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JEGYZ6xoNvv

Kdsziilt: Gar6b Kozs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testtilet6nek 2020. jtlius 6. napjin a Ganibi
Faluhrizban megtartott nyilt iil6sd16l.

Koviics Zoltdn
Nagy Antaln6
Kovics Bal6zs

polgArmester
alpolgrirmester
kdpviselo

Tan5cskozisi iossal r6szt vesz: Mdrkus Siindor Jegyzo

Koviics Zqlt6n polgernlester: kdszontotte a jelenl6v5ket. Megrillapftotta, hogy a k6pviselo-testiilet 3

tagjSb6l mind a 3 f6 jelen van, a testtilet hatirozatk6pes, a k6pvisel6-testtilet til6s6t megnyitotta.

Ezt kovetoen a polg6rrmester az al66bi napirendi pontokat javasolta elfogadni a kdpvisel6-testiilet
16sz6re.

l. Javaslat az dnkormrinyzat 2019.6vi zirszttmaditsi rendeletdnek elfogadSsira
Eloterieszto: KovScs Zolt6n pol96rmester

2. Javaslat az 6tkeztet6s nyersanyagkdltsdgeirol 6s t6rit6si dij616l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra
Eloterieszt6: Kov6cs Zolt6n polgirmester

3. Javaslat a Csal5d- ds Gyermekj6l6ti Szolg6lat 20l9.dvi miikod6s6rol sz6l6 beszimol6
e lfogadris6ra
Eloteriesd6: Szab6 Nikolett csal6d gondoz6 ( ir6sban )

Kovics Zolt6n polg6rmester

Javaslat az Onkorm lnyzat 2020.6vi kdzbeszerz6si terv6nek elfogadisira,+

Eltiter jeszto: Kov6cs Zoltin polgdrmester

5. TAj6koztatAsa N6grrid Megyei Korm6nyhivatal Tdrvdnyessdgi Feliigyeleti OsztSlyanak

tOrvdnyess6gi felhivSsair6l

El6teriesa6: Kov6cs Zolt6n polgdrmester

6. Egyebek

Megkdrdezte a k€pviselo-testiilet tagjait6l, hogy van-e egy6b napirendi javaslat.

A k6pviselo-testiilet r6sz6ro[ egy6b napirendi javaslat nem hangzott el, 3 igen szavazattal
elfogadta az.

Napirendi pontok tircyalisa

A napirendi pontok tirgyal6sa elott a polg6rmester az alSbbiakr6l tajdkozrana a k6pviselo+esttiletet

) Az elmflt id6szakban a legfobb feladatot a jtrviny kezel6se jelentette. Igyekeaek
mindenkinek segiteni, az dnkorminyzat lehet6sdgeihez k6pest.

i Minden lakosnak osztottak maszkot
> Fertotlenitettek a k6zteri.ileteket, buszmegill6kat. Ebben a Bokori Tr.izolt6 Egyestilet volt a

segits6gi.ikre. Az Onkorminyzatnak a hypo-t kellett biztositania.
> A telepiil6sen a polgirmester tudom6sa szerint nem volt fert6zott.

)

Jelen vannak:

Naoirendi iavaslat



Polg6rmesteri hat6skorben 5 hat6rozatot hozott, melyr6l az egyebek napirendi pontban
tdjdkonatja a kepr iselo-testiilet tagjait.

Naoirendi pontok tirs\ alisa

l. Napirend

Javaslat az onkorm inyzat 2019.6vi z6rsz6mad6si rendelet6nek elfbgadiisiira

Kov6cs Zolt6n polgermester tiijdkoztatta a kdpviselo{estiilet tagjait. houv a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesa6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (1. szlml
mell6klet). Igyekeztek az eloir5nyzatok keretein beltil gazddlkodni. A bev6telek teljesitese 124%-os.

mig a kiadrisok teljesit6se a m6dositott el6 6nyzathoz viszonyitva 85o%-os teljesiil6st mutat.

A kdpviselo-testiilet egyhangirlag 3 igen szavazattal - az al6bbi rendeletet alkotta

Garib Ktizs6g 6nkorminvzata K6pviselGtestiilet6nek
512020.IVtI.7.) {nkorm:invzati rendelcte
a 2019. 6vi ktilts6gvet6s6nek v6grehajtis616l

rendelet a jegyzokdnyv 1 /a sz6mri melldklete

Javaslat az dtkeztet6s nyersanyagkdltsdgeirol 6s tdrit6si dijrir6l sz6l6 rendelet megalkotdsSra

Kov6cs Zolt6n polgermester elmond ta, hogy a napirendhez kapcsolod6 eloterjesztdst a meghivoval
egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( 2. szrimri mell6klet ). A tdritdsi dijat a fenntart6
tdrgy6v riprilis 1-j6ig 6llapitja meg, igaz jelen esetben a vesz6lyhelyzet miatt ez kds6bbi
id6pontban kertilt el6terjeszt6se. Hatrllyos jogszab6ty szerint a t6ritdsi dij osszege nem
haladhatja meg a szolgiiltatisi <inkriltsdget. Gar6b Onkormrinyzata jelenleg hat6lyos rendeletdt
2019-ban alkotta meg, azonban jogszab6lyi kotelezetts6gnek eleget t6ve fel0lvizsgSlja azt.
A polgirmester elmondta azt is, hogy a rendelet l. szrim[r mell6kletdben szereplo szociSlis 6tkezes ds

ebddkihordis szem6lyi t6rit6si dija nem vAltozik.

A polgrir-mester k6rte a k6pvisel6k dszrev6teleit, hozztsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester el6tedesztdsdvel 6s egyhangLilag - 3 igen
szavazattal - az alebbi rendeletet alkotta:

Garrib Kiizs6g Onkorm{nvzata K6pvisel<i-testtlet6nek
6121120.N11.1.) tinkorm{nvzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si diji16l

rendelet ajegyzokrinyv 2/a sz5m[r mell6klete

3. Napirend

Javaslat a Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgrilat 20l9.dvi m(kdd6sdrol sz6l6 besz6mo16 elfogad6s:ira

A polg6rmester kdrte a kdpviselok 6szrev6teleit, hozzitszol5sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok k0zosen 6ttekintettdk 6s megbesz6ltdk a zirszSmad6s anyag6t.

2. Nanirend



Kov6cs Zoltin oolg6rmester trijdkoztatta a k6pviselo-testulet tagiait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjeszt6st a meghiv6val egyiifl mindenki megkapta, 6ttanulminyozhatta ( 3. szimri
mell6klet ) Jogszabrily irja elo az onkorm6nyzatoknak, hogy a gyermekj6l6ti 6s gyermekvddelmi
feladatainak ell6t:is5r6l minden 6vben 5tfbg6 6rt6kel6st kell kdsziteni, melyet a k6pviselolestiiletnek
minden 6v m6jus 31-ig kell elfogadni. Ennek a kdtelezetts6giinknek tesznek most eleget. A kriz<is

hivatal 6 telepiil6s6r egy csalidsegitS kitja el - Szab6 Nikolett - az altala elkdszitett besz6mol6b6l
kitrinik, hogy Garrib teleptilds tekintetdben esetszam nem volt. Ez mindenk6pp szerencs6s, hiszen
semmitdle int6zked6sre nem keriilt sor a CsalSd- 6s Gyermekj6l6ti Szolgrilat r6sz6rol.

A polgiirmester kerte a kdpviselok dszrevdteleit, hozzisz6lSsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kepvise16k r6sz6rol 6szrer,6tel. hozzdsztil6s nem hangzott el.

A polgirrmester kerte szavazzanak

A Kdpv iselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal az alabbi hat6rozatot hozta:

Gar{b Kiizs6g Onkorminyzata K6pvi sel6-te stii let6n ek
I 5/202 0. (VIl.6.) szimrl hatirozata
A Csalid 6s Gtermekj6l6ti Szolgdlat 2019. 6vi miiktid6s6rtil sz6l6 besz{mol6
clfogadrisi16l

Garrib Krlzs6g Onkormrinyzata K6pvisel6+estiilete megtargyalta a ..Csakid- 6s

Gyermekj6l6ti Szolgrilat 2019. 6vi mrikod6s6r6l" sz6l6 eloterjesztdst ds a
csatolt 3. szrimri mell6klet szerint elfogadja a beszfunol6t.

Felelos: Koviics Zoltrin polg{irmester
Hat6rid<i : 6rtelemszeni

,1. Napirend

Javasfat az Onlorm nyzat 2020.6vi kdzbeszerz6si terv6nek elfogadSs5ra

Kovics Zoltdn Dolqarmester elmondta. hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesztdst a
meghivoval eg-viitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (4. sz6mri mell6klet).
Jogszabily szerint az adott 6v m6rcius 31. napjiig kell elfogadni az <inkormAnyzat krizbeszerzdsi
tervdt. Ennek a kdtelezettsdgiiknek tesmek most eleget.
Az dnkorm5nyzat kcizbeszerzdsi terve 6vkozben m6dosithat6.

A polgirmester k6rte a k6pviselok dszrev6teleit, hozzfsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselo-testiilet tagjai egyetiftettek a polg6rmester el6terjesztds6vel.

A polgirmester k€rte szav azzanak.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal az alibbi hat6rozatot hozta:

Garib Kiizs6s 6nkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
I 6/2020.(VII.6.) szhmti hatirozatz
2020- 6vi kiizheszerz6si ten'r6l

Gariib Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilete, mint dont6shoz6 testtilet a

kozbeszerzdsekrol sz616 2015. 6vi CXLIll. torvdny 42.S-a alapjdn az Onkormdnlzat.

.1



mint aj6nlatk6ro riltal 2020. 6vben lefolytaland6 kcizbeszelzesi eljrir6sok dves tervit a

{. szimri mell6klet szerinr.jor dhagr.ja.

A k6pvisel<i-test0let megbizza a polg6rmestert, hogy az esetlegesen kdzbeszerz6ssel
6rintett fejlesa6seket beruhrlzisokat kisdrje fi gyelemme[.

Felel6s: Kov6cs Zoltdn polgirmester
Hat6rido: folyamatos

5, Napirend

TSjdkoztatasa N6grrid Megyei Korm5nyhivatal Tdrvdnyessdgi Feltigyeleti Oszt6lySnak tdrvdnyessdgi

felhiv6sai16l

Kov6cs Zoltdn polgermester trij6koaatta a kdpviselo{estiilet tagjait, hogy a N6grid Megyei
Kormrinyhivatal Hat6sriLgi Foosztrilyiinak Tcirv6nyessdgi Feliigyeleti OsztSlya kettri tdrvdnyessdgi
feliv6ssal 6lt az dnkorm6nyzat f'eld. E t<irv6nyess6gi f'elhfvrisokat a meghiv6val egyiitt mindenki
megkapta, ettanulmenyozhatta.
r Az NO/TFO/3-142/2020. iktat6sz6n[r torvdn yess6gi felhivrist ( 5. szimri mell6klet ) -
melyet Gar6b Kdzsdg Onkormiinyzata 6s Szervei Szervezeti- 6s Miikod6si Szabrilyzatrir6l sz6l6
412015.(11.23.) rendelete ( SZMSZ ) vonatkozds,ban tett a Tdrv6nyessegi Feliigyelet Osztiily a

k6pviselo-testi.ilet megbeszdlte, 6s egyetdrtett a felhiviissal. Az abban fbglaltaknak igyekszik
marad6ktalanul eleget tenni. Az dnkorm6nyzat honlapja mi.ik<idik- az lnfo tv-ben, valamint az
dnkorminyzat helyi rendelet6ben meghatirozott dokumentumok, adatok k<jzzdtdtelre kerillnek. Az
dnkormenyzat a kdpviseloi tiszeletdijakr6l korribban megalkotta a 2lI99l.(111.21.) sz6mI rendelet6t,
meiyet tobbszor m6dositott. ennek kdzzdt6tele a Nemzeti Jogszab6lytSrban kozzdtdtelre keriil. Az
SZMSZ m6dosit6s6ra javaslat a soron kdvetkez6 k6pviselo-testiileti iil6sre elokdszitdsre kertil, ennek
drdekdben hatirido hosszabbit6sSt k6rik a Tdrvdnyessdgi Feliigyeleti OsztAlyt6t.

A polgirmester kdrte a kdpviselok 6szrev€teleit, hozz{sz6lSsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testtilet tagiai egyetdrtettek a polgArmester eloterjesads6vel

A polg6rmester kdrte szavazzanak

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag 3 igen szavazattal - az alAbbi hatirozatot hozta

Garib Ktizs6s Onkormf nvzat K6oviscl6-testtlet6nck
I 7/2020.(VII.6.) szim I hat{rozat:r
az NO/TFO/3-1.{212020. iktlt6szami ttirv6nyess6gi felhivrissal kapcsolatban

Garib Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete napirendre ttizte, megtifugyalta 6s

elfogadja a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6sigi F6osz5ly Tcirvdnyessdgi
Feliigyeteti Osa6ly NO/TFO13-14212020. iktat6szSmf tdrvdnyess6gi felhiv6s5t, 6s

igyekszik az abban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tenni.

A K6pviselo-testiilel felhatalmazza a polg6ftnestert, hogy a drint6srol tiijdkoaassa a
N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal Hat6sigi Fooszt6ly Tdrvdnyessdgi Feliigyeleti
Osztrilyrit, valamint gondoskodjon a felhivfsban szereplo hirinyoss6gok
megsziintet6sdrcil.

Hat6rid :6rlelemszerii

)

Felel5s: Kovdcs Zoltin



Garib Ktizs6g Onkormdnvzata K6Dvisel6-testiilet6nek
l9l2020. (VII.6.) szimri hatf roz l',t

a vesz6lyhelyzet alatt hozott polg6rmesteri dtint6sek tudomrisul v6tel616l

Gar6b Kozsdg Onkorm6.nvzata Kdpviselo-testiilete megt6rgyalta a csatolt 7.

sz6mf melldklet szerinti el<iterjesztds l. szemi melldklet6t kepez6, ..Garib
Krizsdg Onkorm6nyzata Polgdrmester6nek a 412020. (V.10.) szrimf;
5/2020.(V.18.) szhmt; 612020.(V.25.) sz6m[; 712020.(Y1.15.) szhmt
valamint 8/2020.(VI.l5.) sznmt hatirozatht 6s j6v6hagy6lag tudom6sul
veszi.

llatirido: erlelemszeni
Felelos: KovicsZoltdnpolg6rmester

B)
Kovics Zoltin pols6rmester t6jdkoaatta a k6pviselo-testtilet tagjait, hogy t<ibb lakost6l is drkezett
hozzd olyan kdrelem, hogy a testiilet hozzon olyan ddnt6st, melynek alapjin Gar6b telepillesen
vasernapi napokon ne lehessen flinyir6val ftvet nyirni.
Kdrte a jegyzo urat, hogy a soron k<ivetkez6 testiileti iil6sre ezzel kapcsolatban k6szitse elo a rendelet-
tervezetet.

A polg6rmester t6jdkoztatta a k6pviselo-testiilet tagiait, hogy a szabads5gol6si iitemtervdtol eltdrtien
julius 2O-atol kirdn szabadsdrgra menni.

Tobb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrevdtel nem hangzotl el, a polg6rmester tr megkcjszonte az

aktiv rdszvdtelt. s az iil6st bez6rta.
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'r AzN(yTFO/3-1{l/2020.iktattiszdrnutorvcn yess6gi felhivrist ( 6. szim{ mell6klet ) -
melyet a polg6rmester 5/2020.(V.18.) szimf hat6rozata vonatkoz6sriban tett a Tcirvdnyessegi

Feliigyeleti Oszt6ly a kdpviselo-testtilet megbeszdlte, ds egyetdrtett a f'elhivrissal. Az abban

foglaltaknak igyekszik maraddktalanul eleget tenni. A Garib 061/5 hrsz-f - kivett sportprilya, legelo
mi.ivel6si ngri 5648 m2 teriiletii ingatlan val6jiiban nem t6lti be a sportp6lya szerep6t - nem szolgilja
kdzvetleni.il az <inkormSnyzat feladat 6s hat6skor ell6tisit a telepiildsen ezt a tev6kenys6get a 3/l
hrsz-ir 1664m2 teriiletii, kivett kdzteriilet miiveldsi 6gf tertileten biztositja az rinkorm6nyzat. Az eloz(i
tdrvdnyess6gi felhiv6shoz hasonl6an a hirtryossigok megsziintetdse 6rdek6ben hatirido hosszabbit6sril
k6rik a Torvdnyessdgi Feliigyeleti Osarilyt6l.

