tev6kenysegek

Tamogatasi c6l0 finanszirozasi mUveletek

Kozvilagitasi feladatok

Polgeri vedelmi tevekenyseg

Ar 6s belvizv6delemmel osszef.tev

127

500

64

572

356

2322

2022
200

100
2

BB66

5971
1045

1850

,|

1000

800

10

64

2020.evi mukOdesi kiaddsai



2 oldal

Megnevz6s Eredeti
eloiranyzat

M6dositott
eloirAnyzat

Teljesit6s re\ %-a

Dologi

Lakasfenntadassal, lahatessal 0sszef.ellat.

Gyermekv6delmi penzbeli 6s
term6szetbeli ellaEsok tamogatasok

Egyeb szocialis p€nzbeli es
Termesztebeli ellatAsok t6mogatasok
Ebbol: Tembtesi

P6nzbeli
Term6szetbeli

Elhunyt szem6lyek h6tramaradottainak
penzbeli ellatasa

Szocialis 6tkeztees

Falugondnoki tanyagondnoki szolg
Ebb6l: Szemelyijuttatas

SzociSlis hozz{. Ad6

Dologi
Atlag letszam

K0nyvtari allomeny gyarapitasa nyilvant.

165

toJ

400

100
100
200

635

5830
3884
680

1266
1

Haziorvosi szolgalat
Ebb6l: Szem6lyijuttat6s

Szocielas hozzAj. Ad6



3. Oldal

Megnevez6s Eredeti
el6iranyzat

Modositott
eloiranyzat

Teljesites Telj.o/o-a

Konyvtari szolgaltatesok
Ebb6l: Szem6lyijuftatas

Szocialis hozzq. Ado

Dologi
Atlag l6tszem

Kozm0velodes - koz0ss6gi es tarsadalmi
reszvetel fejlesztes

Koztemet6 fenntart5s es mrikodtetes

Civil szervezetek tamogatasa

Onkorm6nyzatok elsz6molesa kozp. Kv.-el
Ebbol: Eloleg visszafizetes

Hiteltorleszt6s

1792
240
42

1510

l30z

102

50

620

Miik<id6si kiad6sok <isszes.

Ebbol: Szemelyijuftatls
Szocialis hozzej. Adb

Dologi
Egyeb temogatas, penzet.
T.szocialp.tamogates
E16leg visszafizet6s
Atlag l6tszem

25637

12117
1967

9483
1050
400
620
4



4.mell6klet Gareb Kozs6g Onkorm6nyzat 2020 evi kdlts6gvetes6r6l szblo 12020.( . )dnkorminyzati rendelethez

G arab K1zseg i O n korm anyzat

2020. ev fe I h al moz6 si kiad asa i

Ezer Ftban

Megnevez6s Eredeti
eloiranyzat

lvl6dositott
ebirenyzat

Tel.iesites relj.%-a

Beruh6zdsok

Belvizelvezet6s
AFA

Ingatlan vasarlas

Egyeb tArgyi eszkoz
AFA

FelI it6sok

Uttetrilitas
Ann
Faluhaz felUjltes
AFA

Eqveb felhalmoz6si kiad6sok

lnt6zmenynek atadott

Vizm(nek atadott

Fejlesztesi c6lu hitel torlesztes

9377

7468
1909

9377

Befektet6si cel0 reszesed6s vasarlasa

Felhalmoz6si kiad6sok tisszes.



4lt **,*

Ga rri b Kiizs6s Onkorminvzata K6Dvisel6-tcstiilet6n{rk
212020.(ll .11.\ tinkorminl'zati re ndelete

Garib Ktizs69 On korminyza ta 2020. 6vi ktilts6gvet6s616l

Gar6b K<izsig Onkorm6nyzat K6pv;selo{esttilete az Alaptdrv6ny 32.cikk (l ) bekezd6s f) pontj6ban
kapott felhatalmaziisa alapjiin, a Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 201 I .6vi CLXXXIX
tdrv6ny 10. $-ban meghat6rozott feladatktjrdben elj6rva - a kdvetkezoket rendeli el:

A rendelet hatilya

r.$

A rendelet hatrilya kiterjed a k6pvisel6-testtiletre, annak bizottsigaira, az dnkormanyzat hivatalira, az
rinkorminyzat szakfeladataira, kormhnyzati funkci6kra.

