Bokor Ktizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

6. szimri

jegyz6kiinrye

K6sziilt: Bokor Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2020. okt6ber 13. napjrin
megtartott nyilt iil6s616l

JEGYZOTONYV
Kdsziilt: Bokor Ktizs6g Onkormiinyzata Kdpviselo-testtiletdnek 2020. okt6ber 13. napjrin a Bokori
Kulttrhizban meglartott nyilt iil6s6rol.
Jelen vannak:

Pil
Lriszl6
Berta Roland
Hegediis
Maczk6

polg6rmester

alpolgiirmester
kdpviselo
Dr. Ill6s Mrirta Szilvia k6pviselo
K6s6s
kepviselo

lren

Tan6cskoz6si joggal rdsZ vesz:

Mirkus Sindorjegyzo

Lakoss6g rdszdrol megielentek: jelenldti iv szerint
Hegedi.is P4L potgirIlts_lq kOszcintOtte a megielenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselo{esttilet
tagj6b6l mind az 5 f6 jelen van, a testtilet hatarozatk6pes, a kdpviselo-testiilet iil6s6t megnyitotta.
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A polg6rmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni a k6pvisel6-testi.ilet r6sz6re.
Napirendi iavaslat

1.

Javaslat Bokor Kdzsdg Onkorminyzata 2020. 6vi k6lts6gvet6si rendelet6nek m6dositisera
liliiterieszto: He gediis P6l polgrirmester

2.

A Cserh6tszentivrini Krirzeti Eg6szs6giigyi Szolgrlat miikdd6s6vel kapcsolatos feladatok
Eloterjeszt6: Hegedi.is Pril polg6rmester

3.

iskolis tanul6k 6tkez6si t6ritdsi dijkedvezm6ny6nek, illetve k6z6pfoki
oktatisi int6zm6nybe jrir6 tanul6k utaziisi bdrlen6rit6s6nek megiillapitiis6ra.

Javaslat Sltalinos

Eloterjeszto: Hegediis P6l polg6rmester

.1. Tajdkoaat6s a R6mai Katolikus Pl6binia Cserh6tszentivin timogatisi k6relm6rol
l: IijteriesAo: He gediis Pil polgirmester

5.

Javaslat bels6ellenrir dij6nak kdz<is visel6sdre

Eloteriesao: Mirkus Sindor jegyzo

6.

Egyebek

Megk6rdezte a kdpvisel6testiilet tagjait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.

A

k6pv ise lo-testtilet r6sz6rol egy6b napirendi javaslat nem hangzott

el, 5 igen szavazattal elfogadta

a^-

Nanirendi pontok t6rsvalisa

l.Napirend
Javaslat Bokor Ktizs6g Onkormriny zata 2020.6vi k<iltsdgvetdsi rendelet6nek m6dosit6sira

Hesed s PdlI Dolsrinrcstcr t6jdkozlatta a k6pviselo-testiilet tagjait. hogv a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloter.ieszt6st a meghiv6val egytitt mindenki megkapta. iittanu lmdnyozhatta ( l. szimi
mell6klet ). Ehnondta. a rendelet modosit6sa az ev kdzben mc.girkezett, eredeti e16iranyzatban nem
teruezett bevdtelek. ds azok lelhaszndl6sa 6s az eloir6nvzatok kozdrti 6tcsoportosit6sok miart
sziiksdges.

Moln6r Miiria konr velo tajdkozatta a kdpviselS-testiilet tagiait. hogy a krlltsegvetdsi rendelet eredeti
eloir6nyzatai kertiltek m6dositiisra. a M6dosit6 eloirrinyzatok azok. melyeket az onkorm6nvzat
6vk<izben p6teloiriinyzatk6nt szeptelnber 30-ig - kapott. Voltak ol-van kifizetdsek, melleket nem
terveztek. A rendelet m6dositisa sordn ezeket kell 6tvezetni.
Dr. Illds Mrirla Szilvia kdpviselo: a tc ljesit6s drtelemszenien az idoarinyos teljesiil6st mutatja
A polgrirmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzrisz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpviselo-testiilet tagiai egyiittesen megbesz6itdk a felmeriilt kdrd6seket
A polgirmester kir1.e, szavazzanak
A kdpviselo-testiilet egyhangilag 5 igen szavazattal