A polgSrmester k6fie a k6pvisel6k dszrevdteleit, hozzisz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A polgiirmester kdrte szavazzanak

Garib Kiizs6g Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
l8/2020.(VlI.6.) szimi hatirozata
az NO/TFO/3-143 /2020. iktat6szimri ttirv6nyess6gi felhiv6ssal kapcsolatban

CarSb Krizsdg Onkorminyzata Kdpvisel6-testiilete napirendre tiizte, megtergyalta es

elfogadja a N6gnid Megyei Kormrinyhivatal llat6siigi Foosaily Tdrv6nyess6gi
Feliigyeleti Osa5ly NO/TFO/3 -1 43 /2020. iktat6szimrl tdrvdnyess6gi felhiv6set. 6s

igyekszik az abban foglaltaknak marad6ktalanul eleget tenni.

A K6pviselo-testi.ilet t'elhatalmazza a polgiirmestert, hogy a ddnt6srol tiijdkozassa a
N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6srigi F6osarily T<irvdnyessdgi Fellgleleti
Osa:5lyirt, valamint gondoskodjon a felhivrisban szereplo hi6nyossigok
megsziintetdsd16l.

A)

Kov6c5 Zoltin polg6rnrester: Trij6koztatta a kdpviselo{estiilet tagiait. hogy a veszdlyhelyzetben ot a

412020. (Y.10.) szimt; 5/2020.(VI.l8.) szimt; 6/2020.(Y:25.) szrimfi; 112020.(Yl.l5.) szimi
valamint 8/2020.(VI.l5.) szimri - polgrirmesteri hat6rozat sziiletett ( 7. szimri mell6klet).

A polgriLrmester k6rte a k6pvisel6k 6szrevdteleit, hozz6sz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpviselti-testiilet tagiai tudom6sul veft6k a polg6rmester javaslatet, 6s egyhangtlag - 3 igen
szavazat'tal - az alilbbi hatiirozatot hoaa:

6

A kdpviselo+esttilet tagjai egyetdrtettek a polgiirmester eloterjesztdsdvel.

Hatiirido: irtelemszeni
Felelos: Kov6cs Zolt6n

6. Nanirend

Egyebek

A) Javaslat a veszdlyhelyzet alatt hozott polg6rmesteri ddnt6sek tudomisul vdtel6r6l.

B) Egy6b kdrelem, tej6koaates



Garrlb Ktizs6g 6nkorminyzata Polgirmester6t6l
3067 Gar:ib Pet5fi utca 5.

telefon: 32i468-,185
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

MEGHIVO

Magyarorszdg helyi dnkorminyzatair6l sz6l6 201 1. 6vi CLXXXX. t6rvdny 45. Q-5ban foglaltak
alapjrin Gar6b Kcizs6g Onkormrinyzata K6pvisel<i-testiilet6nek til6s6t

2020. irilius 6. napi:in ( h6tf6n ) 18.30 6rrlra

risszehivom

Az til6s helve: Faluh6z ( Gar5b, Petofi utca 5.)

Napirendi iavaslat

l. Javaslat az dnkorm6nyzat 2019. 6vi ziirsziimadrisi rendeletdnek elfogadasiira
Illo eszto: Kov5cs Zolt6n polg6rmester

2. Javaslat az dtkeztetds nyersanyagkrilts6geirol 6s tdritdsi dijrir6l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra
Elote eszto Kovics Zoltin polg6rmester

3, Javaslat a Csaliid- ds Gyermekj6ldti Szolgilat 20l9.dvi miikoddsdrril sz6l6 beszdmolo
elfogad6sSra
Eloterjeszto: Szab6 Nikolett csal6dgondoz6 ( iriisban )

Kov6cs Zolt6n polgirmester

4. Javaslat az Onkorm6nyzat 2020. 6vi kdzbeszerz6si terv6nek elfogadisira
Eloterjeszto: Kov 6cs Zoltin polgrirmester

5, Trijdkoztatdsa N6grrid Megyei Korminyhivatal Trirv6nyess6gi Feliigyeleti Osztily5nak
tdrv6nyess6gi felhiv6sai16l

eszto: Kovecs Zolt6n polgSrmester

6. Egyebek

A napirend fontoss6g6ra tekintettel megjelends6re, aktiv k<izremiikod6s6re feltdtlen sz6mitok.

Koviics Zoll6n
polgiirmester
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JELENLETI iV

Gardb Kozsdg 0nkormiinyzata Kdpvisel6-testtilet6nek
2020. jtlius 6. napj6n megtartott iilds6rc

Lekossdr, reszdrol melrielentek

L/" /"

Kov6cs Zolt6n polg6rmester

Nagy Artalnd alpolg6rmester

Kov6cs Bal6zs k6pvisel<i

Tan6cskoz6si iossal 16szt vesz

Mrirkus Srindor jegyzo
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(lar:ib Kiizs6 6nkorm{nvzata K e I)\' isel6-testii lct6nck
.../2020.(...... tinkormdnvzati rendclct TERVEZETL

a 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek v6grehajt{s{rril

Garrib Kdzs6gi Onkormrinyzat K6pviselo{esttitete az itllamhlztartrisr6t sz6l6 201 i. 6vi CXCV.
t6rvdny 89.$-a alapj6n az al6bbi zirsz6madrisi rendeletet alkotja:

1.$.

(1) Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete a 2019. 6vi kdlts6gvetis
vdgrehajtasiir6l sz616 besz6mol6t az l. saimi tdbldzatban foglattaknak meglelel6en

(2)
38.833 ezer Ft bev6tellel,
26.667 ezer Ft kiad{ssal,

j6vahagyja.

(3) Az Onkormanyzat bev6teleit forrdsonkdnt 6s a kiad6sokat - ezen beliil a kiemelt
kiad6sokat feladatonkdnt reszletezs,e - a 2. ds 3. szdmrt ibhizutokban foglaltaknak
megfelel6en fogadja el.

2.$.

(1) A fejleszt6si kiad6sok teljesit6s6t, valamint arurak feladatonklnti reszlelez€s€t a 4.

szdmil tdbldzatban foglaltak szerint hagyja j6v6.

3.S.

(1) Az Onkorm inyzat 2019. december 31-i 6llapot szerinti vagyondt a 5. szdmi
ttibldzatban rdszletezett m6rlegadatok alapjin 219.513 ezer Ft-ban 6llapitja meg.

4.St

(1) Egyszenisitett pdnzmaradv6ny kimutat6s6t a 6. szdmi melldkletekben tartalmazza, a
maradv6ny 12.166 ezer Ft.

s.$.
(1) Az Onkorm inyz.at a 20i9. 6vben biztositott ad6kedvezm6nyeket 6s mentess6geket

a 7 .szdmfi melldklet alapjan hagyjaj6v6.

6.S

(1) A ttibbdves kihatrissal jar6 ddnt6sekbol szirmaz6 kdtelezetts6gek cdlonkdnt 6s

cimenkdnti alakul6s6t a 8. saimrt me iklet szerint hagyjaj6v6.



7.$

( I ) A kdpvisel6testiilet az Onkorm6nyzat 2019. 6vi mrikdd6si m6rleg6t, felhalmozrlsi
m6rlegdt a1.o-, 1.b. szdmrt me ikletekben foglaltak szerint hagyjaj6v6.

8.S

A rendelet a kihirdet6s6t kdveto napon ldp hatrilyba.

Garrib, 2020. mijus

Kovrics Zoltdn
polg:irmester

Miirkus S6ndor
jegyzo

I



l.meUeklet Garab Kdzsdq Onkorm5nyzat 2019.evi kv.beszamol6 ..../2020.(... ...)onkormanyzati rendelethez

G a rit b Kdzs,6g i O n ko rmdnyzat
2019.6vimerleg

Ezer Ft-ban

Megnevezes 2019.evi
eloiranyzat

M6dositott
eloirAnyzat

Teljesit6s telj.%-a

BEVETELEK

Miikod6si bev6telek
T6mogat6sok
Felhalmozdsi 6s t5kejell-bev
T6mogat5sert6k0 bev6telek
Veglegesen Stvett p6nzek

Fejlesztesi c. hitel
MUkod6si c. hitel

5z6mlamaradvdny

Me(elcilegez6s

1950
16386

1270
1074

q1'lo

1950
17172

127 0

2745
1700

5483

891

2964
17172

10818

1505

5483

891

152%
100%

394%
89%

100%

100%

Bev6telek osszesen 26119 31211 3883 3 124%

KIADASOK

M0kod6si kiaddsok
Szem6lyi juttat5s
Munkaad6kat terh.j6ru
Dologi
Egy6b tdmog.p6nz5t.
T.szocielp. tam.
El6leg visszafizet6s

Felhalmozdsi kiad5sok
Beruhiz6s

. Fel[jitds
Befektet6si c.16sze.
Egyeb

It/iikod6si c. hitel trirleszt6s
Fejleszt6si c. hitel torlesztes

L6tszam

24506
10752
2012
9629
1100
400
613

161 3

1270

27863
1 1880
2226

9600
2928
400

829

3348
2078
1270

3

23588
10971

2091
bvzJ
2572

202
829

3079
1809

127 0

3

85o/o

92%
940k

88Yo

51%
100%

92%
87%

100Yo

Kiad6sok osszesen 26119 31211 zooo / 85%



1/b.melleklet Garab Kdzseg Onkormenyzat 2019.6vi kv.beszAmo16 ../2020. (.....)dnkorminyzati rendelethez

G arab K6zs6gi Onkormdnyzat
20 1 9. 6v i fel h al mozdsi m6rleg

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2019.6v1
el6iranyzat

lvl6dositott
el6irAnyzal

Teljesit6s re\.%-a

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

El5zo 6vi p6nzmaradv. Felh. r6sze
Fejlesztesi c6l0 t6mogat6s
Felhalm.es t6kejell.bev6telek
TSmogat5sert6k( felh.bev.
Felhalm.cel0 p6nzeszk. Atv6tel
Fejleszt6si cel0 hitel

6l,rxErur vAruLT FELADAToK
FELI'TALMOZASI BEVETELE

Felhralm.es t6kejell. bev6telek

343

127 0

o/o

1400

2031

9377
1048

300%

7 5o/o

Felhalm. Bev6telek tisszesen to tJ 3348 12456 372%

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

Beruhdzds
Fel[jit6s
Befektet6si c.r6szes.
Egy6b felhalm. Kiad6s
F.Hitel torlesztes

ONKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZAST KIADASA

127 0

2078
1270

1809
127 0

87Yo

100o/o

Felhalm. Kiadasok 6sszesen to tJ 3348 3079 92%

Befektet6si c. 16szes.



1/a.mell6klet Ga16b Kdzseg Onkorm6nyzat 2019.6vi kv.beszamol6. . ...../2020. (...... )dnkormenyzati rendelethez

G a rab KOzse g i O n korm anyzat
201 9.6vi mfik1desi m6rleg

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2019.evi
eloiranyzat

M6dositott
eloirAnyzat

Teljesites f elj.ok-a

KOTELEZO FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

M(k6d.bev6telek
tvlilkdd6si c6lti t6mogatds
TAmogatSs6rt6k( m fi k. bev6t.
Mrlikodesi c. p6nzeszk0z 6tv6tel
M(kod6si c. Hitel felvetel
Penzforgalom n6lkUIi bev6telek
Megel6legez6s

ONKENT VALLALT FELADATOK
M6KODESI BEVETELE

I

Ivtllkod. bev6telek
MIkodesi c6l0 t5mogat6sok
P6nzforgalom nelkuli bev6telek

1950

13286
1074

2558

3100

1950
12922

2745

300

JI IZ

89'1

4250
tovJ

2964
12922

1441

457

2524

891

4250
928

152%
100%

52%
152%

81%
100%

100%
55v,

Miiktid6si bev6t. Osszesen 24506 27863 26377 95o/o

KOTELEZO FELADATOK
MOKODESI KIAoASA

Szem6lyi juttat5s
Munkaad6kat terhel6 j5rul6kok
Dologi
Egy6b tSmogat6s,p6nz6tadds
T. szocidlp.t6mogat6s
El6leg visszafizet6s
L6tsz5m

ONKENT VALLALT FELADAToK
M6KODESI KIADASA

Szemelyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jdrrulekok

Dologi

Egy6b tamogatas, p6nzdtad6s
LetszAm

toooo

7?02
1317

8236
1100
400

613

2

5638

3550
695
t'to't

1

21920

7965
1491

8 307

2928
400

829
2

5943

3915

1293

1

18410

7485
1408

5914
2572

202

829

2

5178

3486

683

1009

1

84%

94%
94%
71%
8B%

51%
100%

87%

89%

93%

Mfi k<id6si kiad5sok tisszesen 24506 ztooJ 85%



2.mell6klet Gar,b Kdzs6g Onkormanyzat 201g.6vi kv. beszamo16......./2020.{... .. )onkormanyzati rendelethez

G a rdb K6zs6g i On ko rm a nyz at
2019.evi bev6telei

Ezer Ft-ban
l\ilegnevezes 2019.evi

el6iranyzat
M0dositott
el6irenyzat

Teljesites tetj.%-a

lnt6zm6nyi mLikOd6si bev6telek 750 750 2 358 314%
lgazgatasi szolgaltat6si d ij

G6p.,ermUad6
l\4a g6 nszem. kommu na I is ad6ja
ldegnforgalmi adO tartozk. utani
Talajterhel6si dij

250
350
600

250
350
600

196
291
119

78o/o

83o/o

20%

Kozhatalmi bevetelek 1200 1200 606 51%

l.MIk6d6si bev6telek <isszesen 1950 1950 2964 152%

Helyi 0nkormanyzatok m0kod.t6mog

Szocidlis 6s gyermekj.fel.tamogatasa

I
K0nyvtar, kdzmUvelodes tAmogatasa

M0k6desi c6lu kv. t6m. es kiegeszites
Felhalmozesi c6l0 temogatas

8100

4036

1800

2450

8100

5359

1800

1913

8100

1800

1913

100%

100%

100%

100%

ll.T5mogatisok tjsszesen 16386 17172 17172 100%

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek 1270 127 0

Tamogatas6rtekr.i mrik0desi bevetelek
TamogatAsertekri felhalmozesi bevet.

1074 27 45 1441 52%

lV.Tamogates6rt6kfi bev.6ssz. 107 4 ?745 10818 394%

MLikodesi celU penzeszk.atv6tel
FelhalmozAsi cel0 penzeszk.etvetel

300
1400

457
1048

152%
75%

V.V6glegesen awett p6nzeszk. 1700 1505 89%

Vll.Hitelek
MUkod6si c.hitel
Fejleszt6si c. hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lkiili bev6telek 5439 5483 5483 100%

Megel6legez6s 891 891 100o/o

BEVETELEK OSSZESEN 261 19 31211 JO6JJ 124v"

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



2/b.mell6klet GarSb Kdzs6g Onkormdnyzat 2019.6vi kv beszrmo16........./2020.(...)dnkormanyzati rendelethez

Ezer Ftban

I\il eg n ev ez6s 2019.6vi
el6iranyzal

Modositott
e|otanyzat

Teljesit6s telj.ok-a

Szolg5ltat6sok ellenerteke

Tulajdonosi bevetel

Egy6b sajetos bev6tel

Berleti. es lizingdij bev6telek

I Helyseg berbeadas

lntezmenyi ellatasi dijak

AFA bev6telek, visszat6rUl6sek

Kamatbevetelek

250

100

400

250

100

400

26

1458

110

502

100/a

502%

66%

lnt6zm6nyi mfi k.bev.6sszesen 750 750 2 358 314%

Targyi eszk.immat.jav.6rt6kesit6se
Saj6tos felh.6s t6kejellegU bev.
Penz0gyi befektetesek bevetele

127 0 127 0

FelhalmozSsi 6s t6kej.bev.6ssz 127 0 127 0

G a rd b Kdzseg i O n korm anyzat

201 9.6vi sajdt bev6telei



3.melleklet Garab K6zseg Onkormenyzat 2019.6vi kv.besz,mo16 ......./2020.(.....)dnkormdnyzati rendelethez

G a ra b K6zs6g i O n ko rm 6 nyzat

201 9.evi m(ik1desi kiaddsai

Ezer Ftban
Eredeti
el6tenyzat

l\40dositott
ebtenyzat

Teljesit6s f e\.ok-a

Telepulesi hulladek vegyes begy.szall

KOzutak,hidak,alagutak iizem.fennt.

Onkorm.vagyonnal val6 gazdalkod.