Az Onkorm:inyzat kdlts6gvet6se bev6telei 6s kiad:isai

2.$

(l) A Kdpvisel6testt.ilet az Onkorm6 nyzat 2020.6vi k6lts6gvetds6t

35.014 ezer forint bev6tellel

35.014 ezer forint kiadissal

Ezen beliil mfik<id6si c6hi kiadAs <isszesen: 25.637 eFt

a) a szemdlyijuttatiisokat 12.117 eFt

b) munkaad6kat terhelo j6rul6kokat 1.967 eFt

c) a dologi kiad6sokat 9.483 e Ft

d) mfiktiddsre atadott pdnzeszkoztiket 1.050 e Ft

e) Szoci6lis c6l[ t6mogatis 400 e Ft

f) Efoleg visszafizet6s 620 eFt

Felhalmoziisi kiad6sokat tisszesen:
a) Beruhria6s
b) Fel[jit6s

9.377 e Ft

9.377 e Ft

Miikciddsi bev6teleket: 25.631 e Ft

Felhalmoz6si bev6teleket: 9.371 eFt dsszegben 6llapitja meg.

Az iinkorm6nyzat bev6telei

3.$

Az onkominyzat 2020. 6vi kdlts6gvet6si bev6teleinek fon6sonkdnti rdszletezds6t a 2. mell6klet
tartalmazza.



2

Tartal6k

s.s

Az OnkormSnyzat 2020.6vre a hi6ny 6sszeg6re val6 tekintettel meg6ltapitott riltaldnos tarlal6ka: OFt.

a2020. 6vre megillapitott cdltartal6k oFt.

Ttibb6ves kihatissal iri16 feladatok

6.S

A k6pviselo{estillet a t<ibbdves kihat6ssal j6r6 feladatok eloiriinyzatait 6ves bont6sban a 5. melldklet
szerint fogadja el.

L6tsz6mkeret

7.$

(l) A kdpviselotesttilet az tjnkorminyzat 6ltal enged6lyezett l6tsz6mkeretet 2 fo-ben 6llapitja meg

(2) A k6pvisel6testtilet az tjnkormanyzat ktizfoglalkoztatottak l6tsz6mat 2 f<i-ben rillapitja meg.

Kiizvetett timogatisok

8.S

A kdpviseltitestiilet a kdzvetett t6mogatiisok, azok jellege, m6rt6ke, dsszege, illetoleg
kedvezm6nyezettje szerinti 16szletezetts6ggel a 7. mell6klet szerint hagyjaj6v6.

El6irinyzat felhaszn616si iitemterv

e.s

A k6pvisel6-testtlet az el6irinyzat felhaszn616si iitemteret a 6. mell6klet szerint hagyjaj6v6

Forrishiiny 6s fi nanszirozis6nak m6dja

10.s

(1) A miikod6si bev6telek-kiadiisok dvkrizben ad6d6 hi5ny5t, likvidit5si foly6sz6mla hitel felv6tel6vel
kiv6nja finanszirozni

(2) A kdpviselo-testtllet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az (1) bekezd6sben foglalt forr6shiriny
finansziroz6s6ra tegye meg a sziiks6ges int6zked6seket:

a) A bev6teli hitral6kok azonnali marad6ktalan behajt6sa

Az tinkorminyzal kiadrlsai

4.S

(l) Az dnkormrinyzat 2020. dvi kdlts6gvetds6nek kiad6sait kiemelt eloir6nyzatonk6nt a 3. melliklet
tarlalmazza.

(2) M6traszolosi Kdzijs Onkorminyzati Hivatal tekintet6ben, a kdlts6gekhez a hozzbj rdls
megillapod6s szerint havonta tOrt6nik.



b) A ,,llelyi <inkormfnyzatok rendkiviili t6mogatdsa" pilyrizat bcnytjt6sa

c) Prily6zatok szdleskijr[i kihasznilSsa minden tertileten

d) A kdhs6gvetesben megtervezett, de nem kdtelez6 fcladatok finanszirozSsSt id6arinyosan a

pdnziigyi lchetosdgck ftiggv6ny6ben kell biztositani.

e) Anyag 6s tdrgyi eszkdz beszerz6sekndl a legkedvez6bb beszerz6si forr6sok megkeres6se

I Atgondolt. szigor[ lakar6kos gazd6lkodris sziiks6ges minden tertileten (viligit6s, telefon. vizdij)

(3) Hitel felvdtel6rol vagy a kdlts6gvetds 6tdolgoz6s6r6l a Kdpvisel6-testtilet sziks6g szerint kiildn
dOnt.

A 2020. 6i kdlts6gvet6s v6grehajt6sinak szabilyai

11.$

(l) A kdlts6gvetds gazd6lkod6s5nak biztons6gS6rt a k6pvisel6-testtilet, az dnkorminyzati szintti
kdltsdgvetds vigrehajt6s66rt a polgarmester, a ktin) r'vezetdssel kapcsolatos feladatok ell6trs66rt a
jegyz<i a felelos.