-

az aliibbi rendeletet alkotta

Bokor Kiizs6e Onkorm6nvzata K6pvisel6-tesliilet6nek
12020.(X,14.\ iinkorminvzati rendelete
az tinkorminyzat 2020.6vi ktilts6gvet6s6rtil sz6l6 2/2018.(II.l8.) iinkorm{nyzati
rendelet m6dosit{si16l
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A rendelet ajegyzokonyv l/a sz6mrl melldklete
2. Napirend

A Cserh6tszentiv6ni Korzeti Eg6szs6gUgyi Szolg6lat miikddes6vel kapcsolatos leladatok
Heeediis P6l polsiirmester t6j6koztatta a kdpv iselo-testii let tagjait, hogy a napilendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesztdst a meghivirval egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmrnyozhatta (2. szimri
mell6klet). Kiiltjntisebb hozzbftzni val6ja nincs, ugyanis a kiktildott eloterjesztds tartalmazza
mindazokat az informrici6kat, melyek szi.iksdgesek a dtintds meghozalalehoz.

A N 6grrid Megyei Trirvdnyess6gi Feliigyeleti Osztrlly torvdnyessegi
felhivrissal 6lt a C serh6tszentiviin i Kdrzeti Egdszsdgiigyi Szolgrilat miikod6s6vel kapcsolatban, uglanis
a tagonkormenyzatok r6szdr6l nem teljestjltek a TirsulSsi Megrillapodisba foglalt ktitelezetts6gek. A
jelenleg hat6lyos megrillapod6s szerint dvente hat til6snek kell lennie, melyek dvekre visszamenoleg
nem teljestiltek. A tcirv6nyess6gi felhiviist kdvetoen k6tszer iil6sezett a T5rsuLlsi Tan6cs, ahol
Mirkus S6ndor iegyz6:

megl6rg.valtek 6s elfogadt5k 2018.. 2019. dvi koltsdgvetdst 6s beszrimolot. illene a 2020. e',i
kdltsdgvetdst. A Tirsul6si Tan6cs rn6dositani sz6nd6kozik a megiillapodast, nrely- szerint elente 2
alkalommal kell iilest tartani. melven me916rgyaljrk 6s elfogadjrik a Cserh6tszentivi.ni Korzeti
Eg6szs6giigyi Szolgrilat beszrimol6jit 6s kdlts6gvetds6t.

A polgdrmester kdrte a kdpviselok dszrev6teleit, hozzisz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester elterjeszt6s6vel,6szrev6tel,

hozz6sz6l6s nem

hangzott el.

A

polg5rmester kdrte szavazzanak. a M6dosit6 Okirat illetve az egysdges szerkezeni TdLrsul5si
Meg6l Iapodris elfogadiisiival kapcsolatban.

l
A kdpviselo-testillet egyhangfrlag 5 igen szavazattal az al6bbi hat6rozatot hozta:
Bokor Ktizs6g 6nkorrninvzata K6ovisel6-testiilet6nek
2512020.(X.13.)) szimfi hatirozata
Cserhitszentiv{ni Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolgilat Mridosit6 Okiratinak
elfogad:isival kapcsolatban,

Bokor Kozs6g

Onkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete megtrirgyalta a
Ktirzeti Eg6szs69iigyi Szolg:ilat- jogi
Cserhdtszentivr{ni
,,Javaslat
szem6lyis6ggel rendelkez6 t6rsul{s -TARSULASI MEGALLAPODAS
mtidositisfra." cimri el6terjesztdst, 6s az al6bbi d<intdst hozza:

a

1. A Kdpvisel6-testiilet

a

M6dosit6 Okiratot elfogadja

2. A

Kdpvisel6testiilet felhatalmazza polg6rmester6t a M6dosit6 Okirat
aliirisAra.