Z0ldter0letek kezel6se

Veros 6s kozseggazdelkodas

Hosszabb idotatamU
k6zfoglalkoztatasa
Ebb6l: Szemelyijuttatas

SzociSlis hozzej. Ad6

Dologi
Atlag l6tszam

Onkormanyzatok es Onkorminyzati
hivatalok jogalkot6 es eltalanos
igazgatasi tevekenysege
Ebbol: Szemelyijuttatas

Szocidlis hozz4. Ad6

Dologi
Egyeb tamogatas,int.fi nansz.
Atlag l6tszam

Orszaggyrilesi,Onkormanyzati 6s eur6pai
parlamenti k6pvisel6vAlaszteshoz
kapcsol6d6 tevekenysegek

TAmogatesi celU finanszirozasi m(veletek

Kozvilegitasi feladatok

Polgeri vedelmi tevekenyseg

Ar 6s belvizv6delemmel 6sszef.tev

127

500

64

635

356

1344
1132
112

100
1

8840

1182

1708

1

1000

800

10

tl4

127

300

64

635

4Jl

2183
1795
286

102
1

10613

5950
1182

1708
1773
1

1000

800

'10

64

121

502

369

lJ I

20't2
165'r
151

210
1

9923

5790
1227

1128
1778
1

734

525

95%

7840/0

58%

3jak

92%
92%
53%

2060/0

93%

97o/o

104o/o

66%
100%

73%

66%

Megnevezes



2.oldal

Megnevz6s Eredeti
ebtanyzat

M6dositott
e|otenyzal

Teljesites f e\.o/o-a

H6ziorvosi szolgSlat
Ebbol: Szemelyijuttatas

Szocielis hozzej. Ado

Dologi

Lakesfenntartassal, lahatassal osszef.ellat

Gyermekvedelmi penzbeli es
term6szetbeli ellat6sok tamogatasok

Egyeb szocialis penzbeli es
Term6sztebeli elletasok tamogatasok
Ebbol: Temetesi

P6nzbeli
I Termeszetbeli

Elhunyt szemelyek hatramaradottainak
p6nzbeli ellatasa

Szocialis etkeztees

Falugondnoki tanyagondnoki szolg
Ebb6l: Szemelyijuttates

Szocialis hozzej. Adb

Dologi
Atlag letszam

K0nyvtari allomany gyarapitasa nyilvent.

165

165

208

400
100
100
200

1270

5638
J55U
695

1393
1

'189

to3

'165

208

400
'100

100
200

1 195

5943
3915

1293
1

189

81

81

323

202
121

742

517 8
3486
683

1009
1

49%

81o/o

lYo
202%
61v,

62%

87%
89%
93%

78Yo



3. Oldal

Teljesit6s Telj.o/o-aEredeti
el0ir,rn el6i16n

ModositottMegnevez6s

KOnyvtari szolgaltatasok
Ebb6l: Szem6lyijuttatas

Szocielis hozzaj. Add

Dologi
Atlag letszam

Kozm(velodes - kozossegi 6s t5rsadalmi
reszvetel fejlesztes

Koztemeto fenntadas es mUkddtetes

Cival szervezetek t6mogatesa

Hiteltotlesztes

Onkormanyzatok elszam. kOzp.koltsegvet.

1349

1206

102

100

613

120
)1,

1417

117 4

1033

102

'100

884

220
23

808

734

1234

16

5

884

44
30

63Yo

119%

16%

100%

57%
20o/o

130%

Miiktid6si kiadisok tisszes.

Ebb6l: Szem6tyijuttatas
Szociatis hozzq. Ad6

Dologi
Egyeb tamogates, p6nzat.
T.szocialp.tamogatAs
El6leg visszafizetes
Attag t6tszem

24506

10752
2012

9629
1 100
400
613

27863

1 1880
zzzo

9600
2928
400
829
J

2358 8

10971
2091

aor,)

2572
202
829
3

92%
94to

72To

88%
51o/o

100%



4.mell6klet Gardb K6zs6g Onkormdnyzat 2019.6vi kv.beszamot6.. .....t202O.(.... )6nkormAnyzati rendelelhez

Ezer Ft-ban

Megnevez6s Eredeti
eloira eloira n

[46dositott Teljesites Telj.%-a

1809

1270

688
185

737
199

1000
270

100%

76%
80%

100%
100o/o

100%
100%

1270

270
73

1000
270

2078

1?7 0

910

737
'199

1000
270

Befektetesi cel0 16szesed6s vasadasa

Eqveb felhalmozdsi kiad6sok

Fejleszt6si cel0 hitel torlesztes

Beruh6z6sok

Fel0iitAsok

lngatlan vAsarlas

Belvizelvezetes
ArR

KOzvillg ltes b6vltes
AFA

Utretrilitas
AFA

Faluhaz felUjites
AFA

lnt6zmenynek atadott

Vizmrinek atadott

Egyeb tergyi eszkoz
AFA

3079 92%1613 3348Felhalmozisi kiad6sok <isszes.

G a ra b KOzseg i O n ko rm a nyzat

201 9.ev felhalmozasi kiaddsai



5.sz.melleklet

Ki m utatds Gardtb Kt5zs,6gi dnkorm1nyzat

Vagyondr6l 2019. december 31-i 6ltapot szerint

Ezer Ft-bar

MEGNEVEZES Osszec

Szellemi term6kek 259

259

lngatlanok
G6pek, berendez6sek, felszerel6sek, jarm0vek
Beruhaz6sok,feluj itasok

188281
570

TA i eszkdz6k 6sszesen 188851

egyed tartOs reszesedesek 3881

Befektetett p6nzii i eszk. JO6 I

A.) Nemzeti vagyonba tartoz6
B efektetett esz ktizti k 6sszesen 192991

12146

603

13773E.)Egy6b sajetos eszktjzoldali
elsz6mol5sok

219513SSZESENESZ K

lmmatari5lis javak

C.) P6nzeszk<izrik osszesen

D.) Kovetel6sek osszesen



6. sz. mell6klet

Megnevez6s T6rgy6v

1 . Kolts6gvet6s bevetelei 32459
2. Koltsegvet6s kiad6sai 25838
l. K6lts6gvet6s egyenlege 6621
3. Finanszirozdsi bev6telek 6374
4. Finanszirozasi kiadasok 829
ll. Finansziroz6si egyenleg 5545

ALAPTEVEKENYS EG MARADVANYA
I
I

12166

Kdtelezetts6ggel terhelt maradv6ny

,I
9376

Szabad maradv5ny 2789

GarSb K<izs6g 6nkorm5nyzata
Egyszeriisitett p6nzmaradv6ny-kimutat6s 201 9. 6v



T.sz.melleklet

Garab Kdzs6gi 6nkormiinyzat iltal ny[jtott kdzvetett tamogatasok 2019. 6vben

sorszam Bev6teli jogcim Merteke Kedvezmenyek
osszege

1 2 3 4
1 Ell6tottak teritesi dij6nak elendedese

2 Kommunalis ad6b6l biztositott kedvezmeny,
mentess6g

J ldegenforgalmi ad6b6l biztositott kedvezm6ny,
mentesseg

4 Gepjarmriad0bOl biztositott kedtuezmeny,
mentesseq

5 Helyisegek hasznoslt6sa uteni kedvezm6ny,
mentess6g

6
t

Talajterhelesi dijb6l biztositott kedvezm6ny

7 Osszesen 0 0



8. sz. mell6klet

Cardb 6nkorm:inyzat 2019.6vi kiilts6gvet6s6ben tcrvezett tiibb6vcs
kihatfssal j:i16 diint6sek 6s ad6ssig 6llom:iny6nak alakul6sa

(adatok E.Ft-ban)

El6irrinyz. 6ves bont{sban
2019. 2020. 2021. 2022.

Megnevez6s 6sszesen

Rdszvdny v6s6rliis

Felhalmoz6

si cdl[ hitel

Penzugyi
lizing

M[k0desi
cdlLi hitel

Ebb6l:
Ttike
Kamat

Felhalmoz6

cdlt hitel
sl

0 00 06iszesen

IIII



wt.l!/Lr-U

Garrib Ktizs6s Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5 12020.(Vll.7') iinkorm{nvzati rendelete

a 2019. 6y i ktilts6gvet6s6nek v6grehajt{srir6l

Gar6b Kozsdgi Onkorm5nyzat K6pviselo-testtilete az illamh|ztartrisr6l sz6l6 201 I . 6vi CXCV.
ton6ny 89.$-a alapjin az al5.bbi zirszimadtsi rendeletet alkotja:

1.$

( I ) Garrib K<izs6g Onkormiinyzat K6pviselotest[lete a 2019. 6vi k6lts6gvetds
v6grehajt6s6r6l s2616 besz6mol6t az 1. szdmrt tuibldzatban foglaltaknak megfelelSen

(2)
38.833 ezer Ft bev6tellel,
26-667 ezer Ft kiadissal,

j 6v6hagyja.

(3) Az Onlormdnyzat bevdteleit forriisonkdnt 6s a kiad6sokat - ezen beliil a kiemelt
kiad6sokat feladatonkdnt r6szletezve - a 2. is 3. szdm tdbldzatokban foglaltaknak
megf-elel6en fogadja e[.

2.S

(1) A fejlesztdsi kiadrisok teljesitds6t, valamint annak feladatonk6nti r6szletezdsdt a y'.

s zdmfi td bldzatban foglaltak szerinr hagyja j6v6.

3.$

(l) Az Onkorm inyzat 2019. december 3l-i rillapot szerinti vagyon iLt a 5. szdmi
tribltizatban rdszletezetr mdrlegadatok alapjan 219.513 ezer Ft-ban 6llapitja meg.

4.S

(1) Egyszeriisitett p6nzmaradv6ny kimutatdsrit a 6. sztim me ikletekben tartalmazza, a
maradvdny 12. l6b ezer Fr.

4tl

(l) Az onkorm inyzat a 2019. 6vben oii$orr,o,, ad6kedvezm6nyeket 6s mentessdgeketa 7 .szdmi melliklet alapjrin hagyja j6vri.

6.$

(l) A tdbb6ves kihatrissal jrir6 ddntdsekbbl szirmaz6 kdrelezettsdgek cdlonkdnt ds
cimenk6nti alakuliisrit a 8. szdmi melliklet szeint hagyja j6v6.

7.S



(1) A k6pviselotestiilet az Onkormiinyzat 2019. 6vi mtiktiddsi mdrlegdt, felhalmozdsi
m6rleg6t a 1.a., l,b. szdmi mellikletekben foglaltak szerint hagyjaj6v6.

8.$

A rendelet a kihirdet6s6t koveto napon ldp hatrilyba.

Gar6b, 2020. jtlius 6.

Kovrics Zolt6n
polgarmester

Mrirkus Srlndor
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G a rd b Kt5zseg i O n ko rm 6 nyzat
2019.evim6rleg

Ezer Ftban

Megnevez6s 2019.6vi
e|oi6nyzat

Modosltott
ebiranyzal

Teljesit6s te\ %-a

BEVETELEK

Mfikddesi bev6telek
T5mogatdsok
FelhalmozSsi 6s t6kejell.bev
Tdmogat5s6rt6kli bev6telek
Veglegesen 5tvett p6nzek

Fejleszt6si c. hitel
M(kodesi c. hitel

Sz5mlamaradv6ny

Me(el6legez6s

1950
16386
1270
107 4

5439

1950

17172

1270
27 45

1700

5483

891

2964
17172

10818
1505

891

152%

100%

394%
89%

100%

100%

Bev6telek cisszesen 26119 31211 38833 124%

KIADASOK

M(kodesi kiad5sok
Szemelyi juttat5s
lrilunkaad6kat terh.jdru
Dologi
Egy6b t6mog.penz6t.
T.szocialp. t6m.
El6leg visszafizetes

Felhalmoz6si kiad6sok
Beruh5z6s

. Felijit6s
Befektet6si c.r6sze
Esy6b

M0k6desi c. hitel torlesztes
Fejleszt6si c. hitel t6rleszt6s

L6tszam

24506
10752
2012
9629
1 100
400
o tJ

1613
.) 

^,)
1270

3

ZIOOJ

1 1880

2226

9600
2928
400
aro

334 8

23 588

10971

2091
6923
2572
202

829

3079
1809

1270

3

85%
92%
94%

88%
51Yo

100%

92%
87%

100%

Kiad6sok <isszesen 26119 31211 zooo / 85%

l.me116klet Garib K6zs6g Onkormanyzat 2019.evi kv.besz,mol6 ..../2020.(... ...)dnkormanyzati rendelethez

2078
127 0



1/b mell6klet Ga16b K6zseg Onkorm6nyzat 2019.evi kv.beszamo'!-.- --12020.(-- ..)dnkorm6nyzata rendelethez

G a rab KOzsdg i O n korm 6 nyzat
201 9.6vi felhalmozdsi merleg

Ezer Ft-ban

l\il eg n evez6s 2019.evi
eloiranyzat

MOdositott
el6tanyzat

Teljes ites Ielj.%-a

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMoZASI BEVETELE

Elozo 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6[i tdmogat5s
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
T6mogat5s6rt6kii felh. bev.
Felhalm.c6hl p6nzeszk. Atv6tel
Fejleszt6si cell hitel

ONxEur vAULT FELADAToK
FELHALMOZASI BEVETELE

Felhralm.es t6kejell. bev6telek

1270

678

1270

14 00

2031

1 048

300%

75%

Felhalm. Bev6telek tisszesen '161 3 3348 12456 372Yo

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA

BeruhSz6s
Fel[jit5s
Befektet6si c.16szes.
Egy6b felhalm. Kiadds
F.Hitel torleszt6s

6ttxErur vAlleLT FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

343

127 0

2078
127 0

1809

1270

87%
100Yo

Felhalm. Kiad6sok tisszesen 1613 3348 3079 92%

Befektetesi c. 16szes.



1/a.mell6klet GarAb Katzs6g Onkormenyzat 2019.6vi kv.beszamol6......../2020.(......)dnkormenyzali rendetethez

G arab Kdzsegi Onkormanyzat
201 9.6vi mAkddesi merleg

Ezer FLban

Megnevezes 2019.6vi
elolrenyzat

I\46dositott
eloienyzat

Teljesites relj.%-a

KOTELEZO FELADAToK
MUKODESI BEVETELE

Mrlikod. bev6telek
M(kod6si celI tamogat6s
Tdmogat6sert6k0 m k.bev6t.
M(k0desi c.p6nzeszkdz 5tv6tel
M[k6desi c. Hitel felv6tel
Penzforgalom n6lkUli bev6telek
Megel6legez6s

ONKENT VALLALT FELADATOK
MOKODESI BEVETELE

Mrl1kod. bev6telek
Ivlfi kod6si c6hi tSmogat5sok
Penzforgalom nelkUli bevetelek

1950

13286
1074

2558

3100
2538

1950
12922

27 45

300

JI IZ

891

4250
1693

2964
12922

1441
457

2524
891

4250
928

152o/o

100%

52%
1520k

81%
100%

100%
55%

Mfi krtd6si bev6t. Osszesen 24506 27863 24377 95%

KOTELEZO FELADAToK
MUKODESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad6kat terhel6 j6ru16kok

Dologi
Egy6b t6mogat6s, penz6tad6s
T.szocidlp.t6mogat6s
El6leg visszafizet6s
Letsz5m

ONKENT VALLALT FELADAToK
MUKoDEST KTADASA

Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jSrul6kok
Dologi

Egy6b t6mogates,p6nz6tadhs
Letszam

18868

7202

1317

8236
1 100

400

613
2

5038

3550
695
't 393

1

21920

7965
1491

8307
2928
400
829
2

5943

3915

t ro?

1

1 8410

7485
1408

5914

202
aro

2

5178

3486
bdJ
1009

1

84%

94o/o

94%
71%
88%
51%

100%

87ak

89%

93%
78o/o

24506 27863 23588Mfi k6d6si kiad6sok tisszesen



2.mell6klet Gar,b Kdzs6g 0nkormenyzat 201 9.evi kv.beszamol6.. ..../2020 (... ..)dnkorminyzali rendelethez

G ar6b K1zsegi Onkormanyzat
2019 6vi bev6telei

Ezer Ft-ban
l\4egnevez6s 2019.€vi

eloiranyzat
M0dositott
elotenyzal

Teljesit6s telj.%-a

lnt6zmenyi m(kodesi bev6telek 750 750 314%
lgazgatasi szolgaltatesi d ij

GOpjarmriad0
Maganszem. kommunSlis ad6.ja

ldegnforgalmi ado tart6zk. utani
Talajterhelesi dij

250
350
600

250
350
600

196
291
119

7\Yo
83o/o

20ak

Kozhatalmi bevetelek 1200 1200 606 51%

l.Mfi kdd6si bev6telek <isszesen 1950 1950 2944 152%

Helyi dnkormanyzatok m(kod.temog

SzociSlis es gyermekj.fel.t6mogat6sa

I
Konyvter, kozmUvelodes tamogatasa

Mrikddesi cOlU kv. tam. 6s kiegeszites
Felhalmozasi c6lU temogatas

8100

4036

1800

2450

8100

535I

1800

1 913

8100

5359

1800

1913

100%

100%

100%

100%

ll.Timogatisok <isszesen 16386 17172 17172 100o/o

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek 1270 127 0

Tamogat6sertekU mUk0desi bevetelek
TamogatesertekU felhalmozasi bevOt.