(2) Az onkorm inyzat 6s k<ilts6gvetdsi szervei bev6teli ds kiadisi el6irinyzatai 6v krizben
megvSltoztathat6ak.

(3) A polglrmester az el6iSnyzat-veltoaat6st a k6pvisel6-testiilet el6terjeszti a zirszAmadisi rendelet-
tervezet kdpviseki-testiilet el6 terjeszt6sdt kOzvetleniil megel6z6en.

(4) Az OnkormSnyzat a rlsz€re biztositott kdlts6gvet6si el6ir6nyzaton beliil - szigoru, takar6kos
gazd6lkodrist k<itelesek folyatni. Ennek 6rdek6ben a beszerzdsek, kifizet6sek 6s megrendeldsek el6tt a

polgirmesterrel minden esetben egyeaetni sziiks6ges.

(5) A polgiirmester 100.000 Ft feletti kdtelezetts6gvrlllal6st csak a K6pviselotesti.ilet eltal
egyeztetett feladatra tehet. Kiv6ve a p6lyrizati 6nr6szre vonatkoz6 kdtelezetts6gv6llal6st.

(6) A ltnansziroz5st az aliibbi rangsor szerint kell teljesiteni:
a) munkab6rek biztositiisa
b) szoci6lis tdrv6nyb6l ered<i rendszeres fizet6si k6telezetts6gek teljesit6se
c) int6zm6nyek m[kddtet6s6hez az energiaell6t6s, kdzmiidij, telefondij kifizet6se
d) egydb mtkcid6si kiad6sok

(7) Ujabb feladat viillalisara csak rendkiviili esetben kertlhet. sor a testiilet kiildn ddnt6se alapj6n a

v6grehajtishoz szi.iks6ges fonas biztosit6s6val.

(8) A K6pviseki-testtilet a kdztisztvisel6k rlszdre a 2020. €vi k6lts6gvet6sr6l sz6l6 2019.6vi LXXI.
ttirv6ny 58.$. szerint az illetm6nyalap 6sszeg6t 46.380 Ft-ban, a cafet6ria juttatiis 6ves brutt6 osszegdt

200.000 Ft iisszegben hatirozza meg.

l2.s

Az 6nkorminyzat kdltsdgvet6se az aLibbi melldkleteket tartalmazzz:

l. 1la, llb szrirnl mell6klet: Az OnkormSnyzat pdnzalapjiinak m6rlege

2. 2la,Zlb sz6mri mell6klet: Az Onkorm6nyzat bev6teli eloir6nyzata
3. szimri mell6klet: korminyzati funkci6k pdnzforgalma

4. szhmt mell6klet: Fejleszt6si kiad6sok

5. sz6mI mell6klet: TAj6koaat6 az Onkormdnyzat ad6ssrigszol96latinak alakul6s6r6l

6. sz6mt mell6klet: Az 6nkormAnyzat el6ir6nyzat-felhaszn6l6si iitemterve

7. szhmt melt6klet : az <inkorm6nyzat kdzvetett timogat6sai



I

Zirri rendelkcz6sck

13.s.

E rendelet 2020. l'ebru6r 14. napj6n l6p hat6lyba azzal, hogy rendelkeziseit 2020. janubr 1-jdtol kell
alkalrnazni.

Garib. 2020. febru5r l3

L
,,/'t-'
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1 melleklet Ga16b Kozseg onkormdnyzat 2o2o 6vi kdltsegvet6s6r6l szol6 ..l2o2o.\...)dnkorminyzati rendelethez

G a rd b K6zs6g i 6 n korm anyzat
2020.evi merleg

Ezer Ft-ban

Megnevezes 2020.evi
eloi'anyzat

tel.1. %-a

BEVETELEK

Milkod6si bev6telek
T6mogatasok
Felhalmoz6si 6s t6kejell.bev.
Tamogatas6rtekti bevetelek
V6glegesen 6tvett p6nzek

Fejleszt6si c. hitel
Mfik0d6si c. hitel

1700
17770

1270
2128

12146

Bev6telek <isszesen 35014

KIADASOK

Mfikod6si kiadesok
Szem6lyi juttat6s
Munkaad6kat terh.j6ru.
Dologi
Egy6b tdmog.p6nzdt.
T.szociSlp. t5m.
El6leg visszafizet6s