3. A

K6pviselo-testiilet lelkdri Cserhritszentiv6n polgarmester6t a M6dosit6
Okirat tov6bbitrisdra a Magyar Allamkincstarhoz

Hatrirido : 6ft elemszeriien
Felel6s : Hegedtis P6l polgrlrmester
Mrirkus Sdndor jegyzo

A k6pvisel6-testiilet egyhangrilag 5 igen szavazattal

-

az al bbi hat6rozatot hozta

Bokor Kiizs6s Onkorminvza ta K6DviselGtestiilet6nek
2612020.(X.13.)) szimf hatirozata
Cserhitszentivini Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolg:ilat egys6ges szerkezetii Tfrsul6si
Megillapod:ist elfogadis{val kapcsolatban.
Bokor K<izs6g Onkorminyzat6nak Kdpvisel6-testiilete megtSrgyalta a ,,Javaslat a
Cserhitszentivini Kiirzeti Eg6szs6giigyi Yolg:ilat jogi szem6lyis6ggel rendelkez6
t6rsul6s -TARSULASI MEGALLAPODAS m6dositisira," cimri eloterjesa6st. ds
az akibbi dontest hozza:

1.

A K6pvisel6-tesnilet

az

egys6ges szerkezetti T6rsulisi Meg6llapod6st

elfogadia

2. A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a

polg6rmester6t
szerkezetri Tiirsul6si Meg6llapod6s al6irrisrira.

3. A

AZ

egyseges

K6pvisel6-testtilet felk6ri Cserh6tszentiv6n polgArmester6t az egys6ges
a Magyar
Allamkincstarhoz

szerkezetri T6rsulisi Megritlapod6s tov6bbitrlsiiLra

Hat6rido: drtelemszertien
Felelos:

HegedLis P6l polgSrmester
Mrirkus Srindor jegyzo

l

J.

\apirend

Javaslat 6ltalinos iskol6s tanul6k 6tkez6si t6rit6si dij kedvezmdnydnek, illetve kriz6pfbkf oktatrisi
int6zmdnybe jar6 tanul6k utazdsi b6rlettdritds6nek megdllapitrlsfra.

Hesedtis P61 polqdrmester: A na pirendi ponthoz kapcsol6dti el6teriesztdst a meghiv6val egr-titt
mindenki megkapta, 6ttanulminyozhatta (3. sz{mri mell6klet). Elmondta. az 6ltaldnos iskoliis tanul6k
6tkezdsi t6rit6si dijkedvezm6nydt, ilJetve kozdpfokri oktatiisi intdzmdnybe jar6 tanul6k utazasi
b6rlettdrit6s6t a kdpviselo-testiilet abban az esetben 6llapitja meg, ha az adott ev kolts6gvet6se lehetovd
teszi azt. Bokor Onkormdnyzata pdnziigyileg nehdz helyzetben van. azonban a2020. illewe a 202l.dvi
k6fts6gvet6sdben biaositani kivtnja az alSbbi t6mogat6si formikat. Javasolta, az elozo 6vekhez
hasonl6an 202012021-es tan6vre az 6ltalinos iskolai tanul6k r6sz6re 250lo-os 6tkez6si tdritdsi
dijkedvezmdny keriiljdn megrillapitisra, illewe a kdzdpfokri oktat6si intdzmdnybe jriro tanul6k r6szdre
az :utaz|st b6rlet kolts6ge megtdrit6sre kertilj6n.
A polg6rmester k6rte a kepviselok 6szrevdteleit, hozzisz6lAsait a napirendi ponttal kapcsolatban.
A kdpvisel6-testtilet tagiai egyetdrtettek a polgirmester elterjesztds6vel.
A polg6rmester k6rte,

szay azzanak-

A k6pvisel6-testiilet egyhangirlag 5 igen szavazattal - az alflbbi hatSrozatot hoaa:
Bokor Kiizs6s 6nkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
/2020.(X, 13.\ szimri hatirozata
6ltal6nos iskolfs tanul6k 6tkez6si t6rit6si dijkedvezm6ny6nek, illetve ktiz6pfokri
oktatisi int6zm6nybe jir6 tanul6k utaz6si b6rlett6rit6s6nek megillapitdsira.
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Bokor Kozs6g Onkorminyzata Kdpviselo{esttllete tgy ddntott, hogv a 2020/2021-es
tan6vre vonatkoz6an a bokori 6ltaliinos iskol6s tanul6k r6szdre 25o%-os dtkez6si tdritdsi
dijkedvezmdnl.t Allapit meg, illetve a k<izdpfokri oktatdsi int6zmdnybe j6r6 tanul6k
rdszdre az utaz6si b6rlet kdltsdg6t megteriti a 2020. illetve a 2021. evi koltsdgvetdse
terh6re

A Kdpviselolestiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy az drintetteket ti.jekoztassa a
kdpviselo-testiilet ddnt6s6rol,6s a tovebbi sziiksdges int6zked6seket tegye meg.
Hat5rido: drtelemszerti
Felelos: Hegediis P6lpolgiirmester

,1.

Napirend

TAjdkoztatrs a R6mai Katolikus Pl6b6nia Cserhitszentiven t6mogatrisi kdrelmdrol

Hesediis P6l pols6rmester: A n apirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st a rreghiv6val egytitt
mindenki megkapta, Sttanulminvozhatta (4. sz:lmri mell6klet). Elmondta, az elozo iilesen a bokori
trizolt6k tamogatast kdrtek. es csak rigv tudtik oket osszess6gdben .10 ezer Frtal t6mogatni- hogy az
dnkormanyzat 20 ezer Ft-ot szavazott meg rdsztikre- egy kdpvisel6 pedig havi tisaeletdij6t ajdnlotta
f'e1.. A Cserhitszentivdni R6mai Katolikus Pl6biinia elmaradt Sramsz6ml6inak kifizet6sdre kdri a
t,mogatest. A polg6rmester javasolta, hogv az rinkorm in5,zat nehdz anyagi helvzete miatt ne
t6rmogass6k a Cserhdtszentiv6ni R6mai Katolikus Pl6b6nia k6relmdt.
A polg6rmester k6rte a kdpviselok dszrev6teleit, hozziisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban
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A k6pviselo-testiilet tagiai egyet6rtettek a polgermester elterjeszt6s6vel.
A polg6mester k6rte,

szav azzanak.

A kdpvisefotestiilet egyhangirlag

-

5 igen szavazattal

-

az alfbbi hatrrozatot hozta:

Bokor Ktizs6e Onkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
28/2020.(X.13.) szimi hat6rozata
Cserhitszentivini R6mai Katolikus Pl6binia t6mogatisi k6relm6vel kapcsoltban

Bokor Krizs6g OnkormSnyzata K6pviselotestiilete - figyelembe v6ve az
onkormdnyzat stlyos pdnz[gyi helyzetit - nem tiimogatja Bokos Levente
Cserh6tszentiv6ni pl6biniai korm6nyz6 t6mogat6si k6relm6ben szerepl6 50.000 Ft
osszeg[ egyszeri juttat6st, melyet a Cserhdtszentivani pl6brinia ELMU szriml6inak
kifizet6s6re kdmek.
A K6pviselo{estiilet felhatalmazza a polgermestert, hogy a k6relmezot t6jdkoaassa
kepviselo-testilet dontdserol, 6s a toviibbi sziiks6ges intezked6seket tesle meg.

a

Hat6rido: drtelemszeni

Felelos:

Hegediis P6l polg6rmester

5. Napirend
Javaslat belsoellenor dij6Lnak koztis visel6sdre

Hegedtis Piil pols6rmester: A napirendi ponthoz kapcsol6d6 el6terjesztdst a meghlv6val egytitt
rrindenki megkapta, 6ttanulrn6nyozhatta (5. sz6mri mell6klet). Elmondta, a N6gnid Megyei
Korm6nyhivatal Torvdnyess6gi Feliigyeleti Osztrilya vizsgilta az dnkorm6nyzatok
belsoellen6rz6sdnek megval6sul6sdt, melynek keretdn beltil trlrta fel a hiSnyoss5got. miszerint a kozos
hivatal tinkormilnyzalainii nem val6sul meg a belsoellenorz6s, melyet jogszab6ly ir el5.