1074 27 45 1441
o1'71

52%

lV.Temogat6s6rt6kfi bev.6ssz. 107 4 27 45 10818 394%

NA.ikodesi celU penzeszk.atuetel
Felhalmozasi c6lI penzeszk.atvetel

300
1400

457
1 048

152%
75%

V.V6glegesen etvett p6nzeszk. 17 00 1505 89%

Vl.T5m. kdlcs.visszat.6rtp. ki b.bev.

Vll.Hitelek
ML.lkodesi c. hitel
Fejlesztosi c. hitel

Vlll.P6nzforgalom n6lkiili bev6telek 5439 5483 548 3 100o/o

Megel6legez6s 891 891 100%

BEVETELEK OSSZESEN 26119 31211 38833 124%



2/b.melleklet Gar6b K6zs6g 0nkorm5nyzat 2019 6vi kv.besz6mol6........./2020 (..)dnkormdnyzati rendelethez

G ara b KOzsd g i O n ko rm d n yzat

201 9.evi sajdt bevdtelei

Ezer Ftban

Megnevez6s 2019.6vi
e|6iranyzat

Modositott
el6irenyzat

Teljesites letj.%-a

Szolg5ltat6sok ellen6rt6ke

Tulajdonosi bev6tel

Egyeb sajatos bevetel

B6rleti €s lizingdij bev6telek

t 
Helyseg berbeadSs

lntezmenyi ellatasi dijak

AFA bevetelek, visszat6rUl6sek

Kamatbev6telek

250

100

400

250

100

400

20

14 58

110

502

zoz

10%

502%

66./"

lnt6zm6nyi mfi k.bev.iisszesen 750 750 2358 314o/o

Targyi eszk.immat..jav.ertekesitese
Sajetos felh.6s tOkejelleg0 bev.
P6nzugyi befektetesek bevetele

1270 127 0

127 0 127 0Felhalmoziisi 6s t6kej.bev.6ssz



3.melleklet Garab Kdzseg OnkormSnyzat 20'19.6vi kv. beszdmot6......../2020.(.....)Onkorminyzati rendetethez

G ara b K6zs6g i O n ko rm a nyzat

201 9.6vi mAkddesi kiadasai

Megnevezes Eredeti
ebiranyzat

M6dositott
el6ienyzat

Teljeslt6s

Telep[il6si hulladek vegyes begy.sz6lt

Kozutak,hidak,alagutak ozem.fennt.

Onkorm.vagyonnal val6 gazdalkod.

Z0ldterUletek kezel6se

Varos 6s kozseggazd6lkodas

Hosszabb idotatam0
kOzfoglalkoztatasa
Ebb6l: SzemelyiJuttatas

Szocialis hozzSj. Ad6

Dologi
Atlag l6tszam

Onkorm6nyzatok 6s OnkormAnyzati
hivatalok jogalkot6 6s altalanos
igazgatasi tevekenysege
Ebbol: Szemelyijuftatas

Szocielis hozzel. Ad6

Dologi
Egy6b tamogatas, int.flnansz.
Atlag letszam

Orszaggy0lesi,0nkormanyzati es eur0pai
parlamenti kepviselovalaszteshoz
kapcsol6d0 tevekenys6gek

Tamogatasi cel0 finanszirozesi mr.iveletek

KOzvil6gitAsi feladatok

Polgeri v6delmi tevekenys6g

Ar 6s belvizv€delemmel 6sszef.tev

127

500

64

635

356

1344

BB4O

5950
1182

1708

1

1000

800

10

64

127

300

64

635

431

2183
1795
286

102
1

1 0613

5950
1182

1708
1773
,|

1000

800

10

64

121

502

JOv

131

2012

oo? ?

734

525

95%

784%

58%

30%

92yo
92%
53o/o

206%

93%

970/o

104v,

66%
100v"

73%

66%

Ezer Ft-ban

lrerj 
% a

1132
112

100
1

1651

151

210
1

5790
1227

1128
1778
1



2.oldal

l\4egnevz6s Eredeti
el6irenyzat

N46dositott
el6irenyzal

Teljesit6s Telj.%-a

H6ziorvosi szolg5lat
Ebbol: Szemelyijuttatas

Szocialis hozzej. Ad6

Dologi

Lakdsfenntart5ssal, lahatassal osszef. ellat

Gyermekv6delmi p6nzbeli es
term6szetbeli ellatasok tamogatasok

Egy6b szocialis penzbeli 6s
Termesztebeli ellet6sok tamogatesok
Ebb6l: Temetesi

P6nzbeli
I Termeszetbeli

Elhunyt szem6lyek hatramaradottainak
p6nzbeli ell6tesa

Szocielis 6tkezte6s

Dologi
Attag letszam

Konyvteri ellomany gyarapitesa nyilvAnt.

'165

165

208

400
100
100
200

127 0

5638
3550
bv5

1393
1

189

165

'165

208

400
100
100
200

1195

5943
3915
735

1293
1

189

81

81

JZ5

202
121

742

5178
3486
683

1009
1

49%

81%
0%

202%
61%

620/o

87Yo

89%
93Yo

78%

Falugondnoki tanyagondnoki szolg.
Ebb6l: Szemelyijuttatas

Szoci6lis hozzdj. Ad6



3. Oldal

Megnevez6s Eredeti
e|oienyzal

l\46dositott
e|otenyzat

Tel.lesites reli.%-a

Kdnyvteri szolgaltatasok
Ebb6l: Szemelyijuttatas

Szocialis hozze' Ado

Dologi
Atlag letszam

KozmUvelodes - kozossegi 6s tarsadalmi
reszvetel fejleszt6s

Koztemeto fenntartes es mUkodtetes

Clvil szervezetek temogatesa

Hiteltotlesztes

Onkorm6nyzatok elszam. kozp.kOltsegvet.

1349
120
23

1206

'71.)

102

100

o tJ

1417
220
)'4.

1174

1033

102

'100

884

808
44
30

734

1234

16

5

884

57%
20%

130%

63Yo

119%

16%

5%

100%

Mtiktid6si kiad5sok <isszes.

Ebb6t

Dologi
Egy6b t6mogatas, p6nzet
T.szocialp.tamogatas
El6leg visszafizetes
Atlag l6tszam

24506

10752
2012

9629
1100
400
613
3

27863

1 1880
2226

9600
2928
400
829

23 588

10971
2091

692 3
2572
202
829
3

85%

92%
94%

72Yo

SBYo

51Yo

100o/o

Szem6lyi juftatas
Szocialis hozzaj. Ado



4.melleklet Gariib Kdzseg Onkormanyzal 2019.6vi kv.besz6mo16... ..../2020 (... ..)dnkorm6nyzati rendelethez

G ard b K1zs6g i O n korm 6 nyzat

201 9.6v felhalmozasi kiadasai

Ezer Ftban

Ivlegnevezes Eredeti
el6irdnyzat

N46dositott
el6tenyzal

Teljesites Telj.%-a

Be ruh5z6sok

Belvizelvezetes
AFA

lngatlan vAsarlas

Egyeb targyi eszkoz
AFA

Kozvilag it6s b6vites
AFA

FelIiit6sok

0rfelujit6s
AFA

Faluhez felUjitAs
AFA

Eoveb felhalmoz6si kiad6 sok

lntezmenynek atadott

Vizmrinek atadott

Fejleszt6si c6lU hitel t0rleszt6s

343

270
73

127 0

1000
270

2078

910

737
'199

1270

1000
270

1809

688
185

737
'199

1270

1000
270

87%

76%
80%

100%
100%

100%

100%
100%

Felhalmozisi kiadAsok <isszes. 161 3 cJq o 3079 92%

Befektet6si c6lU r6szesedes v6sarlasa



5.s2. mell6klet

Ezer Ftbar

MEGNEVEZES OSSZEG

Szellemi termekek 259

lmmatariSlis javak 259

lngatlanok
G6pek, berendezesek, felszerel6sek, jarmuvek
Beruhazasok,fel0j itasok

'188281

570

T6rgyi eszkciz<ik tisszesen 188851

egyed tartOs reszesed6sek JOO I

Befektetett p6nziigyi eszk. 3 881

A.) Nemzeti vagyonba tartoz6
B efektetett eszkiSzi5 k 6sszesen

C.) P6nzeszktiz<ik tisszesen 12146

D.) K<jvetel6sek,dsszesen 603

E.)Egy6b sajatos eszkdzoldali
elsz6mol6sok

't3773

ESZKOZOK OSSZESEN 21951 3

Ki m utatds G a r6b Ki5zs6g i 6 n ko rm 1nyzat

Vagyon6rol 2019. december 31-i 6llapot szerint

192991



6.s2. mel16klet

Gar6b Krizs6g 6n korm6nyzata
Egyszerfisitett p6nzmaradv6ny-kimutatis 201 9. 6v

Megnevez6s T6rgy6v

1 . Koltsegvet6s bev6telei 32459
2. Kdltsegvet6s kiad6sai 25838
l. K6ltsegvet6s egyenlege ooz I

6374
4. Finanszirozdsi kiad6sok 829
ll. Finansziroz6si egyenleg 5545

ALAPTEV fxenvtEc MARADVANYA 12166

K<!telezetts6g gel terhelt maradv6ny 9376

2789

3. Finanszirozasi bevetelek

I

Szabad maradv6ny



T.sz.melleklet

Gar5b K<izs69i Onkorminyzat eltal nyfjtott kiizvetett tAmogatasok 2019. 6vben

sorszam Bevetelijogcim Merteke
%

Kedvezm6nyek
0sszeqe

1 2 3 4
I Ellatottak terit6si d Ijanak elendedese

2 Kommunalis ad6bdl biztositott kedvezm6ny,
mentesseg
ldegenforgalmi ad6b6l biztositott kedvezm6ny,
mentesseg

4 Gepjermriad6bOl biztositott kedtuezmeny,
mentesseg

5 Helyisegek hasznosltesa ut6ni kedvezmeny,
mentess6q

6 Talajterhel6si dijb6l biztositott kedvezmeny

7 Osszesen 0 0



8. sz. melleklet

Gar{b Onkorm |nyzat 2019.6vi ktilts6gvet6s6ben tervezett ttibb6ves
kihatissal j{16 dtint6sck 6s adr5ssdg 6llom:inyinak alakul6sa

(adatok E.Ft-ban)

El6irdnyz. 6ves bontr{sban
2019. 2020. 2021. ).022.

Megnevez6s Osszescn

RdszYdny viisdrliis

Felhalmoz6

si cdlu hitel

PenzUgyi
lizing

Miikdddsi
cdlt hitel

Ebb6l:
Tdke
Kamat

Felhalrnoz6

si
cdhl hitel

0sszesen 0 0 0 0

I-II
I



I n dokol:is

Garrib Ktizs69 Onkorm:inyzata K6pviselii-testiilet6nek
r 2019. 6vi zirsz:imadfs16l sz616 iinkormiinvzati rendelet megalkotis:i16l

Altal,inos Indokhis

Az llamhiztartAsr6l sz6l6 201l.6vi CXCV tdrvdny (tov6bbiakban: Atrt.l Ot. $. (l) bekezdds6ben
foglaltak szerint a jegyz6 riltal elok6szitett zrirsziimad6si rendelettervezetet a polgirmester terjeszti
a k6pvisel<i-testtilet el6 rigy, hogy az a k6pvisel6{esttilet eld terjeszt6st k<lveto harminc napon

beliil, de legkdsobb a kdltsdgvet6si dvet kdvet6 dtddik h6nap utols6 napjriig hatrilyba l6pjen. A
veszelyhelyzet kihirdet6s6rol sz6l6 4012020. (lll. I l.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszdlyhelyzetben a katasztr6fav6delem16l 6s a hozzir kapcso16d6 egyes tdrv6nyek m6dositrisrir6l
sz6l6 2011.6vi CXXVIII. t<irv6ny 46. $ (4) bekezd6sdben biztositott felhatalmaz5s alapjrin a

Kdpvisel6-testiilet feladat - 6s hatriskdret a polgirmester gyakorolja. A veszdlyhelyzet soriin
alkalmazand5 egyes beliigyi ds kdzigazgatrisi trirgyri szabrilyokr6l sz6l6 8512020. (lV. 5.) Korm.
rendelet 17. $ (3) bekezd6sdben foglaltak szetint az Aht. 63. alcim6t6l eltdr6en a 2019.
kciltsdgvet6si dvre vonatkoz6 zhrsz6madisi rendeletet tigy kell a kdpvisel6-testtilet el6 terjeszteni,
hogy az legk6sobb a vesz6lyhelyzet megszi.in6s6t kdveto 30. napon hatrilyba l6pjen. Az
Onkormiinyzat 2019.6vi zirszirmad sir6l sz5l6 rendelet megalkot6sa indokolt annak 6rdek6ben,
hogy a 2019. 6vi kritelezetts6ggel terhelt maradv6nyok 2020. 6vi kdlts6gvet6si 6vre tdrt6no
6thozatala megtcirt6nhessen.

R6szletes indokol6s

l.$-7.$-hoz

8.$-hoz

Hat6lyba l6ptet6 rendelkez6st tartalmaz

Gar6b Kdzsdg 0nkormrinyzatiinak 20 I 9. 6vi kcilts6gvet6s6nek teljesitdsi ad,atait taftalmazza.



Garib Ktizs6g Onkorminyzata Polg6rmester6t6l
3067 Garib l'etiifi utca 5.

telefon: 32l{68-{85
e-rnail : titkarsag(dmatraszolos.hu

El6kdszit6sben k<izremiikciddtt: Mrirkus Srindor jegyzo

El6terjeszt6s

az 6tkeztet6s nyersanyagkiilts6geir6l 6s t6rit6si diji16l

Tisaelt Kdpvisel6-testiilet!

A szoci6lis igazgat6sr6l 6s szociiilis ell6t6sok6l sz6l6 1993. dvi III. torv6ny (a tov6bbiakban:
Szoctv.) 2. $-a szerint a szocialis elliids felt6teleinek biztosit6sa - az egydnek 6nmaguk6rt 6s

csal6djuk6rt, valamint a helyi kciz<issdgeknek a tagjaik6rt viselt feleloss6g6n tul - az iillam
kcizponti szerveinek 6s a helyi <inkormrinyzatoknak a feladata.

A Szoctv. 92. $ (1) bekezd6sdben kapott felhatalmazis alapjin az ugyanezen tdrv6ny 59. { (1)
bekezd6se 6s 62. $ (l) bekezd6s6ben meghatArozott feladatk6r6ben elj6rva sztiksdges az

dtkeztet6s nyersanyagkdlts6geir<il 6s tdrit6si dij616l rendeletet alkotni.

A Szoctr. 115. $ (1) bekezddse az inlezmdnyi t6rit6si dij a szemdlyes gondoskodSs k<irdbe

tartoz6 szociiilis ell6tdsok ellen6rt6kek6nt megiillapitott risszeg (a tov6bbiakban: int6zm6nyi
t6rit6si dij). Az int'zmenyi tdritdsi dijat a lenntart6 t6rgy6v 6prilis l-jdig allapitja meg. Az
int6zm6nyi tdrit6si dij dsszege nem haladhatja meg a szolg6ltat6si <inkdlts6get. Az int6zmdnyi
t6ritdsi dij dv krizben egy alkalommal, temogatott lakhatds esetdben k6t alkalommal
korrigrilhat6. Az intdzm5nyi t6ritdsi dijat integr6lt intdzm6ny eset6ben szolg6ltatisonk6nt,
szak6poLisi kdzpont eset6ben a szak6po[6si ell6t6sra kiil6n kell meghatrirozni, ilyen esetben az

cink6ltsdg szrimit6sa soriiLn a krlzds kdlts6gelemeket a szolgaltatdsonk6nti kdzvetlen killts6gek
aninyriban kell megosztani.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiiletet, hogy az el6terjesztds alapjin a rendelettervezetet
t6rgyalja meg, majd ddntsdn az 6tkeztetds nyersanyagkdlts6geir6l 6s t6rit6si dijar6l sz6l6
rendelet megalkotisrir6l.

Garrib. 2020. jflius 1
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Ga r:ib Ktizs6s 6nkorminv zata K6pvi sel6-tes t iilet6n e k

Gar5b Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a szocirilis igazgatisr6l ds szocirilis etl6t5sokr6l sz616

1993. 6vi iII. t<irv6ny (tovibbiakban: Szt.) 92.$ (1) bekezd6s6ben, kapott felhatalmazSs alapjrin az Sa.
59.$ ( l) 6s 62.$ (1) bekezd6sdben, meghatrirozott feladatk<jr6ben eljerva a kdvetkez6ket rendeli el.

l.s

Nyersanyagkiilts69 (norma)

(l) Szocirilis dtkezds I adagrajut6 nyersanyagk<ilts6g6nek AFA-val emelt osszege 1004,55 Ft

Az cinkolts6g a f-, szdm melldkletbez keriilt meghatirozS.sra.