Felhalmozesi kiadAsok
Beruh5zds
Fel0jit6s' 
Befektet6si c-r6sze.
Egyeb

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

Letszem

25631
12117
1967
9483
1050
400
620

9377

9377

4

Kiad6sok ,6sszesen 35014

Szdmlamaiadv5ny



1/a mell6klet cardb Kdzs6g 0nkormenyzat 2020 6vi k6lts6gvet6s ercl szolo - 12020.( .)0nkorm6nyzatl rendelethez

G a ra b Kdzse g i O n korm itnyzat
2020.evi mfi kddesi merleg

Ezer Ftban

Megnevez6s 2020.6vt
el6iranyzat

r e\.Yo-a

KOTELEZO FELADATOK
MUKoDESI BEVETELE

M(kdd.bev6telek
tvlijkodesi c6lti tdmogat6s
T5mogat5s6rt6k[i m[ik. bevet.
Mfikodesi c. penzeszkoz etv6tel
Itlfikod6si c. Hitel felv6tel
Penzforgalom nelktili bev6telek
Felhalm.6s t6kejell,bev6telek

ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKoDESI BEVETELE

M0k0d.bevetelek
Mfik0d6si c6lti t6mogat6sok
P6nzforgalom n6lkuli bevetelek

1700
13520

2128

1 '189

1270

4250
1s80

Mfi k<id6si bev6t. Osszesen ?5637

KilTELEZ6 FELADATOK
MOKODESI KIADASA

Szemelyi juttat5s
Munkaad6kat terhe16 j6ru16kok

Dologi
Egy6b tdmogat5s,p6nz5tad6s
T.szoci6lp.t6mogat5s
El5leg visszafizet6s
L6tsz5m

or,rxErur vAluLT FELADAToK
MOKODESI KnDASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad6kat terhel6 jarul6kok
Dologi
Egy6b tdmogatds.p6nzdtadds
L6ts26m

19807

8233
'1287

8217
1050

400

620
3

5830

3884
680
1266

1

Mfi kdd6si kiadisok dsszesen 25637



1/b.melleklet careb K6zs6g Onkorminyzat 2020.6vi kolts6gvet6s616l szol6 /2020.\.....)dnkolmerlyzati rendelethez

G ardb K1zs6g i O n ko rm 6 nyzat
2020. 6v i fel h al mozdsi m6 rleg

Ezer Ft ban

l\4egnevezes 2020.6v1
ebirenyzat

Telj.%-a

kbrelez6 FELADAToK
FELHALMozASI BEVETELE

El6z5 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6li t6mogat6s
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
TSmogat6s6rt6k( felh-bev.
Felhalm.c6l0 p6nzeszk. Atv6tel
FejlesZ6si c6ltl hitel

ONKENT vALLAii reuoarox
FELHALMOZASI BEVETELE

Felhalm.6s t6kejell. bev6telek

9377

Felhalm. Bev6telek 6sszesen 9377

I<ilrE|-rz6 FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

Beruhdz6s
Feltljit6s
Befektet6si c.r6szes.
Egy6b felhalm. Kiad6s
F. Hitel torleszt6s

6r.rxEHr vAluLT FELADAToK
FELHALMOZASI KNDASA

9377

Felhalm. Kiad6sok dsszesen 9377

Befektet6si c.16szes.



2 nrelleklel Ga16b Kozs6g Onkormanyzat 2020 evi ko lts 6gvet6se 161 sz6l6 12020 | )onkormanyzati rendelethez

G ara b KOzseg i O n korm a nyzat
2020.evi bevetelei

Ezer Ft ban
lMegnevezes 2020.evi

eloiranyzat
telj.%-a

I nt6zm6nyi m[ikod6si bev6telek 600
I gazgat6si szolgeltatesi d Ij

GepjermUado
Mag6nszem.kommunAlis adoja
ldegnforgalmi ad6 tart6zk.utani
Talajterhelesi d,

250
350
500

Kozhatalmi bev6telek 1100

l.MIk6d6si bev6telek 6sszesen 1700

Helyi 6nkormanyzalok mrlkod.tamog

Szocialis es gyermekj.fel.tamogatasa

K6nyvtAr, kozmovel6des t6mogatasa

Mr:ikodesi cel0 kv. tam. es kiegeszites
Felhalmozasi cel0 tamogatas

8326

5356

1800

2288

ll.Temogatasok <isszesen 17770

Ill.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek 1270

Tamogatas6rtekr.i mUkodesi bevetelek
Kozfoglalkoztatas
TemogatAs6rtek( felhalmozasi bevet.

2128

lV.T6mogatds6rt6kfi bev.tissz. ?128

Mtlkddesi cel0 penzeszk.atuetel
Felhalmozasi celU penzeszk atvetel

V.V6glegesen etvett p6nzeszk.