Milrkus Shndor iegt'zo: A lv{iitraszolosi Kozris Onkormrin yzati Hivatal Cs6pe Pdter egy6ni
vrillalkoz6val kdtdtt Vellalkoz6i Szerz6ddst az dnkormdnyzatok. valamint az iiltaluk alapitott
k<iltsdgvetdsi szervekn6l a be1s6 ellen6ri feladatok elliitasara.
A szerz6d6s 2020. okt6ber l. napj6n ldp hatrityba. hatiirozatlan id<ire sz6l. brutt6 120.000
Ft/h6 osszegdrt. Az dnkormrinyzatok egyenl6 ar6nyban havi 20.000 Ft-tat jarulnak a krilts6g
viseldsdhez. Ezt az lsszeget minden h6nap 5.-6ig kell ritutalni a kdz<is <inkorm6nyzati hivatal
szitntli\itra.
Dr. Ill6s M6rta Szilvia kdpviselo: Mi6rt nem lakoss6gariinyosan kell hozz6j6rulni?
Bokor 0nkorm6ny zatinak belso ellen6rz6sdt.

IleCqdllPal pqlsar4est€r O is fel akarta tenni ezt

6 elv6llalja

a k6rddst.

M6rkus Sdndor iegyzo: A f'eladat jellege nem a laliossSgszdmt6l fiigg

Molnar Miiria

k<in-v-velo:

A

belsS ellen6rzes kdtelezo feladat. csak

a regisztr6lt

belsoellenor6k

n6vjegyzdk6ben szerepl6k v6gezhetik.

Dr. Illds Mrirta Szilvia kdpviselci:

A

polgirmester k6rte

kapcsolatban.

a

6 n"* sr"." pel a n6vjegyzdkben

k6pvisel6k tov6bbi 6szrevdteleit, hozzhsz6lisait

a

napirendi ponttal
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A kdpviselo-testtilet r6sz6rol tovdbbi dszrevdtel, hozzisz6lis nem hangzott el.
A polgrirmester k6rte,

szav azzanak.

A kepviselo-testiilet egyhangtlag 5 igen szavazattal

-

az alir}bi haterozatot hoaa:

Bokor Ktizs6s Onkorm{nvza ta K6Dvise16-testiilet6nek
29l2020.(X.f 3.) sz6mri hatArozata
a bels6ellen6r dijinak kdztis visel6s6vel kapcsolattran

Bokor K<izsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete napirendre tiizte

a

6s

M:itraszol6si Kcjzris Onkormdnyzati Hivatalhoz tartoz6
Onkormrinyzatok, valamint az riltaluk aiapitou k<ilts6gvet6si szervekn6l a
belsoellenorz6si feladatok v6llalkoziisi form6ban tdrt6n6 ellAtas6t. mellvel

megtargyalta

kapcsolatban az alitbbi hatirozatot hozta:

Bokor Kdzs69 Onkormdnyzata K6pvisel6{estiilete a bels6ellen6rzdsi feladatok
v6llalkoz6si form6ban tdrtdn6 ell6tis{it tdrnogatj a, 6s a v6llalkoz6i dij
megfizet6s6hez sziiks6ges 20.000 Fth6 hozziLjirdist a M6traszol6si Kdzds
Onkorm6nyzati Hivatal I 1 74 I 024-1 5809386 szimri krilts6gvet6si szeml6j6ra
minden h6nap 5. napj6ig ritutalja.

A

K6pvisel6testtilet felhatalmazza a polgiirmestert, hogy az Onkormdnyzat
p6nztigyi iigyint6z6j6t taj6koztassa a kdpvisel6-testiilet d6nt6s6r6l, ds minden
h6nap 5. napj6ig gondoskodjon a hozz6j6rul6s etutal:i66r61.

Hat6rid6: minden h6nap 5. napj a
Fele[5s: Hegedris Prllpolg6rmester
pdnztigyi tigyintezo

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmester ur megkdszdnte
rdszv6telt. 6s az iil6st bez6rta.

kmf'.

tL-,

II
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Bokor Kiizs6g Onkorminyzata Po196rmester6tdl

it

14.
3066 Bokor. Szabadsdg
telelbn : i2l382-05 6; fai.: 321382-026

e-mail: csivan.koriegy zoseslasmail.com

MEGHiV6
Magyarorsz6g helyi <inkorminyzatair6l sz6l6 201l. 6vi CLXXXIX. t6rv6ny 45. $-riban foglaltak
alapjiin Bokor Ktizs6g Onkormrinyzata Kdpviselo-testiilet6nek rendkiviili iil6s6t

2020. okt6ber 11. naoirin (kedden) 15.00 rirrira

osszehivom.