T6rit6si dijak

(1) Az dtkez6st igdnybe vev6k 6ltal fizetend6 napi t6rit6si dijak:
a) A szoci6lis 6tkez6s szem6lyi t6rit6si dija az 1. szdm melliklerben meghat6rozott jdvedelmi

kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.

3.$

Zi16 rendelkez6s

Ez a rendelet kihirdet6se. napjrin l6p hatrilyba

4.S

Jelen rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejiileg hatrily6t veszti Gar6b K<izseg Onkormdnyzata Kepviselo-
testii let6nek az 6tkeztet6s nyersanyagkolts6geirol ds t6rit6si dijrir6l sz616 3/2019.(IV.1 0.) <inkormiinyzati

rendelete.

Gar6b. 2020. jtlius

2.S

Kov6cs ZoltSn sk.

polgSrmester

Mrirkus Sindor
jegyz6

......../2020, (VIL......) tinkorm{nvzati re n dele t-te rvezete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si diji16l



I .szrfunri melldklet

A szociiilis 6tkez6s 6s ebddkihordris szem6lyi tdrit6si dija

Oregsdgi

nyugdijminimum
Onkorm6nyzat 6[tal fi zetett szemdlyi

tdrit|.si hozzijirul s %o - a

Afiival novelt szem6lyi teritdsi

dij (Ft/adag)

200%-ig 50% 300 Ft/adag

201%-t6I 0% 600 Ft/adag



,.s2, mell6klet

GARAB KozsEG 6ruronruAruyzlr

6wx6lrsEcszAruirAs A 2020. Evr rEairEsr oir uecAlupirAsAxoz

A szociiilis igazgatdsr6l 6s a szocidlis elldtdsokr6l sz6l6 1993. 6vi IIl. t6rv6ny 115. S. (1) bekezddse

alapj6n: az int6zm6nyi t6rit6si dij a szem6lyes gondoskodds ko16be tartoz6 szocidlis ell6tdsok
ellen6rt6kek6nt megiillapitott osszeg (a tovdbbiakban: intdzm6nyi t6rit6si di.i). Az int6zm6nyi t6rit6si
diat a fenntart6 tiirgy6v iiprilis 1-ig dllapitja meg. Az int6zm6nyi t6rit6si dij osszege nem haladhatja

meg a szolgdltat6si dnkolts6get. Az int6zm6nyi t6rit6si dij 6vkiizben egy alkalommal korrigillhat6.

Szocidlis 6tkeztetds

Megnevez6s mutat6k

6tkez6si adat 2f6* 251, nap= 502 adag

tervezett szolgdltatdsi OnkOlts6g kisziillitils n6lknl 2020.6vi tervez6s alapjiin: 635 000.- Ft

Egy elldtottra jut6 6ves szolgdltatdsi iinkoltsdg 635 000.- ft / 2 f6 = 317 500.- ft

Egy elldtottra jut6 napi szolgiltatiisi onkdlts6g 317 5OO Ft /251nap = L264,94.- Ft

Td mogatds Osszege: 2 f6 * 65 360.- ft = 13O 72O.- Fr

Egy ellitottra.iut6 6ves tdmogatds osszege: 65 360 .- Ft

Egy elldtottra jut6 napi tdmogatds aisszege: 65 360.- Ft / 251 nap = 260,39 Ft

Egy elldtottra jut5 napi t6nyleges onkolts6g: 1-264,94.- Ft- 260,39.- Ft = 1004,55 Ft



Ll a- uililllLld

Garrib Kiizs6g Onkorm:invzata K6pvisel6-testiilet6nek
6/2020. (Vll,7.) tinko rmdnvzati rendelete

az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6geir6l 6s t6rit6si dijf 16l

Gar6b Krizs6g OnkormAnyzata K6pviselo-testtilete a szoci6lis igazgatrisr6l ds szoci5lis ell6tisokr6l sz6l6

1993. 6vi III. tdrvdny (tov6bbiakban: Szt.) 92.S ( 1 ) bekezd6sdben, kapott felhatalm azis alapjin az Szt.
59.S (l) 6s 62.$ (1) bekezd6s6ben, meghat5rozott feladatk<ir6ben eljSrva a kdvetkez6ket rendeli el.

l.s

Nyersanyagktilts6g (norma)

( I ) Szoci5lis 6tkez6s I adagra jut6 nyersanyagk<ilts6gdnek AFA-val emelt risszege 1004,55Ft. Az
rinkolts6g a2. szdm mel16kletben kerilt meghat6roz6sra.

2.$

T6rit6si dijak

( I ) Az 6tkezdst igdnybe vevok riltal fizetend6 napi t6rit6si dijak:
a) A szociiilis 6tkez6s szem6lyi t6rit6si dija az l. szdm mellikletben neghatrirozott jiivedelmi

kateg6ririk szerint megillapitott dij.

Zi16 rendelkez6s

Ez a rendelet kihirdet6se napjiin 16p hatrilyba

1.S

Jelen rendelet hatrilyba l6pds6vel egyidejiileg hatrilyiit veszti Gardb Kozsdg Onkormdnyzata Kdpvisel6-
testtiletdnek az 6tkeztet6s nyersanyagkriltsdgeircil 6s tdritdsi dij616l sz6l6 3/201 9.(IV.10.) dnkorm6ny zati

rendelete.

Gar6b. 2020. j0lius 6
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Oregs69i

nyugdijminimum

A szocirilis dtkez6s 6s eb6dkihordds szemdl),i tdrit€si dija

Onkorm6nyzat 6ltal fi zetett szemdlyi

t6rit6si hozz6j6rul6s %-a

l.szirnu melleklct

A1'6val ndvelt szernelyi tdritesi

dij (Ft/adag)

200%-ig

201%-tol

5l%o

o%

300 I- t/adag

600 Ft/adag



2.s2. mell6klet

GARAB KozsEG 6ruronuAnyzar

6nrolrsEcszAw[rAs n zozo. 6vr rEnirEsr DiJ MEGArLApirAsAHoz

A szocidlis igazgatdsr6l 6s a szocidlis elliltjsokr6l szol6 1993. 6vi l . tdrv6ny 115. S. (1) bekezd6se
alapjdn: az int6zm6nyi t6rit6si dij a szem6lyes gondoskod6s ko16be tartoz6 szocidlis elldtiisok
ellen6rt6kek6nt megiillapitott osszeg (a tovdbbiakban: int6zm6nyi t6rit6si dij). Az int6zm6nyi t6rit6si
dijat a fenntart6 tirgy6v iiprilis L-ig dllapitja meg. Az int6zm6nyi t6rit6si dij risszege nem haladhatja
meg a szolgdltatdsi onkoltsdget. Az int6zm6nyi t6rit6si dij 6vkozben egy alkalommal korrigiilhat6.

Szocidlis 6tkeztetis

Megnevez6s mutat6k

6tkez6si adat 2 t6 * 25L nap = 502 adag

tervezett szolgdltat6si onkoltseg kisz6llitils n6lkUl 2020.6vi tervez6s alapjiin: 635 000.- Ft

Egy ell6tottra jut6 6ves szolgdltatdsi Onkolts6B 63s 000.- ft / 2 f6 = 317 500.- ft

Egy ellitottra jut6 napi szolgdltatdsi onkdlts6g 317 5OO Ft / 257 nap = ! 264 ,94 .- Ft

T5mogatds osszege: 2 fd + 65 360. ft = L30 7ZO.- Fl

Egy elliitottra jut6 6ves tSmogatds dsszege 6s 360 .- Ft

Egy ellStottra jut6 napi t6mogat6s tisszege: 65 360.- Ft / 251 nap = 260,39 Ft

Egy elldtottra jut6 napi ttlnyleges onkolts6g: 1264,94.- Ft- 260,39.- Ft = 1004,55 Ft I
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Garib Kiizs69 6nkormf nyzata Polg:irmester6t6l
3067 Gardb Pet6fi utca 5.

telefon: 32l,168-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

El6k6szit6sben k6zremijkcidcitt: M6rkus S6ndor jegyz5

El6terjeszt6s

a Csaldd- 6s Gyermekjr5l6ti Szolg{lat 2019. 6vi miikiid6s6r6l szriki beszrimolirtil

Tisaelt K6pviselo-testiilet!

A Csalrid- ds Gyermekj6l6ti Szolg6lat elk6szitette a2019. evi mtikr,d6sdr6t szolo, az eloterjeszt6s
melldklet6t k6pez6 beszrimol6j rit.

K6rem a Tisztelt Kdpvisel6testtiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjeszldst megtiirgyalni, 6s

az ali$bi hat6rozati javaslatot ellbgadni.

Gatib Kcizs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6+estillete megtargyalta a .,Csakid- 6s Gyermekj6l6ti
Szolgrilat 2019. 6vi mrikdd6s6r6l" sz6l6 el6terjeszt6st 6s elfogadja a besziimol6t.

Fclelos:
Hatiiridii

Gardb,2020.jrilius 1.

polgriLrmester

6rtelemszertien

Kov6cs Zoltdn
polgiirmester

Hat{rozati iavaslat:

M
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Besz6mol6 2OL9.6v

M6tr asz6l6s Kozs6g O n ko rm 5 nyzat

Csa16d- 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat 2019.6vi m(kod6ser5l

Mdtrasz516s, 2020.03.03.

K6szitette: Sza b6 N ikoletta



Csaldd 6s Gyermekjoleti Szotgdtat
3068 M6trosz616s, T1zolto utco 3., j067 Gordb, pet'fi tt 5.

3067 Fels6told, Szdchenyi it 10., 3066 Cserhotszentivon, Kossuth it 1.
3066 Bokor, Szabodsdg it j.4., 3066 Kutos6, Toldi it 4.

Tel.,: 06-921468-29g
e-mail:szabonikoletta.gyjsz@gmail.com

Ev6rt6kel6 beszdmo16 a 2019.6vr61

A csaldd- 6s Gyermekj6l6ti szolgdlat fenntartdsa az cinkorm6nyzatok kotelez6
feladatai kci16be tartozik. A csal5dsegit6s szoci6lis alapszol96ltatdsi forma, amely
szem6lyes gondoskoddst nyrijt6 ell;itiis a m(kcidesi tertilet6n 616 teljes lakossdg,
illetve a szociSlisan rdszorul6k r6sz6re.

A Csaldd- 6s Gyermekj6l6ti Szolgdlat 5ltal elldtott tertiletek: M5trasz6lds,
Bokor, Fels6told, Cserh5tszentivdn, Kutas6, Gardb.

A telepiil6sek demogrdfiai mutat6i:

Alland6 bejelentett lakos 0-18eves korTelepril6s

201,8/2079

M6trasz5l6s 27012631,s44 /1s24

Fels6told tzLlt2O 12/1.2

1,1./1.111.8 / 777CserhStszentivd n

7/611.4 /1.1.1Bokor

3/3so/44Gardb

11.1./ 113 19/19Kutas6



A CsalSd- 6s Gvermeki6l6ti Szoledlat ie6nybe vehet6:

- cink6nt, mindazok szitm6ra, akik a szolg5ltat6hoz fordulnak segitseg6rt, annak
erdek6ben, hogy a kialakult prob16ma megszrinjon

- mds int6zm6ny jelz6s6t kcivet6en

- hat6s6g 6ltal kdtelezett formdban

A CsalSd- 6s Gvermeki6l6ti Szol e6lat feladatai:

A gyermek testi, lelki eg6szs6g6nek, csalSdban tcirt6n6 nevel6s6nek el6segltese

6rdek6ben:

- tdj6koztatja a sztil6t a gyermek mindazon jogai16l, tdmaddsokr6l es

ell6tdsokr6l, amelyek osszefriggdsben dllnak a gyermek testi, lelki eg6szs6genek

biztositdsdval, csalSdban tort6n6 nevelked6s6nek, vagy a gyermek szdmdra

szLiks6ges v6delem biztositdsd na k el5segit6s6vel

- a csaldd tervez6si, a pszichol6gia, a nevel6si, az eg6szs6giigyi a mentdlhigi6ni6s,

a kdros szenved6lyek megel6z6s6t c6lz6 tan5csad5s vagy az ezekhez val6

hozzdjut6s megszervez6se

- a v6lsSghelyzetben ldv6 anya t6mogatdsa, segit6se, tan5csokkal va16 elldt5sa,

valamint szoci5lis szolg6ltat5sokhoz 6s a gyermekj6l6ti alapell6tdshoz val6

hozzdjutds

- a hivatalos tigyek int6z6s6nek segit6se (forma nyomtatvdnyok, k6relmek

kitolt6se)

- kornyezettanu I m5 nY k6szit6se



Esetek sz5 ma telepri l6sen k6nt

Gondoz6si feladatok:

- Alapelldt6sban tort6n6 gondozds (6gyermek)

Onk6nt veszi ig6nybe a lakoss5g, mert ismerik a szolg6ltat6 tev6kenys6g6t, vagy
jelz6s eset6n a csal6dsegit6 veszi fel a csalSddal a kapcsolatot. Ha a csalSd

elfogadja a segits6get elindul a csal5dgondozds, megdllapod6s megkot6s6vel

feladatok kioszt6sa a probl6ma megolddsa 6rdek6ben

- V6delembe v6tel (lSgyermek)

Ha a csaldd nem fogadja el a szolg6lat segits6get, akkor a gyermekj6l6ti szolgdlat
javaslatot tesz a gy5mhat6s6g fe16 a gyermek v6delembe v6tel6re. A

gydmhat6sdg hat6rozatban rendeli el a csal5dgondozdst, a szolg5ltatds ig6nybe

v6tel6t, a szolg6lattal va16 egyrittm(kod6st.

Mdtrasz6l5s Cserhdtszentiv5n Bokor Gardb K uta s6 Fe ls6to ld

lnformiici6ny(jtds 50 0 0 0 0 0
Segit5 besz6lget6s 10 0 0 0 0 0
Tan:icsad6s 0 0 0 0
Ugyint6z6shez
segits6gnyijtds

34 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0
Esetmegbesz6l6s 3 0 0 0 0 0
Esetko nz u ltil ci6 4 0 0 0 0 0
Szakmai
megbesz6l6s

5 0 0 0 0 0

Kornyezettan u lm5 ny 27 0 0 0 0 0
Csa ld d l6togatds 288 0 0 0 0
Adomd nykdzvetit6s 23 0 0 0 0

Esetko nferencia

5 lo

0

I

0

0



Gondozottak szdma teleptil6senk6nt:

A svermek vesz6l veztetetts6s6nek mesel5z6s6nek erdek6ben

A vesz6lyeztetetts6g megel6z6se 6rdek6ben 6szlel6 6s jelzSrendszer m0kodik.
Fontos feladat a megel6z6 rendszerben az egytittm(kod6s megszervez6se 6s a

tev6kenys6gek osszehangol6sa, a vesz6lyeztetetts6get el6iddz6 okok felt5rdsa
6s ezek megolddsdra javaslat k6sz1t6se.

Esetek sz6ma telepri l6senk6nt

M6trasz6l6s Cserh 6tszentivd n Bokor Gariib Fels6told

2018/20L9
a lapellStSs 12/6 0 0 0 0
v6delembev6tel Ls/18 0 0 0 0 0

M6trasz6l6s Cserh5tszentiv6 n Bokor Gariib Kutas6 Fels6told

20181

20L9
Eg6szs6gijgyi
szolg5ltat6t6l

4/13 0 0 0 0 0

Kciznevel6si
lnt6zm6ny

3912s 0 0 0 0 0

Rend6rs6g 0 0 0 0 0 0
Onkorm5nyzat 0 0 0 0 0 0
Gydmhivatal o/1 0 0 0 0 0

Gondoz6s tipusa:

Kutas6tl
lo



SzLi n idei gvermek6tkeztet6s

A teleptil6si onkormSnyzat a szrinidei gyermek6tkeztet6s keret6ben a szLi16,

torv6nyes k6pvisel6 k6relm6re ingyenesen biztositja a d6li meleg f66tkez6st. Ezt

a hStrdnyos 6s halmozottan hdtrSnyos, illetve a rendszeres gyermekv6delmi

tdmogatdsban 16szestil6 gyermekek 16sz6re biztositj5k. A k6relmek begy(jt6sdre
a szrinid5k el6tt p6r hdttel kerrll sor, melyben a csalddsegit6 is beseglt. Az eb6d

zdrt dobozban 6rkezik, ezt a csalddsegit6 osztja ki a sztinidei napokon 11-136ra

kcizott a mUvel6d6si hdzban.

Maitrasz6l6s Cse rh Stsze ntiv6 n Bokor G ardb Kutas6 Fels6told
2078/2Ot9

tavaszi
szii net

68/61 gyermek 3 0 3

nyan
sziinet

104/88gyermek 3 0 0 3

6szi

szti net
68/64gyermek 3 0 0 3

t6li
sztinet

62/ 22gyermek 3 0 3

R.5Z.T.O.P.