Vl.Tam.k6lcs.visszat.6rtp. kib.bev.

Vll.H itelek
MUkddesi c.hitel
Fejlesztesi c. hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lkiili bev6telek 12146

BEVETELEK OSSZESEN 35014



2/a mell6klet Gardb Kozs6g Onkormanyzat 2020 evl koltsdgvet6sdt6l szolo 12020 ( )dnkormSnyzati rendelethez

GARAB KOZSEGI ONKORMANYZAT

2020. TVI TAMOGATASOK

Ft-ban

Kiilts69vet6si t6mogates iogcimei tisszeg

Kiegeszit6s

ZoldterUlet-gazdalkoddssl kapcsolatos feladat ellat.temo 519120

Kozvilagites fenntartdsinak t6mogatasa 800 000

Kdztemet6 fenntartesaval kapcsolatos feladatok tamogatasa 100000

Kozutak fenntartesenak tamogatasa 492590

Egyeb kdtelezri onkormanyzati feladatok tamogatasa 5000000

Polqarmesteri illetmeny tamogatesa 954s00

Szocialis etkeztetes 130720

Telep0l6si onk. Szocialis feladatainak egy6b t6mogatasa 975828

Faluqondnoki szolgaltatas 4250000

Konyvtar 6s kozmLivel6desi feladatok 1800000

Udulonelyi feladatok tamogatasa 459600

Lakott kulterulettel kapcsolatos feladatok

Normativ t6mogatrsok tisszesen 15482358



2/b mell6ktet Gareb Kozseg Onkormanyzat 2020 evi kolts6gvetds6 t6l szolo . 12020 | . )dnkorm6nyzati rendelethez

G a rab Kozseg i O n ko rm anyzat

2020. evi sajAt bevetelet

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2020.evi
eloi16nyzat

te\ Ya-a

Szolgdltat6sok ellen6rt6ke

Tulajdonosi bevetelek

lntezmenyi ellatesi dljak

Kamatbev6telek

Egy6b mtik6desi bev6telek

100

200

200

100

lnt6zm6nyi mIk.bev.6sszesen 600

T,lrgyi eszk.immat.jav.ertekesitese
Sajatos felh.es t6kejellegt bev.
P6nzugyi befektetosek bevetele

1270

FelhalmozAsi 6s t6kej.bev.tissz 127 0



3 melleklet Garib Kazseg Onkormenyzat 2020 6vi kdllsdgveles6rdl sz6lo /2A20 ( )onkormSnyzati rendelethez

G a ra b Koz sdg i O n korm 6n yzat

2020 evi mukOdesi kiadasai

Ezer Ft-ban
Megnevez6s Eredeti

ebuenyzal
l\46dositott
eloiranyzat

Teljesites relj.%-a

Z0ldter0letek kezel6se

Varos 6s kozseggazdalkodas

Hosszabb idotatamU
k0zfoglalkoztatasa
Ebb6l: Szem6lyiluttates

Szocialis hozzaj. Ado

Dologi
Atlag l6tszem

OnkormSnyzatok es Onkormdnyzati
hivatalok.iogalkot6 6s alta16nos

igazgatesi tevAkenys6ge
Ebb6l; Szemelyiiuttatas

Szocielis hozzaj. Ado

Dologi
Egy6b tamogatas,int.finansz
Atlag letszam

Orsz60gyrllesi,onkormanyzati 6s eu16pai
parlamenti kepviselovalaszteshoz
kapcsol6d6 tevekenysegek

Temogatasi c6lti finanszirozasi mUveletek

Kozvilagit6si feladatok

Polgeri vedelmi tevekenyseg

Ar es belvizvedelemmel osszef.tev

127

500

64

356

2322

2022
200

100
2

8866

5971
1045

1850

'l

1000

800

10

64

Telepnl6si hulladek vegyes begy.sz6ll.

Kdzutak, hidak,alagutak ozem.fennt.

Onkorm.vagyonnal val6 gazdAlkod.



2 oldal

Megnevz6s Eredeti
el6iranyzat

Modositott
eloi16nyzat

Teljes ites re\.%-a

Heziorvosi szolgalat
Ebbol: Szemelyijuttatas

Szocidlis hozz!. Ado

Dologi

Lakasfenntartassal, lahatassal osszef .ellat.