Az iil6s helle: Kulturhiiz kisterme ( 3066 Bokor. Szabadsag utca 14.)

Napirendi iavaslat
I

.

Javaslat Bokor K0zs6g Onkorm6nyzata 2020. 6vi kolts6gvet6si rendelet6nek m6dosftrisSra

Eloterieszto: He gedils Pil polg6mester

2.

A Cserhiitszentivini Kdrzeti Eg6szsdgiigyi Szolgrllat mrikiid6sdvel kapcsolatos feladatok
El6terjesztri: Hegediis Piil polg&'mester

3.

Javaslat 6ltal6nos iskol6s tanul6k 6tkezdsi t6rit6si dijkedvezmdny6nek, illetve kozdpfokri
oktat6si int6zmdnybe j516 tanu16k utazSsi b6rlett6ritds6nek megrillapitis6ra.
Eloterjeszto: Hegediis PAI polg6rmester

4.

T6j6koztat6s a R6mai Katolikus Pl6biinia Cserhiitszentiv6n tiimogatiisi k6relm6rol.
Eloteieszto: Hegediis Piil polgrirmester

-i.

Javaslat bels(iellenor dij6nak kriztis viselds6re

E,l6terieszto: Mrirkus S6ndor jegyz6

6. Kritki

Jrlnosn6 Bokor. Bdke irt 4. sz6m alatti lakos fellebbez6se a BOKI296-212020. sziimu
hat:irozattal kapcsolatban ( zArt nl6s keretdben)
Eloterjeszto: Hc gedris P6l polgdrmester

Megjelen6sdre, aktiv kozremrikdd6s6re felt6tlen sz6mftok

Bokor, 2020. okt6bcr 6.
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Bokor Kozs6g Onkormrnyzata Kdpviselo{esttiletdnek
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KIADASOK

BEVETELEK
Eradeti

megnevezes
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Normativak
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7 496 810
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l

324 000
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7

7ll 98i

880
6 212 136
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- kulturilis feladatok ffimogatasa

I

800 000

elszimoldsbol

0

K0zibg lalkozlatottak tiimogatasa

1255 000

I

- gdp.i6rmriado

2 289

000

,166

501

125 691

000

305 602

r8 2.10

Koziizemidijak

I 283 000

978 895

368 000

Karbantartiis, kisjavitris

705 000

,18 52

i

270 893

264

900 000

391

821

Vdsirolt dlelmezes

1 042

Ugydb szolgaltat6s

2 .149 000

6fa

2 037

gydb. ad6k. dijak

0

F-

0

Elliitottak pdnzbeli juttatasai

14 149

321

000

2 665 000

1 795 109

1,1

000

28.1

Beruhdzdsok

Felhalmozisi ber'6telek

l

00 000

2 250

000

fei[jitasok

2s2

lll 000

16 1.17 185
Finanszirozdsi kiadilsok

680 471

Osszsen:

1s 313 79i

tg6 t23

Miikodesi c6h! kiad6sok

r 916

23 199

r 083 r7s

.19 592

372 0oO

0

902 870

250 000

1

megel6legezds

r

2 901 6'/2

000

Miikddesi bevdtelek

Li

670 840

230

- p6tldkok

pdn2maradvAny igdnybevetel

l

Kommunik6cios szolsiiltatiisok

0

l

jirulekok

11 162111

i65 4q0

193 000

- iparilzesi ado

l,t 753 000
I

Adok:
- kommundlis ado

Szcmd lyi jufiatasok

Kdszlet beszezds

860

0
1

Teljesitis

e16irdnyzal

39 4',7I t24

6sszesen:

890

000

1,1 I 18

25 400

704 270

45 313 793

i:r 970
I

87,12 v.