A r6szoru16 Szem6lyeket Tdmogat6 Operativ Program tart6s elelmiszer csomag

tdmogatdst havonta biztositja a 0-36ves r5szoru16 gyermekek sz6m6ra. A
Szocirilis 6s Gyermekv6delmi Fiiigazgat6sitg havonta bek6ri a jogosult
gyermekek n6vsor6t, melyet a csal6dsegit6 tovdbbit a szoci6lis tigyint6z6 fel6.

A csalddsegit6k segits6g6t k6rik havi szinten az 6rtesit6 levelek kiosztds5ban is,

szriks6g eset6n meghatalmazds kitolt6s6ben, valamint a csomagok kioszt6s5ban.

2019 -ben Mdtrasz6l6son 16 gyermeket 6rintett ez a tSmogatds.

Adomdnvgv(itds, adom5 nyosztds

2019-ben kezdem6nyeztrink Mdtrasz6l6son behil is adomdny gyfijt6st, mely

lehet6s6get teremtett arra, hogy a szill6k gyermekeik megunt ruhdit elhozzdk a

mfivelSd6si hdzba 6s felajdnlott6k h5trdnyos helyzet( csalSdok sz5m5ra, ezeket

a csalSdsegit6 juttatta el a megfelel6 szem6lyeknek. Rendkivril nagy segits6g volt
ez a hdtrdnyos 6s halmozottan h6trdnyos csalddok r6sz6re.

I

lo lo
I

t'
0

0 Lo



6vodaijelz6s 1 ( fejleszt6sekre nem vitt6k a szLil6k gyermekLiket)

Ved6n5 dltaljelzett esetek szdma 13 (egdszs6gLigyi probl6mSk, sziil6k eletvitele
m iatt)

lskolai jelz6s 24 alkalommal tort6nt. (igazolatlan hidnyzdsok)

Gy6milgyr5l 6rkezettjelz6sek: 1 .

A rend6rsegr6l nem 6rkezett jelz6s.

Ezek a jelz6sek MStrasz6l6s telepiil6st 6rintik.

Cserh6tszentivdn, Bokor, Gar5b, Kutas6 6s Fels6told telei.il6seket 6rint6 jelz6s

nem 6rkezett a 2019-es 6vben.

Gondoz6si forma szerint

4.-en keriiltek alapelldt5sba (nevel6si probl6mdk miatt)

4 v6delembe v6telre kerult sor ( igazolatlan hiSnyz5sok 6s a sziil6k 6letvitele

m iatt)

6sszesitve a 2019-es 6v jelz6seit



Osszegezve a 20L9-es 6vet az tapasztalhat6, hogy az el6z6 6vekhez k6pest
kevesebb gyermek keriil be az alapelldtSsba, az igazolatlan hi5nyzdsok sz6ma is

cscikkent, de m6g mindig emiatt jon a legt6bb jelzes. A mtilt 6vben L8v6delembe

v6telre kerr.ilt sor, kcizLilUk 4gyermek kerUlt be [jk6nt a rendszerbe. 1 gyermek

szcik6s miatt, 1 a szril5k 6letvitele ,1 gyermeknek az igazolatlan hiSnyzSsai

meghaladtdk az 50 6r5t 6s l gyermek az6rt, mert nem kapta meg a magdntanul6i

stdtuszt, ugyanakkor az iskolSt sem kezdte el.4-en kertjltek alapell5t5sba, ez 2

csa15dod 6rint, melyre a szLil5k 6letvitele miatt kerr-ilt sor.

A koznevel6si int6zmdnyek jelz6sei voltak a 2019-es 6vben is a legnagyobb

szdmban, 25 jelz6s 6rkezett. Az iskoldb6l (24) mind igazolatlan hiSnyzdsok, az

6voddb6l (1) szak6rt5i vizsg5lat elmulasztdsa miatt. A 2018-as 6wel ossze

hasonlitva L4el kevesebb a jelz6s.

A v6d5n6i jelz6sek sz5ma ugyanakkor novekedett, a tavalyi 6vben 13 jelz6s

6rkezett lrdsban. Ezek a sztil6k 6letvitele

Az iskol5val 6s az oszt5lyf6nokokkel a kapcsolat intenziv, a jelz6lapok 6rkez6se

el6tt telefonon is tdj6koztatnak a probl6mdrol igy az erintett csal6dot rogton a

jelzest kovet5en fel tudom keresni.

A V6d5n5vel ds az esetmenedzserrel rendszeres kapcsolatban vagyunk, gyakran

csal5dldtogat5sokra egyritt jdrunk. A rendszerbe bekerrilt gyermekeket 6s

csa l5dju kat kcizosen segitji.i k.

V6gezetiil elmondhat6, hogy az 6szlelS 6s jelz6rendszer j6l m(kodik a

teleptil6seinken, tagjaij6l tudnak egyiitt dolgozni a Csaldd-6s Gyermekj6l6ti
Szolgdlattal. A szakemberek mindig a gyermekek 6rdekeit tartjdk szem el6tt. Az

i nt6zm6nyekkel torten5 hat6kony egyrittm (kod6s a gyermekek helyzetenek
javitdsSra helyezi a hangs(lyt.

Mdtrasz6l6s, 2020. m5rcius 3. D*lx- U;h".

Sza b6 N ikoletta-csa l6dse

sf
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MitraszSl6si Ktiztis 6nkorminyzati Hivatal
3068 M6traszcilris. Kossuth ter.I 5

telefon: 06-32/468-485
e-mail : titkarsag@matraszolos.hu

Javaslat
Garrib Ktizs6g 6nkorm6nyzatinak 2020. 6vi kiizbeszerz6si terv6nek

elfogadisira

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

A k<izbeszerzdsekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (Kbtv.) 42.9 (l) bekezd6s6ben foglalt eloirris
alapjin az aj6nlatk6ro legk6sobb mircius 31. napj6ig 6ves osszesitett k<izbeszerzdsi tervet kdteles
kdsziteni az adott dvre tervezett k6zbeszerz6sekrol:

.. 12.i(l) Az 5. S(1) bekezdisiben meghatdrozott ajdnlatkirdk a kijzponti beszerzd szervek
kivdteldvel a kdltsdgvetdsi iv elejin, legkis6bb mdrcius 31. napjdig ives 1sszesitett k1zbeszerzisi
te,net ( a tovcibbiakban : kozbeszerzisi tem ) kiszitenek az adoll dvre teryezett ktizbeszerziseikr6l. A
kAzbeszerzisi tervet az ajdnlatkird legalibb 6t dvig megdrzi. A Kdzbeszerzisi terv nyilvdnos.
(2) A kizbeszerzisi terv elkiszitd.te el6t az ajdnlatkir6 indilhat kaizbeszerzisi eljardst, amelyet a
t e rv ben sz i ntin megfe le l6en szerepe lte tni kell.
(3) A kdzhcszerzdsi tery nem vonja maga uldn az abban megadott ktizbeszerzdsre vonatkoz6 eljdrds
lefolytatdsdnak kitelezettstigtit. Az ajdnlatkird a kiizbeszerzisi temben nem szerepli kdzbeszerzdsre
vagt a tentben a foglahakhoz kipest m\dositotl kizbeszerzisre vonatkoz6 eljdrdst is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a kdzbeszerzisi tervet m\dositani kell az ilyen iginy vapy egyib vriltozds

felmer ldsekor, megadva a mddositds indokdl is.
(4) Az ajdnlatkir6 kdteles a Kiizbeszerzisi Hat6sdg vagy a jogszabdlyban az ajdnlatker6 ellenlirzisire
feljogositott szerv ktrdsire a ktizbeszerzisi tervel megk ldeni.

Figyelembe v6ve a Magyarorszitg 2020. 6vi kdzponti kdlts6gvet6s6rol sz6l6 2019. 6vi LXXI. t<irv6ny
70. $-6t, az abban foglalt drt6khatarok tekintetdben kdzbeszerzdsi elj6r6st kell lefolytatni, tehbt a 2020.
6vi kozbeszerz6si tervben sziiks6ges szerepeltetni azokat a beruhrizrisokat, melyek ezeket az
drt6khatiirokat me ghaladjAk.

70. S (l) A k<jzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a toviibbiakban: Kbt.) 15. $

(l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi 6rtdkhatfu - kiv6ve a k<izszolgdltat6i
szerz6d6sekre vonatkoz6 €rtdkhatitrt - 2020. janu6r |-jdriSl2020. december 31-6ig

a) lrubeszerz5s esetdben 15,0 milli6 forint,
6) 6pit6si beruhrizris esetdben 50,0 milli6 forint,
c) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 100,0 milli6 forint,
d) szolgiilalls megrendel6se eset6ben 1 5,0 milli6 forint,
e) szolgiilallsi koncesszi6 eset6ben 30,0 milli6 forint.
(2) Az (1) bekezd6st6l eltdrSen a kdzszolgiitat6i szerzSd6sekre vonatkoz6 nemzeti

kdzbeszerzdsi 6rt6khatar 2020. januAr \et[2020. december 31-dig
a) |rubeszerzes eset6ben 50,0 milli6 forint,
D) 6pitdsi beruhr2as eset6ben 100,0 milli6 forint,
c) szolgiilatis megrendel6se eset6ben 50,0 milli6 forint,
d) 6pit1si koncesszi6 eset6ben 200,0 milli6 forint,
e) szolgalat6si koncesszi6 esetdben 100,0 milli6 forint.



daIhs
M6trasz6l<isi Ktiziis Onkorm:lnyzati Hivatal

3068 M:itrasz6los. Kossuth tdr. l5
telefon: 06-12/468-485

e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

K6rem a Tisztelt K6pviselo-testiiletet, az el6terjesrdst elfogadni sziveskedjen

Hat{rozati javaslat

Garib Ktizs€gOnkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
.....12020.(Nt.....\ szimfi halfrozrta

2020. 6vi ktizbeszerz6si ten'r6l

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo{estiilete, mint dont6shoz6 testiilet a kdzbeszerz6sek6l sz616

2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny 42.$-a alapjan az Onkormanyzat. mint ajrinlatkdr6 itltal 2020.
6vben lefolytatand6 kdzbeszerzdsi eljrir6sok 6ves tervdt a mell6klet szerint j6viihagyja.

A k6pviselo-testiilet megbizza a polgiirmestert, hogy az esetlegesen kcizbeszerz6ssel 6rintett
fej leszt6seket beruh6z6sokat kis6rie fi gyelemmel.

Felelos lgarmester
Hatdrido fblyamatos



/2020.(.....).tzdm hatdrozat me116klete

Ga16b Ktizs6g 6nkorm6nyzata
2020. 6vi ktizbeszerz6si terve

I l. Epit6si bcruhiiziis

A kiizbcszcrz6s tdrgya
6s mennyis6ge

I. Ii sz l<iiz b eszerz('s

Ininl arlri
olj{rrisrend

az elj6r:is
nreginditris:inak,

illctve a
I<tizbeszerz6s

mcgva16sitris{nak
tcrvezctt id6pontja

cPv k6d

Itliiheli ii terncz6s

szerziirli's tel,lcs iti's 6n cli
virrhlt6 idi'ipontjr vagy a

szerz6d6s itliitartama

Sor keriil-e vagy
sor kcriilt-c az

adott
ktizbcszerz6ssel
iisszeliigg6shen

cliizctes
iisszesitett
tij6koztatri

kdt-z,tt6tel,bre'!

Itvo'
+-

@

&4
Kov6cs Zollrin
polg6rmester

*
t9

o
--l

Tcrvezctt
clj{r[si tipus

III. Szolgriltatris-
megrendcl6s

g



,t:.1..-

#l
---lal;y

NOCRAD IvIFCYEI
KORMANYH IVATAL

I ktat6szam: NO fTF O B-1 4Z 2A2A.
Ugyint6z5: dr. Baranya Anik6
Telefonszam: 32rc2A-7 53
E-mail cirn: baranya. anik noqrad,o ov.hu

Kovics Zoltin
Polgirmester Ur r6sz6re

Markus SAndor
Jegyz6 0r r6sz6re

Garib

Tirgy: Tdrv6nyessegi fethivas

Tisztelt PolgArmester 0r!
Tisztelt Jegyz6 0r!

l\4agyarorszeg Alaptorvenye 3a cikk ( ) bekezdese atapjan, vatamint Magyarorszag helyi
cinkorm6nyzatairol sz6lo 201 1 . 6vi GLXXXIX. torveny (a tovebb_iaxoan: rvi''otv.) 132: s (i)
bekezdds a) pontjaban foglart jogk6rben el.iarva Garab Kozs6g onkormdnyzata es szirvei
szervezeti- 6s miikodesi szabaryzate$t sz6to 4l2o1s. ( .23.) rendelete (a tov6bbiakban:
SZMSZ) vonatkozasiban az alibbi

tiirv6nyess6gi felhivissal 6lek:

Az Mdtv. 51. S (2) bekezd6se alapjen az 6nkormenyzati rendeletet a k6pvisel6-testulet
hivatalos lapjiban vagy a helyben szok6sos - a szervezeti es mlik6desi szabelyzatban
meghaterozott - m6don ki kell hirdetni. A sajat honlappal rendelkezo onkormenyzat
rendelet6t a honlapj6n is kozzeteszi. Kihirdet6ser6l a jegyzo gondoskodik. A helyi
dnkormanyzat az onkorm6nyzati rendeletet a kihirdet6set kovet5en haladektalanul
megkuldi a kormanyhivatalnak, 6s a kormdnyhivatal tovribbitja aa a helyi dnkormenyzatok
tdrvenyess6gi felUgyelet6ert felelos minisaernek.
Az dnkorm6nyzatnak, mint kozfeladatot ellAt6 szervnek az inform6ci6s onrendelkez6si
jogr6l es az informici6szabadsagrol szolo 2011. ,6vi CXll. tdrveny (a tovabbiakban: lnfo tv.)
37. $-a alapjSn eleKronikus kozz6t6teli kotelezetts6ge van az lnfo tv. 1. mellekleteben
meghatarozott adatok vonatkozasaban. Az lnfo tu. 33. S-a ertelmeben az e tOrveny alapjen
kotelezoen kdzz6teend6 kozerdekri adatokat internetes honlapon, digitelis formaban, b5rki
sz6mara, szem6lyazonosites n6lkul, korlatozast6l mentesen, kinyomtathato 6s reszleteiben
ls adatvesA€s 6s tozules n6lk0l kim6solhat6 modon. a betekintes, a letoltes, a nyomtatas,
a kimasolas 6s a hal6zati adatatvitel szempontj6b6l is dijmentesen kell hozzaferhetove
tenni. A kdzz6tett adatok megismer6se szem6lyes adatok kozl6s6hez nem kdthet6.

Az SZMSZ 10. S (4) bekezdese szerint a kdzmeghallgatasra sz6l6 meghiv6t ki kell
filggesaeni a hirdet6tebEn, valamint a hivatalos honlapon.

A SZMSZ 13. S (7) bekezdese alapjAn "az onkormanyzat hirdetoteblajan 6s hivatalos
honlapiin k6zz6 kell tenni a kepvi l6-testil let fontosabb ont6seit"

Hat66ngi FitrcMdlly
Tdninycssei Felit$€leli Osaarr.,

ilo0Salgdtejin.Rlri6czirdJ6.Tcl:(i2)610-73i,Feri:(32)63Gi.e-mailloncnycsscg@hogndSovhu

C,



A kormanyhivatal inform6ciok6r6s6re a jegyz6i 202A. eprilis 28. napien kelt
adatszolgaltatesa szerint a telep0l6s hivatalos honlappal nem rendelkezik, de a honlap
letrehozasa folyamatban van.

Fentiekb6l k6vetkez6en, amennyiben az tinkormanyzat nem rendelkezik sajat
honlappal, 6gy az SZMSZ m6dositasa szi.iks69es. Amennyiben az SZMSZ ezirany0
m6dosll5sa nem t6rt6nik meg, r]gy a felhivesomban megadott hatarid6ig a hivatalos
honlapon k<izz6 kell tenni aa Info tv-ben, valamint az 6nkormanyzat helyi
rendelet6ben meghat6rozott adatokat, dokumentumokat

Az Motv. 33. S-a alapjin az e t6rv6nyben meghaterozott kotelezettsegeit megszego
onkormanfzati kepvisel5 megallapitoft tiszteletdijat, term6szetbeni juttatds,t a k€pviselo-
testillet - a szervezeti 6s mrikodesi szabelyzaleban meghaterozottak alapjan - legfeljebb
tizenket havi id6tartamra csokkentheti, megvonhatja. lsmetelt kotelezettsdgszeges eset6n a
csokkent6s vagy a megvonas ujra megallapithato.
Az SZMSZ nem tartalmaz erre vonatloz6 rendelkez6st, igy sziiks6ges az SZMSZ
kieg6szit6se a k6pvisel6 ktitelezettsegszeg6se eset6n alkalmazand6
r5szletszab5lyokkal.