Gyermekv6delmi penzbeli es
term6szetbeli ellatasok tamogatesok

Egyeb szocialis penzbeli es
Term6sztebeli ellatAsok tamogatasok
Ebbol: Tembtesi

Penzbeli
Term6szetbeli

Elhunyt szem6lyek hetramaradottainak
p6nzbeli ellatasa

Szocialis 6tkezte6s

Falugondnoki tanyagondnoki szolg.
Ebb6l: Szemelyijuttat6s

Szocialis hozz4. Ad6

Dologi
Atlag letszem

K0nyvtari ellomeny gyarapitasa nyilvant.

165

165

400

100
'100

200

635

5 830
3884
680

tzoo
1



3 Oldal

Megnevezes Eredeti
el6uenyzal

M6dositott
el6ienyzat

Teljesites T etj.ok-a

Konyvteri szolgaltatasok
Ebb6l: Szemelyijuftatas

Szoci6lis hozz\. Ado

Dologi
Atlag l6tszam

KOzm(vel6des - kozossegi 6s tarsadalmi
reszv6tel fejleszt6s

Kdztemeto fenntartes 6s mLikodtetes

C lvil szervezetek t6mogatasa

Onkormdnyzatok elszamol6sa k6zp. Kv.-el
Ebbol: Eloleg visszafizetes

Hitelt0rlesztes

1792
240
42

151 0

13A2

1Q2

50

620

Miikttd6si kiad6sok 6sszes.

Szem6lyi juttatas
Szocialis hozzd| Ad6

Dologi
Egyeb tamogatas, penzat.
T.szocialp.tamogatas
El6leg visszafizetes
Atlag letszdm

25637

12117
1967

9483
1050
400
620
4

Ebb6r:



4 melldklet Ga16b Kozseg Onkormenyzat 2020 evi koltsegvetese16l szol6 ..l2O2O | .. ..)dnkormanyzati rendelethez

G arab Kdzseg i Onkormanyzat

2020. ev fel h al mozasi kiadasai

Ezer Ft-ban

Megnevez6s Eredeti
eloiranyzat

M6dositott
el6i'anyzal

TelJesites r e\.Yo-a

Belvizelvezet6s
AFA

Egyeb targyi eszkoz
AFA r ''

Utfetu.jitas
AFA
Faluhaz felujitas
Arn

Eqv6b felhalmoz6si kiad6sok

lnt6zmenynek atadoft

Vizmr-inek atadott

Fejlesztesi c6lil hitel torlesztes

9377

7468
1909

Felhalmoz6si kiad5sok <isszes. o1-77

Beruhdz6sok

lngatlan vas6des

FelIiitSsok

Befektetesi c6lU reszesed6s veserlasa



,1, uq^i ailkfu

(;ARAB KoZS[G POLGARMESTERE

JAVASLAT
Garf b Ktizs69 Onkorminvzata K6pr.isel6-testillet6nek

2020. 6vi munkaterv6re

K6sziilt: Gariib Kiizsdg 6nkorm6nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2020. februrir 13.-i til6s6re



Tiszlelt K6pvisel6-tcstiilet!

A Magyarorsziig helyi onkormiinyzatairol sz6lo 2011. dvi CLXXXIX. tatrvdny 44.Q dnelmdben a helyi
ainLormdn) zalok kepv isc ld-testti lcte i. ig1 Gardb Ktizsdg Onlormiinl /ara Kep\ ise lo-tesl iilete is sziikseg szerint.
de dvente legal6bb hat alkalommal iildsezik.
A Kdpvisel6-testi.ilet 2020. evi munkatervdnek segitsdgdvel nem csupdn a k6pvisel6-testiiletnek ds hivataliinak
fesz lervezhetobb az dnkormiinyzati munka. hanem az a kdzzerftelevel - a polgiirok sz6m6ra is 6tldthat6bb6
vrilik.

Jelen munkaterv tartalmazza tiibbek kitztitt azon napirendi tcmAk megtargyaliisiit, melyeket az iinkormiinyzati
torvdny es egydb hatAlyos jogszabdlyok vagy a testiilet korabbi diintdsei ekiirnak.
A konkrdt napirendi pontok elott (a minden rendes munkatildsen megtitgyaland6 beszamolon tul) azon

temakdratket is jeleaem, melyek ugyan testiileti dontdst igdnyelnek, de megtargyalasuk id6ponthoz annak
jellege, illetve jogszabdlyi viiltozrisokb6l eredrien - mdg nem kdlhet6.
A munkaprogram teljessdge drdekdben az el6terjeszldsben szerepeltettem a 2020. evben miir megtartotl. illetye
jelen tldsen tergyaland6 tdmiikat is.