8

Bokor. 2020. okt5ber I3

6 KEc

Y

E

.s.

s
* a

polgirmester
-1

m

o)

944

i,59 %

021

Bokor Ktizs6g OnkormSnyzatinak tdj 6koztat6ja
2020. hiromnegyed6vi gazddlkodis16l

Az. i

n

ko

a

rmdnl;zati fehdatellittis tiltaldnos drti keldse

Az int6zm6nyek mtikcid6se 6s az onkormiinyzati feladatellitris finansziroz6sa biztositott volt.
A k6telezo t'eladatok megfelel6 szinvonalon keri.iltek ell6t6sra" az onkdnt vdllalt leladatok a mrik<id6s
biztonsiigiit nem befoly6soltiik. Az <inkormriny zat pdrztgyi helyzete stabil volt, hitel felv6telre nem
kertilt sor. Iikviditdsi nehdzs69ek nem meriiltek fel.

A Kdpviselotestiilet az rinkormiinyzati feladok ell6trlsara zt5 -l l3 793 Ft el6irAnyzatot hagyott j 6v:i. Ev
kcizben a felmeriilt t6bbletfeladatok biztosit6s6ra p6tel6ir6nyzatok kertiltek iitvezet6sre. Ezek a tdtelek
az el6irrinyzatok m6dositrisiit indokotj6k, melynek alaplin az dnkorm6nyzati rendelettel j6v6hagyott
eredeti ekiir6nyzat 41 969 986 Ft-ra m6dosult.

A mdrleg szerint
78.03

%o-ra a

a k6ltsdgvetds teljesit6se a flnansziroz6si bevdtelek 6s kiad6sok

n6lkiil

-

a bevdtelek

kiadrisok 81,25 %o-ra teljestiltek. Az id6szak v6gi ziro pdnzkeszlet 2 046 547 .-Ft.

BEVETELEK
Az <inkormiinyzat f'eladatait els6sorban az iillami t6mogatasb6l finansziroztuk. annak ellendre. hogy az
onkormiinyzati forrrisszab6lyozds vdltozdsa miatt jelentosen csdkkent az <inkormiin.vzatok k<izponti
koltsdgvct6sbol va16 rdszesed6se.
Az Onkormiinyzat 6ltal k6telez6en ell6tand6 feladatok miikiiddsi kiadrisait az Orsz6ggyrilds
t'eladatalapLi t6mogat6ssal biztositja. A koltsdgvet6si tdmogat6sok p6nziigyi teljesit6se 85,03 %,
idoarrinyosan alakult.
eset6n a kommun6lis ad6 136,99 %-ra teljesiilt. A g6pj6rmiiad6 eset6ben a
sziyaleka
id6ardnyos,
de a befblyt ad6 teljes dsszege a kdzponti k<iltsdgvetdst illeti meg az
teljesitds
eddigi 60 % helyett.

A helyi ad6bevdtelek

A

miikcid6si bev6telek eloiritnyzala 139,61 %o-ra

teliesiilt. A mijk6d6si bevdtelek

dijbev6telekbSl, tulajdonosi bevdtelekb6l ad6dik.
Felhaimozrisi bevdtel 2 250 e Ft osszegben Transporter 6rt6kesitds bevdtele.

bdrleti

KIADiSOK
Az dnkormdnyzati 6s intdzm6nyi mrik6d6si kiad6sok kcirdben dsszessdg6ben 81 ,25 %-os teljesitds
rillapithat6 meg.
Ezen beltil kiemelt eloirenyzatokk6nt a teljesit6s az alitbbiak szerint alakult:
-szem6l1i juttatiisok 77,70 %. -j6rul6kok 72,99 %. -dologi kiad6sok 74,91 %. -foly6sitott ell:it6sok
t9.84 %.
A mrikdd6si sajiitossiigokat figyelembe v6ve

a mrik6dtet6sben id6ar6,nyos a teljesitds.