Az SZMSZ 2, S (5) bekezd6se alapjan "az onkotmenr'zat belso ellen6z6set megbizes
alapjan lStja el".
A rendelkez6s 6rtelmezhetetlen, tekintettel ana, hogy a bekezdesnek nincs alanya, hogy ki
latja el a feladatot.

Az Motv. 119. S-a alapjen ,(3) A jegy'26 K6tetes - a iogszab6lyok alap.ian meghatdrozott -
bels6 kontrollrendszert mrik6dtetni, amely biztositja a helyi onkormanyzat rendelkezes6re
6116 forrlsok szab6lyszerr.i. gazdasagos, hat6kony 6s eredm6nyes felhaszn6ldsat.
(4) A jegyzci koteles gondoskodni - a bels6 kontrollrendszeren betul - a bels6 e,lenorz6s
mtikodtet6s6r6l az alamhezj.artes6rt felel6s miniszter 6ltal kdzzdtett modszertani 0lmutatok
6s a nemzetkdzi belsri etlen6z6si standardok figyelembev6tel6vel. A helyi onkormanyzat
bels6 ellen6rz6se kereteben gondoskodni kell a felugyelt koltsegvet6si szervek
ellen6z6se16l is.
(5) A helyi onkormenyzatra vonatkoz6 6ves ellen6rz6si tervet a kepviselo-testulet az eloz6
6v december 31-eig hagyja jov6.
(6) A helyi onkormanrzat 6s k6lts4lvet6si szervei bels6 ellenorz6s6re vonatkoz6 r6szletes
szab6lyokat jogszabAly taialmaza."

L"^1T:,,1119y.i.:fysz:.-!{l az M6tv-ben meshatirozottak szerint m6dositani,Kregeszrtenr, tovabba a 2020. 6vre vonatkoz6 ellen5rz6si tervet a kormSnyhivatai
r6sz6re megkiildeni sziveskedjenek.

Az SZMSZ 8. S (i9) bekezd6se szerint ,zert iil6s keret6ben tergyalando napirendet ak6pviser6-testulet ulesen nyilvinosan targyarando napirendek utan, ,totsirent xettt6rgyalni'. Egyebekben az szMSZ 13. 
-$-a 

rendelkezik a zart ritesre vonalkozo
r6szletszabalyok16l.

c6lszer( lenne a zart ilr6sre vonatkoz6 szabiryokat egy szakaszon berur rendezni, tov6bbi

"",..1?,-^t-1,9, ?:f::9:":t kiesesziteni az.Motv. 46.-6 (2) bekezd6s u1 pont;ara idrtenonrvarKozassar, tovabba rcigziteni,. hogy az M6tv 46 s (2) bekezdes c) pontja szerinti zdrt
UI6s elrendel6sehez min6sitett tobbsfu szukseges.

Az dnkorm6nyzatnak ktitelessege a k6pvisel6-testiilet 6s szervei iltal megalkotott
dont6seket, testiileti iil6sekre szolo meghiv6kat ktizz6tenni a lakoss6g szamera
e16rhet6, hozzaf6rhet6 helyen.



Az szMSZ 14. g (1) bekezdese rogziti, hogy a ,,k6pvisetdk r6sz6re havi tisztetetdijat a,apitmeg kulon rencjelet szerint,.

9glr.l,?*lqr, a Nemzeti Jogszabdtytirban kozetett rendetetek attekinteset kovet6enmegalap,tast nyert, hogy a k6pviseloi tiszt eletdijakrol sz6l6 rendeiet ne, reitiik6zzet6telre.
A k6pvisel6{estlrret 20'rg. oktober 21. napjdn megtartott ur6s6n alapitott meg k6pviser6itisaeletdijat.
Az Motv. 143. S (4) bekezdesdben felhatalmazast kap a helyi Onkorm6nyzat kepviselo_
testulete' hogy renderetben haterczza meg a.z _onkormanyzati k6pviser6n,ir,-i oil"ii"agieln0knek 6s tagnak, tov6bbe a tan6csnoknak jir6 tisztetetdijat 6s term6szetbeni luttatast. "
Kerem, hogy az SZMSZ 14. S (1) bekezdes6nek megfeletden a k6pviset6k
tiszteletdije16l sz6l6 rendelet megalkotSs5rol, valamint k6zzat6tet616l natauenatanut
gondoskodni sziveskedjenek.

f1 9Z$SZ 15. g-6nak kieg6szit6se sziiks6ges, tekintettet arra, hogy az M6tv.
6rtelm6ben az sZMSZ-ben kell meghatirozni a vagyonnyilatkozatot iiyitvintarto,
ellen6rz5 bizotbagot

Az SZMSZ 18. S-a rendeikezik a jegyz5re, atjegyz6te vonatkozo szabityokrdl. A 18. S (2)
bekezd6se szerint ,a jegyzll az atjegyz6 hetyettesiti, az etjegyi6t _ ideigljnli
akadalyoaatesa eseten - a Kdz6s Hivatal atal megbizott dolgoz6ja hetyettesiti,.

K6rem a bekezd6st az M6tv, 82. S (3) bekezd6s6nek megfelel5en pontositani.
(A jegyzot az allegyzl helyettesiti, a jegyzdi 6s az atjegyzoi tisztseg egyideju
betoltetlens6ge, illetve tart6s akaddlyoztatasuk eset6re - tegfeljebb hat h6nap id6tartamra -
a szervezeti es m(kodesi szabalyzat rendelkezik a jegyzi5i feladatok ell6tasenak m6djarol,
azaz nem az aljegyzSt helyettesiti a Kozos hivatal atal megbizott doigoz6.)

ptz MOW. 54. S-a alapjan a kepviselo-testulet avente legal6bb egyszer elore meghirdetett
kOzmeghallgatast ta(. amelyen a helyi lakossSg 6s a helyben 6rdekelt szervezetek
k5pviseloi a helyi kozugyeket 6rint6 kerd6seket 6s javaslatot tehetnek. Az elhangzott
javaslatra, k5rd6sre a k6zmeghallgatason vagy legkesobb tizendt napon belui valaszt kell
adni.

Az SZMSZ 4. S (2) bekezdese, valamint a 10. S rendelkezik a k6zmeghallgatisr6l.
C6lszertl lenne a k6zmeghallgatasra vonatkoz6 rendelkez6seket egy szakaszon bel0l
rSszletezni, tovabba javaslom a 10. $ (A) bekezdest kieg6sziteni az Miitv. 54. S-aban
foglaltakkal, miszerint a kdzmeghallgatason elhangzott javaslatra, kerdesre a
kozmeghallgatason vagy legkesdbb tizenot napon beli.il valaszt kell adni.

Az SZI\4SZ 3. szamu mell6klete laftatmazza a polgdrmesterre etruhezott hataskoroket,
mely szerint,az 1993. 6vi lll. torv6nyb6l adodo Atruh6zott 6nkormanyzati hateskorok:
- Dont a koztemet6s elrendeleser6l 6s koltsegnek visel6s616l
- Dont az 6nkormdnyzati seg6ly iranti kerelmek elbirelasarol'.

K6rem, hogy az euuhilzoll hatesk6rdket a szocialis igazgatisr6l 6s szocialis
ellStesokr6l sz6lo 1993. 6vi lll. t6rv€nyben foglaltak alapjin sziveskedjenek
nevesiteni (pontosan meghat6rozni az ellatasok kdret). Az SZMSZ modositasenil
figyelemmel kell lenni a telepiil6si tamogatasokr6l, a szem6lyes gondoskodast ny(jt6
szocialis es gyermeki6l6ti ellatisokr6l sz6l6 4/2016 (lX-5.) rendeletben foglaltakra.

Az SZMSZ 5. szemi mell6klete 6(elm6ben az 6nkormanyzat alapitoja a
Cserhatszentivani Kdrzeti Eg6szs6giigyi 6s Falugondnpki Szolgalatnak. Szives



t6iekoaatasul jelzem. hogy a Magyar Allamkincstar. torzsl<onyvi nyilvantartis6ban a

.-i","-irJ-L".inatszentiv6]ri Korzeti"Lg6szs6gilgyi szolgatatlkent szerepel, ez6rt k6rem

J"llr'* ,Lri#iO"^ 
"-i 

s. .laru *"itextEt t"totri."g6larat, sztrks6g szerinti modositasat.

Az SZMSz 1- fiiggelek6ben kerem pontositani a telepul6s lakossagszamet'

Az SZMSZ 4. fuggel6k6ben a Matrasz6losi Koz6s onkorm5nrzati Hivatal letrehozdsarol

szOto meg6ttapoOas nincs felt6ltve, k6rem ennek p6tl6sat'

Az MOtv. 134. S (1) bekezd6s6ben foglaltak alap.ian felhivom, hogy a tdrv6nyessegi

r"fnirl" 
"ttogJ'ai"ata 

(hatarozat formAj6ban) a megtett int6zked6sekr6l' illetve

esetleges egylt nem 6rt6s6r6l 6s annak indok6r6l

2020. jrilius 13. napjiig

irasban taj6koztasson.

A Magyarorszag helyi dnkormanyzatair6l 2011.6vi CLXXXIX. t6rv6ny (Motv.) 134. S (1)

bekezld'6se 6rtelmeben ,az erintett a felhivasban foglaltakat kdteles megvizsgalni 6s a
megadott hatarid6n belul az annak alapjan tett intezkedes6rol vagy egyet nem 6rtes6rol a
kormanyhivatalt iresban t6jekoztatni".

A fentebb hivatkozott kormanyrendelet 9. ya alapian a korm6nyhivatal t6rv6nvess6oi
felhiv6sa eredm6nyt elen. ha az erintett
a) a torv6nyessegi felhivdsban foglalt hatarid6 lejartaig nem lesz intezked6st a
jogszab6lys6rt6s megsz[lntet6se 6rdek6ben,
b) altal a torvanyessegi felhivdsban foglaltak alapjin tett intezkedes nem szunteti meg a
jogszabelys6rtest, vagy 0jabb jogszabalysert6st id6z elo,
c) nem 6rt egyet a torv6nyess6gi felhivasban foglaltakkal, 6s az err6l szolo tajekoztatast
kovet5en a f6verosi 6s megyei kormanyhivatal megitelese szerint a jogszabalys6rt6s
tov6bbra is fenn6ll,
d) a t6rv6nvess6qi felhiv6sban fo,qlalt hatarido Leiartaiq a f6v6rosi 6s meqyei
kormenvhivatalt nem tai6koztatia

Felhivom szives figyelmet, hogy az Motv. 134.S (2) bekezd6se 5(elm6ben a megadott
haterid6 eredm6nytelen elteltet kovet6en a Kormanyhivatal a torvenyessegi fel0gyeleti
eljires egy6b eszkozeinek alkalmazasirol merlegel6si jogkorben d6nt.

Salg6tarjAn, 2020. jtnius 10

Tisztelettel

dr. Szabo Sdndor kormdnymegbizott
nev€ben 6s megbizisib6l:
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lktat6szam: NO nrO n-1 \ 3 IZOZO.
Ugyint6z6: dr. Baranya Anik6
TelefonszAm : 32/ 620-7 53
E-mail cim: baranya.aniko nograd.qov hu

Kov6cs Zoltan
Pol96rmester 0r r5sz6re

M5rk_us Sindor Jegyz6 0r
reszere

Garib

Tisztelt Pol96rrnester 0r!
Tisztelt Jegyzd 8r!

Tergy: torv6nyessegi felhiv5s

Magyarorszeg Alapt6rvenye 3a cikk (4) bekezd6se arapjin- varamint Magyarorszdg heryi
onkormanyzatair6l sz6l6 2011. 6vi GLXXXIX. torv6ny (a tovabbiakban: rrrtotu.l rszig 1iybekezdes a) pontjAban foglatt jogkdrben eljdrva a potgannester 5/2020. (VlS.) s;;,:
hat6rozata vonatkozisiban az alSbbi

tdrv6nyess69i felhivSssal 6lek:

A haterozat mell6kletekdnt nem keriilt csatolesra tulajdoni lap, tovibb5 el6terjeszt6s,
amelyb6l megalkpithato, hogy a haErozat (az ingatlan atmin6sit6se) milyen c6lt
szolgil.

Garab K6zs6g Onkorm6nyzatinak polgermestere az 5/202A. M18.) szam0 hatarozatiban
a vesz6lyhelyzetre tekintettel. a katasztr6favedelemrol 6s a hoz6 kapcsolodo egyes
tdrvenyek modositisar6l sz6l6 2011. evi CXXV|ll. tdrveny 46. $ (4) bekezdeseben
meghatarozott jogk6reben eljArva dontdtt az alabbiakr6l:
,,Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzata a tula.idonaban levo 061/5 hrsz-U - kivett sportpelya, legelo
mfivel6si agU 5648 m2 teruletr] - az ingallanvagyonkataszter nyilvantartesa szerint
korlatozottan forgalomkepes ingatlan, forgalomk6pes ingatlann6 tort6n6 6tmin6sit6s6rol
dontott."

A haterozat bevezet6 r6sz6ben hivatkozotq a veszElyhelyzetr6l sz6l6 Korm. rendelet
szamanak megjel6l6se hibes-

Tekintettel arra, hogy vesz6lyhelyzetben a kepvisel6-testulet feladat+s hataskoret a
polgarmester gyakorolja. a haterazat megszovegez6se nem helytali6. figyelemmel arra,
hoqv az atmin6sitesrol nem az onkormanvzat, hanem a ooloarmester dontott.

,.*- Jllii3"f,Hi['ll*",,
I I 00 Salgotaian. Rilocu i ul 36. Iel: il2) 620-? i 5. Fa\ (3 2) 6:0- l 96. c-mail: roNenycsscg@nograd. So! hu



Magyarorszdg Alaptorvenye rogziti, hogy az allam 6s a helyi 6nkormenyzat tulajdona
nemzeti vagyon, ez6rt a helyi onkormenyzatok tulajdoneban dllo vagyon megorz6s6nek.
v6delm6nek es a nemzeti vagyonnal val6 felel6s gazd6lkodasnak a kovetelmenyei, az
allam 6s a helyi onkormanyzatok kiz6rolagos tulajdonanak kore, a nemzeti vagyon feletti
rendelkez6si jog alapveto korlatai 6s felt6lelei, valamint a helyi onkormanyzat kizar6lagos
gazdasagi tev6kenys6gei vonatkozeseban a nemzeti vagyonroi szol6 2011.6vi CXCVI.
t6rv6ny rendelkez6sei az (a tovebbiakban: Vagyon tv.) alkalmazand6ak.

A Vagyon tv. ertelmez6 rendelkez6sei korl5tozottan forgalomk6pes vagyon az 1. $ (2)
bekezdes a) pontja hatalya ald 6s nemzetgazdasagi szempontb6l kiemelt jelentosegrj
nemzeti vagyonba nem tadozo azon nemzeti vagyon. amelyr5l tdrv6nyben, illetve - a
helyi iinkormanyzat tulajdoniban ill6 vagyon eseteben - ttirv6nyben vagy a helyi
6nkorminyzat rendelet6ben meghat;rozott felt6telek szerint lehet rendelkezni-

A Vagyon tv. 5. $-a 6rtelmeben
,,(1) A helyi 6nkormanfzat vagyona tdrzsvagyon vagy Uzleti vagyon lehet.
(2) A helyi 6nkormenyzat tulaidonaban ill5 nemzeti vagyon kiildn r6sze a
torzsvagyon, amely k6zvetlen0l a kiitelez6 t nkorm6nyzati feladatkor ellatAs6t vagy
hatisk6r gyakorlasat szolgalja, 6s amelyet
a) e torv6ny kizer6lagos onkormenyzati tulajdonban el16 vagyonnak min6sit.
b) torveny vagy a helyi onkormanyzat rendelete nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
jelentos6gtl nemzeti vagyonnak min6sit (az a) 6s b) pont a tovabbiakban egyirft:
forgalomk6ptelen t6rzsvagyon),
c) torveny vagy a helyi tinkorminyzat rendelete korlatozottan forgalomk6pes
vagyonelemk6nt 6llapit meg.
(5) A helyi dnkormenyzat kor6tozollan forgalomkepes tdrzsvagyon,t kepezi
a) a helyi onkormenfzat tulajdoneban illo kozm[,
b) a helyi {inkormanyzat tulajdoneban all6, a helyi 6nkormenFzat k6pvisel6-testiilete
6s szervei, tovabba a helyi onkorm6nfzat altal fenntartott, k6zfeladatot ellet6
int6zmeny, k6lG6gvet6si szerv elhelyez6s6t, valamint azok feladatinak elle6sat
szolgelo 6ptilet 6piiletr6sz,
c) a helyi Onkormenyzat tobbsegi tulajdon6ban rilt6, kdzszolgaltat6sa tev6kenys6get vagy
parkoldsi szolgeltatist ell6to gazdasagi t5rsasdgban fennallo, helyi 6nkormanyzati
tulajdonban l6v6 tarsasagi r6szesed6s, tovebb6
d) a Balatoni Hajozesi zrt.-ben fenndll6, a helyi onkorm6nyzat tulajdon6ban 6110 tirsasagi
16szesed6s.
6 A korl for a m tdrzsv ont rntnos 5 be esa .C
pontia sze rinti nemzeti vaqvon tekinteteben addiq all fenn, amiq az adott
VACVOntarov eniil 6nkorm6n\rzati feiadat-6s ha lis k6,r ellataset vaqv a
k6zhatalom qvakorlSsat szo lqilia.