Fentiek alapjrln kdrem a Kdpviseki-testiiletct az el6lerjesztes megt6rgyalasiira amennyiben toviibbi javaslataik
vannak az ez evi munkaprogram vonatkoza siiban, rigy annak megtdteldre , majd a ktivetkezo hatdrozati javaslat
elfogadiisiira:

HATAROZATI JAVASLAT

Ga16b Ktizs6g Onkormanyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2020.6vi munkaterv6re

Car6b Kiizsdg Onkormiinyzata Kdpvisel6-testtilete 2020. dvre sz6l6 munkatervet a melldklet szerinti
tartalommal dllapitja meg. A testiilet felkiri az drintett napirendek cl6terjes,4oit, illetve a tdrn6k
elokdszitdsdvel megbizott felelosiikel. hogy a testiilet ez dvre szolo munkaprogramja sikeres
megval6sitasa drdekdben az munkatervben foglaltakat tekintsdk magukra nezve kiitelez6nek.

Hatririd6: az ekiterjesztdsek jegyz6 rdszdre tdrtdno leadiis6ra: a tervezett iilds napj6t6l visszasziimolt l0
napig.
Felekls: napirendek el6terjesatii, illetve a tdm6k el6keszitdsdvel megbizottak

3. A kdpviselo-testiilet felk€ri a polgermestert es a jegyzot, hogy az munkalerv hatdlyosul5s6t kisdrjeL
figyelemmel, sztiksdg szerint tegyenek javaslatot annak m6dositdsdra, toviibbri az el6re nem tervezheto,
dontest igdnyl6 javaslatokat terjesszdk a testiilet el6.

Hatiirid6: ertelemszerii
Felel6s: Koviics Zoltiin polgArmester

M6rkus Srindorjegyz6

4. A testiilet felkdri az jegyz6t, hogy az munkatervet az el6terjesztdsdrt feleliisdk, tovabbii a tema
eldkdszitdsdvel megbizottak rdszdre kUldje meg.

Hat6rid6: €rtelemszerii
Felelos: Miirkus Sdndor jegyzo

Gardb- 2020. februrr 8

2

Kov6cs Zoltiin sk
polgAmresler

Kdpvisel6-testiilet rendes iileseinek kezdesi idopontja a meghatarozott lildsnapokon l6.00ora.

Miirkirs Sandor sk.
jegyzo



A ...../2020.(ll.l3.) sz. hatarozat melldklete

Garrib Ktizs€g Onkorm inl zata KdpYisel6{estiilet6nek
2020.6r'i m unkaterve

A testiilet minden rendes munkaiil6s6n megtirg\ alia:

Elso napirendi pontkdnt a,,Besziimol6 az elmtlt Ulesen hozott hatarozatok vdgrehajtasAr6l, a kdt tilds kiizott
tondnt fdbb esemdnyekr6l, 6truhrizott hatiisktirben hozott ddntdsekr6l" sz6l6, polgermesteri eloterjesztdst.

A k6pvisel6-testiilet a munkatervben titemezettcken ttl - sziiks6g szerint megtrrgyalja:

2020.0t.22.

l.A Miitraszol6si Ktizits Onkomdnyzati Hivatal miikdddsdvel kapcsolatos feladatok
Eloterjeszti: Koviics ZoltAn polgiirmester

2.N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal Torvdnyessdgi felhivesaiyal kapcsolatos intdzkeddsek
El6terjesa!: Kovecs Zoltan polgiirmester

3.Javaslat polg6rmester 2020. dvi szabadsdgol6si tervdnek j6v6hagy6s6ra
El6terieszto: Nagy Antalnd alpolgiirmester

4.Egyebek

1

2020.02.13.

I . Javas lat az dnkorm 6tyz^ 2020 . evi k ltsdgvetdsdn ek elfogadasara
Elotericszt6: Kovics Zoltiin polgarmester

2. Javaslat az onkormifiyzat 2020. dyi munkaterydnek elfogadrisrira
Eloterieszt6: Kov6cs Zohin polgiirmester

3. TajdkoaatAsa a kdpvisel6k vagyonnyilatkozat6val is a kdztartoaismentes ad6z6i adatbtuisba tortdnt
beielentkezdssel kapcsolatban
Eklterieszt6: Kov6cs Baliizs az ideiglenes bizottsiig elnOke

4. Egyebek

2020. m6rcius.............

3.

2020. mrircius 26.

Kiizmcghallgatrs

l.

> A kitltsdgvetds mddositiisrit, vdgrehajtds6hoz kapcsol6do intdzked6seket,
> Az 6nkormenyzat pendgyi-gazdasegi helyzetdr6l sz6l6 besaimol6t, a toviibbi feladatoka vonatkoz6

javaslatot,
> A rendeletek feltilyizsg6latAt, m6dosit6sAt,
> A benyljthat6 piily6zatokr6l sz6l6 javaslatot, toyiibbii
> Az elnyert pelyazatok vdgrehajtasAr6l sz6l6 tiijdkozat6r, beszamol6t.



I .Bcszamolo ... .

2. Az dnkormAnyzat 2020. ivi kdzbeszerzesi tervenek elfogadesa

3. Egyebck

4.

2020. dprilis 30.

l.Beszdmolo

2. A szocialis dtkeztetes nyersanyagkoltsdgdnek ds tddtdsi dijdnak feltilvizsgelata
Lldlsfi$4o: Mdrkus Sdndor jcgS z<i

3. A hdzi segitsdgnytjt6s itnkdltsdgei16l ds tdritdsi dijtu6l sz616 rendelet feliilvizsgelata
El6lerjes,.r6: Varkus Sdndor jegyz<i

4. N6grdd Megyei Katasztrofavddelmi igazgatositg besziimol6ja ( irrisban )
El6terjeszto: Kovecs Zoltiin polgiirmester

5. A P6szt6i T[zolt6s6g 2019. dvibeszimoloja ( irdsban )
El6terjeszt6; Kovecs Zolfin polgiirmester

6. Falugondnok besz6mol6.ja a 2019. evben vegzett munkiijiir6l
El6terjeszt6: KovAcs Zoltan falugondnok ( irdsban )

7. Besz6mo16 a Kiizds Onkormiinyzati Ilivatal 2019. dvi munkijdr6l
E ldterjesztd; Mdrkus Sdndor jegyzci

8. Egyebek

5.

2020. m6ius 28.

l. Beszimol6 ...

2. Javaslat Garab K0zsdg Onkormiinyz ata 2019. |vi zArszArnad6s6nak elfogadiisiira
El6terieszt6: Kovacs Zol6n polgermester

3. Beszdmo16 a Csalid ds Gyermekj6ldti Szo196lat 2019. evi miikdddsdr6l
El6terjesz6: Csal6dgondoz6 ( irdsban )

4. Egyebek

6.

2020. aususztus 13.

I . Besziimolo

2. Javaslat iskolakezddsi tiimogatas megrillapitrisa
Eloterjesacj: Kovdcs Zoltdn polgdrmester

3. Egyebek

7.



2020. szeDtember 2,1.

I .Beszdmolo....

2. Javasfat az 6nko rminyzat 2020. dvi ktiltsdgvetdsenek modosit6siira
csztti: KovAcs Zoltan polg6rmester

3.Egyebek

8

2020. november 26.

l. Besziimo16...

2. Kardcsonyi rendezvdnyek megbeszdldse
El6terieszto: Kovecs Zoltan polgArmester

3. Egyebek

Az munkatervet kapj6k:

Il

.iegyzo, a testiilet tagjai, valamennyi eloterjeszt6

Garrib, 2020. februrir 13

Kov6cs Zoltiin
polgdrmester

/:ai
/^","'6
Y

,.

-1>

O



b ualw,i Mdltb-hl

Garib Kiizs6s Onkormrinyzata K6nliselri-tesliilet6nck
3/2020.(II. t,l.) tinkorminvzati rendelete

Garrib Ktizs6g Onkorminvzata 6s Szenei Szcnezeti 6s l\Iiiktid6si Szabfl)'zatf16l sz6l6
4/2015.(Il.l3) dnkorminyzati rcndelete m6dositrisirtil

Gariib Kcizs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testiilete az Alaptdrv6ny 32. cikk (2) bekezd6sdben

meghatSrozott eredeti jogalkot6i hatSsk<ir6ben, az Alapttirv6ny 32. cikk (1) bekezd6s d) pontj6ban es a

Magyarorsz6g helyi <inkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 53.$ (l) bekezd6s6ben

foglalt feladatkdriben elj6rva az al6bbi rendeletet alkotia:

l.s

A rendelet 18.$ (2)-(3) bekezd6se hat6ly6t veszti, 6s az eredeti (2)-(4) bekezdds szimozisa (2)
sz mozdsra vhltozik.

,. (2) A jegyz6t az aljegyzo helyettesiti, az aljegyz6t - ideiglenes akad6lyoztatSsa eset6n - a Koz<is

Hivatal eltala megbizott dolgoz6ja helyettesiti. "

2.$

Ez a rendelet kihirdet6sdt kdvet6 napon l6p hat6lyba, 6s hat6lybal6p6sdt kdvet6 napon
hatrily6t vesai.

Gardb" 2020. februar 13.
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