Aa. bekez es szerr fo e va onko ahitelfelv6tel 6s kcitv6nvki bocsitas eset6n annak iedezeteiil nem szolq5lhaL5sk r6la az ik hel an a dnkorma rsul res

Az Motv. 13. S (1) bekezd6se rogziti, hogy ,a hetyi kozugyek, valamint a helybenbiztosithat6 kozferadatok kor6ben eflatand6 h;ryi 6nkormanyz]ii feradatok r<urtinosln asport" ifi (sagi iigyek."

Felhivom a figyelmet, hogy az elidegenitd:s sorain fokozott figyelmet sztiks6ges forditani
3rra_, .!ogy amennyiben az adasveter nem a jogszaberyokb-ai meghatiroz6ttak szerini
tort6nik, rigy a szerz6d6s semmis.

ideqenithet5 el."



Az tinkorminyzat ko etozottan forgalomk6pes torzsvagyonat kepez6 ingatlan
forgalomk6pess6 csak abban az esetben mindsithet6, ha az m6r nern szolgelja
k<lzvetleniil az 6nkorminyzati feladat4s hatisk<ir ell6fisit.
Tovibb5, amennyiben az <inkorminyzat a k6s6bbiekben az Maitv. szerinti feladatat
nem a sportpelya ig6nybevetel6vel kiv6nja ell6tni, [gy rneg kell hatSrozni, hogy hol,
mik6nt biztositia/liqa el a sport tigyekkel kapcsolatos feladat6t.

Az lvlotv. 134. S (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a t6rv6nyess6gi felhiv6s
elfogadese16l (hatarozat formajaban), esetleges egyet nem 6rt6s6161 6s annak
indokarol. a megtett int6zked6sek16l

2020. jrilius ',l3. napjAig

irasban tai6koztatast kerek.

A helyi 6nkormanyzatok torv6nyess6gi lelugyeletenek reszletes szabalyai16l sz6lo
11912012. (V1.26.) Korm. rendelet 9. 9-a alapjan a kormenyhivalal torv6nyessdgi felhivisa
eredmtinytelen abban az esetben is, ha az erantett a torvenyessegi felhiv6sban foglalt
hatirid5 lejirtdig a korm6nyhivatalt nem taiekoztatja.

Felhivom szives figyelm6t, hogy az M6tv. 134. 5 (2) bekezd6se 6rtelm6ben a megadott
haterid6 eredm6nytelen elleltet kovet6en a kormanyhivatal a torvenyessegi felugyeleti
eljdrds egy6b eszkozeinek alkalmazaserol m6rlegel6si jogk0rben dont.

Salg6tarjan, 2020. jinius 11.

Tiszteletiel

dr. Szabo SAndor kormanymegbizott
nev6ben 6s megbizdsdbol:

nyn6 lvl6rton Melinda
oszte l,'vezeto



N6gr.dM6gyelKome.yhi%lal
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Garib Ktizs6g Onkorminyzata Polg6rmester6t6l

3067 Gar{b. Pettifi utca 5.
telefon: 32l.168-{85

g4g!!: titkarsag@)matraszolos.hu

El6terieszt6s

a vesz6lyhelyzet alatt hozott polgirmesteri diint6sek elfogad6sri16l

Tisztelt Kdpviselolestiilet!

Az 6let 6s vagyonbiztonsigot ves26lyezteto tdmeges megbeteged6st okoz6 humrlnjirvriny megel6zdse,
illewe a kdvetkezminyeinek elhriritrisa, a magyar 6llampolg6rok eg6szs6g6nek 6s 6letdnek meg6v6sa
drdekdben a Magyarorszig Kormfnya 6ltal a 4012020. (III.11.) Korm. rendeletben elrendelt
vesz6lvhelyzetre tekintettel hozott mell6kelt polgirmesteri dcint6sekrol besz6molni sztiks6ges 6s

javaslom elfogadni a meghozott rendeleteket 6s haterozatokat.

Kdrem a Tisaelt Kdpvisel6-testtiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjesztdst megtargyalni, es az

al6bbi hatrirozati javas latokat elfbgadni.

Car6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete megtirgyalta az eloterjesztds l. sz5mri
melldklet6t kdpezo, ., Gariib Kcizseg Onkormdnyzata Polgdrmester6nek a 4i2020. (V.10.)
szimir 512020.(V.18.) sz6mi, 612020.(Y.25.) szimt,712020.(YI.15.) szriLmri valamint a

8/2 020.(VI. 1 5.) szimt hatir oza'titt 6s j 6v6hagy6lag tudomSsu I veszi.

Garrib. 2020. jirlius 6

Kov5cs Zolt6n
polgArmester

Elokdszitdsben kcizremlikijdott: Mrirkus Siindor jegyzo

Hatfrozati iavaslat:

xa. v



4 l9;:,rlu rldta-kl+
Garrib Krizs69 Onkorminyzata Polgirmester6ttil

3067 G.trib Pet6fi utca 5.

telelbn: 06-32/382-056; fax: 06-32 1382-026
e-mail : csir3n.koriegvzoseg(Ogmai[.com

Garfb Ktizs6c Onkorminvzata Polgirmestc16nek
20. .10. szimri hat6rozzta

vesz6lyes fiik kivigrisival kapcsolatban

Az 61el- ds vagyonbiztons6got veszdlyefieto tomeges megbeteged6st okoz6 hum6nj6r"riny
megeloz6se, illewe a kovetkezm6nyeinek elhiiritrisa, a magyar 6llampolg6rok eg6szsdg6nek 6s

ilet6nek megovSsa drdekdben a Magyarorsz6g Korm6nya alral a 4/2020.(lll.1 1.) Korm. rendeletben
elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemrol ds a hozz6 kapcsol6d6 egyes trirv6nyek
m6dost6s6r6l sz6l6 201L 6vi CXXVlll. torv6ny 46.$ (4) bekezd6sdben meghatrirozott jogkdromben
elj6rva a kovetkez6 dontdst hozom:

Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzata 2 db veszdlyes, eldregedett fa kiv6gis6r6l d6ntdtt, melyeket
megellapodas alapjSn Ko6s Viktor egy6ni v6llalkoz6val ( 3060 P6szt6, Szentl6lek irt 33.) v6gat ki az

al6bbiak szerint:
az cinkorm6nyzat tulajdoniiban l6vo Gar6b 21 hrsz-t kivett be6pitettlen miivel6si 6gt ter0leten l6v6 I
db fa,
az dnkorm6nyzat tulajdon6ban l6vo Gar6b 3 t hrsz-rl kivett temet6 miivel6si 6gf tertileten l6vo I db fa.

Hatirtd6: 2020. m6jus 20.
Felelos: Kov6csZoltenpolg6rmester

A drint6srol a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Epit6siigyi, Oktatdsi, Hat6s6gi 6s T<irvdnyess6gi

Feliigyeleti Foosztily T6rv6nyessdgi Feliigyeleti OsztitlySt ( 3100 Salg6-tarj5n, Rrik6czi tt 36.) a

Nemzeti Jogszab6llrir T6rv6nyessdgi Feliigyeleti Irisbeli kapcsolattarlSs modulj6n kereszttil

drtesitem.

trg r'
ni{)t

Kov6cs Zolt6n
polgirmester i; 4.. \tc.\
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M5rkus S6ndor
jegyz6
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Garitb,2020. m6jus 10.



Ga16b Kdzs6g Onkolmdnvzata Polgirmester6tijl
3067 Gar6b, Pet6fi utca 5.

lclclirn: 06-32/382-056; fax: 06-32/382-026
c-mail: csivan,kori egldsmail.com

(iarib Kiizs69 0nkorminvzata Polgirmester6nek
5/2020.(V. 18.) szdmri hatirozata

061/5 hrsz-ri korlitozottan forgalomk6pes ingatlannal kapcsolatban

Az 6let- 6s vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 tomeges megbeteged6st okoz5 humdnjdrvilny
megeloz6se, illetve a k<ivetkezm6nyeinek elhiiritiisa, a magyar 6llampolgrirok eg6szsdg6nek ds

6letdnek meg6v6sa 6rdek6ben a Magyarorsz6g Korm6nya ilral a 412020.(1 .11.) Korm. rendeletben
elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delem16l 6s a hozz5 kapcsol6d6 egyes trirv6nyek
m6dost6s6r6l sz6l6 2011. 6vi CXXVIII. torv6ny 46.$ (4) bekezdds6ben meghatirozott jogkoromben

elj6rva a kiivetkezo ddnt6st hozom:

Gardb Kozs6g Onkorm6nyzata a tulajdon6ban l6v6 061/5 hrsz-ir - kivett sportp5lya, legel6 milvel6si
6gir 5648 m2 teriiletfi - az ingatlanvagyonkataszter nyilv6ntart6sa szerint korl5tozottan forgalomk6pes
ingatlan, forgalomkdpes ingatlann6 tdrtdn6 6tmin6sit6sdr6l dont6tt.

A ddnt6srol a N6gr6d Megyei Korm5nyhivatal Epitdsiigyi, Oktatesi, Hat6s6gi 6s T6rv6nyess6gi
Feltigyeleti Fooszt6ly Torv6nyess6gi Feltigyeleti Osrtily{t (3100 Salg6-tarj5n, R6k6czi tit 36.) a

Nemzeti Jogszab6lyt6r Tdrvdnyess6gi Feltigyeleti Ir6sbeli kapcsolattart6s moduljen keresztiil
6rtesitem.

Hatirid6: drtelemszerii
Felel6s: Kov6csZolt6npolgermester

Garib,2020. m6jus 18.
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M6rkus S6ndor
jegyz6



Gar:ib htiz-rdg Onkornt:irn z:r ta l)olgrlrrncstc16tiiI
3tjt,- (;iu iilr. l)cl,rfi rrtcir 5.

telefon: $6-12r'ilJ2-{)5(r I f ar : 06-12,'331-02 (r

e-m:ril: csir an. ko r' trt lril.cgrrl

lklrr rrisziinr; G.\lt/?16-212020.

Gar{b Kiizs€g 6nkttrrrriuvz:rla Polglirmeslerinek
6/2020.(V.25.) sz:imii halrirozata

a ?020. januzir 22. nnpjin megtartott tcsliilcti iil6s16l k6sziilt jegyz6ktinyye vonatliozdsr'rbrn

Az a'le1 ds vas) onb izton sagot vesztil-vezlctii liirnegcs rregbetegedist okoz6 humrin-jin,dny
megcl(iz6se- illcrvc a kdvetkezmenyeinek elhdritisa. a mag,v-ar 6llampoig6rok eeiszsigeineI eis

dlettine L nregolasa drdek€ben a Magyarorsz6-q Ktrrmrin-ta iltal a ,10,r1020.(lll.1 L) Konn. rcndclctbcn
.lrcn(lcl1 yeszal_vhc l]-zet!e tekintettel- a katasz-lriilavddelenrol ds il hozz;i kapasol6d6 egles fair\ in-vel
rn6dositiisirol szolo ?011, evi CXXYlll. ti-irven) J6.rs (l) bckczdesiben meshaterozotl .,ogkairdnrben
cliirn l a kiri eikezij ddntesl hozom:

Carib Kiizsdg Onkomdnl,zata eliirgadja a Nirgrid lvlegvei Korm6n)-hivatal l'6n'in1es.;isi
fclil-livclcti OszLhly a N O/TFO l4-2812020. iktatoszimir javashftiteleL nel,vet a 1020..januirr 22.
nap-jiin rncgLanotl iiles€rd,l k€sziiJr.jegy z6kon-yve \,onatkozisiban tett-

Carlrb Kirzsdg Onkormanyzata a javaslatl6tel bcn szerepl(i )/2020.(l .2?.) szimi hatArozatot ltivatalosan
ki-javir.ja, loviibbii csatolja a Mirraszolosi Kozijs Oukonuinyzati Hivatal l6rehozris6r5l 6s

1'enntanisarol sz6l6 - valamennyi pole6mester ,ltai aliid - megiillapodis m6dosit6st. valamirr a

1013. tvi hatllyos rnegdllapodissal eg!sdges szcrkczetbr lbgla lt viiltoza6t.

llrqrjdi: 2020. jirnius i.
!_c-lclii5: (e1,iq5 Tolldn polgannester

Gariib. 2020. nr;1.jus 25
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KorIcs Zolt6:r
polgarnrester

Mdrkus Sdndor
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Ga rib Kiizs6g Onkorminyzata Polgirmester6t5l
3067 Garfb Pet6fi utca 5.

telefon: 06-32/382-056; fax: 06-321382-026
e-mail : csivan-korieEvzoseg@gmai[.com

Garib Ktizs6g Onkorm6nyzata Polgirmester6nek
7/2020.OT.1 5.) szimri hat6rozata

II6zior-vosi iigyeleti ell:it6s feladat-ell6trisi szerz6d6s megkiit6s6vel kapcsolatban

Lz 6let- 6s vagyonbiztons6got veszdlyeztet6 tomeges megbetegeddst okoz6 hum6nj6rv6ny
megelozdse, illetve a kovetkezm6nyeinek elh6rit6sa, a magyar 6llampolgirok eg6szsdgdnek es

6letdnek meg6v6sa 6rdek6ben a Magyarorszig Korminya 6ltal a 4012020.(117.1 1.) Korm. rendeletben
elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasdr6fav6delemr6l 6s a hozzi kapcsol6d6 egyes torvdnyek
m6dositas6r6l sz6l6 2011. dvi CXXVIII. tdrv6ny 46.! (4) bekezd6s6ben meghatrrozott jogkciromben
elj6rva a kcivetkez6 dontdst hozom:

Gar6b Koxdg Onkorm6nyzata Polg6rmestere 1. szimir mell6klet szerint elfogadja P6szt6 V6rosi
onkormanyzattal (3060 Paszt6, Kdlcsey utca 35.) - a haziorvosi iigyeleti ettdtds biztositdsa drdekdben

- kdtendo feladat-elladsi szerz6d6st.

A dcjntdsrol a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal T6rvdnyess6gi Feliigyeleti Oszt6lya a Nellzeti
Jogszabdlytdr Torv6nyessdgi Feliigyeleti Ir6sbeli kapcsolattartas moduljin kereszriil drtesiil.

Hat6rido: 2020. jtnius 26.
Felel6s : Kov6cs Zolt6n polg6rmester

Gar6b, 2020. jirnius 15.

lzrt
KovScs Zoltrin
polg6rrnester

Miirkus S6ndor
jegyz6
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Gar:lb Ktizs6g Onkormfnvzata Polg6rmester6nek
8t2020.N1.1 5.) szfmri hatirozata

a t6mogat6si i96ny benyrijt6sa viz- 6s csatornasz0lgiltatis 16forditisainak
csdkkent6s6re.

Az 6let- 6s vagyonbiztonsAgot veszdlyezteto t6meges megbeteged6st okoz6
hum6nj6rvSny megelcizdse, illetve a kdvetkezm6nyeinek elhririt6sa, a magyar
illampolg6rok eg6szsdgdnek 6s dletdnek meg6v6sa 6rdek6ben a Magyarorsz6g
Korminya 6ltal a 4012020.(I[.1 1.) Korm. rendeletben elrendelt vesz6lyhelyzetre
tekintettel, a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzit kapcsol6d6 egyes torvdnyek
m6dositisar6l sz6l6 2011. 6vi CXXVII. torvdny 46.$ (4) bekezd6sdben meghat6rozott
jogkoromben elj6rva a kcivetkez6 ddntdst hozom:

Gar6b Kozs6g Onkorminyzata Polg5rmestere dontott abban, hogy 2020. 6vre
vonatkoz6an a lakoss6gi iv6viz- ds csatornaszolgeitat6s r6forditasarnak csokkentdsdre
tdmogatiisi k6relmet kivrn benyijtani.

Gar5b Kozsdg Onkorminyzata felhataknazza a polgrrmestert a vonatkoz6 rendelet
p6lyazathoz sziiks6 ges mell6kleteinek, nyilatkozatainak altir 6s5r a.

Hat6ridS: azonnal, illetve folyamatos
Felelos: Kovics Zolt6n polg6nnester

Kov6cs Zolt6n
polgArmester

Mrlrkus S6ndor
jegyz6
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