Az onkorm6nyzat 6s intezm6nyein6l fejleszt6sre 14 144344.- Frot forditottunk:
Beruh6z6sok:

-

falugondnoki aut6 beszerzdse 13 990 000.- ft
rdszv6ny 128 944 ft

Felujitris:

-

N{ag1'ar Faluprogram mriveloddsi hriz f'elirjitrisa m6moki tevdkenysdg 25 400.-

ft

A hiiromnegyed6ves gazdiilkod6st 6rt6kelve elmondhat6. hogy az onkormdnyzati kdtelezS 6s tjnkdnt
villalt l'eladatok ell6t6s6hoz, a folyamatos mrikddds6hez sziiksdges p6nzeszk6zdk mindig rendelkezdsre
Alltak, likvidit6si neh6zsdgek nem voltak. Onkormdnyzatunk pdnzilgyi helyzete a sz6mok ttikrdben
stabilnak mondhat6, ezt titmasztja al6 a penzlorgalmilag teljesiilt bev6telek ds kiaddsok pozitiv
egyenlege is. A tovribbiakban is fo c61unk a feladatelldt6s szinvonaliinak, a gazd6lkod6s biztonsdgrinak
meglartiisa.
Kdrem a kdpvisel6-testiiletet, hogy az dnkorm6nyzat 2020. hriromnegyeddvi gazd:ilkod:86r61 k6sziilt
6koztat6t fogadja el.
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Ilokor Kcizsig rinkormiinvzat6nak 2020. ivi koltsdgvetdsi rendelcte mridositiisiira

Tisztelt Kdpviselo+estillet!
Bokor Kozs6g Onkorm6nyzat 6lral az 212020.(ll.1l). rendelettel ellbgadott 2020. dvi kdltsdgvetdsi
rendeletben ielzett bevdtelek 6s kiadiisok osszege 47 969 986 Frra vdltozik.

Az eloirrinyzat m6dositisra az 6v k<izben meg6rkezett bevdtelek 6s azok felhasznrikisa. a kdpviselotestiilet kcilts6gvet6s elfogad6s5t kdvet6en tett kdtelezetts6gv:illaliisai miatt sziiks6ges.
Onkormiinyzati szinten a bevdteli 6s kiad6si fdosszeg az eredeti el5iriinyzat 6ta 2 656 193 Ft-al n6.

I. E16irin"v-zat vriltoz6s int6zm6nyenk6nt
l.Bokor K6zs6g Onkorm6nyzata
adatok E-Fi baa

el6irinlzat

Ered eti el6irSnyzat

M6dositott el6ir{n}-zat

E16ir{nyzat v{ltozris

14 753 000

14 753 000

0

Munkaltat6i jrirulik

2 289 000

2 789 000

500 000

Dologi kiadlis

9

10 584322

1 0s0 000

250 000

250 000

0

Mtik6ddsi kiadiisok

2 665 000

3 618 394

953 394

ttltjitds

15 142 000

15 271 000

129 000

Finansziroziisi kiad6sok

680 471

704 270

23 799

ddsok bsszesen:

45 313 793

47 969 986

2 656 193

22 590193

2,+ 51 9 002

1 928 209

Kdzhatalmi bevdtel

2 208 000

2 208 000

0

Felhalmozdsi cdlir bev

3 700 000

3 700 000

0

MLikod6si bevdtel

1372 000

1

15 443 000

i6

45 313 793

47 969 986

Kiemelt

zemdlyijuttat6s

plitottak

juttat6sai

Beruh Azrs.

Mtikod6si
tiimogatiisok

fi

cil

I

nansziroziisi bev6telek

Bevitelek i)sszesen:

534322

i72

000

170 984

0

727 984

2 656 193

II. Hat{svizsg6lat
l. Til rsadalm i, gazdasrgi, kitltsagvetdsi hatrsktirben
s2616 2011. ivi CXCV torvdny (Aht.) 23. {. (l) bekezdese drtelmdben a
kdltsdgvetdset kiiltsdgvetesi rendeletben dllapitja meg. A karltsdgvetes vdgrehajtiisa soriin els<ibbsdget 6lvez az
dnkormdnyzat miikitdokdpessdgdnek biztositasa, az iinlorm6nyzat kaitelezo feladatainak ellat6s6hoz sziiksdges forr6s

A helyi Onkorm6n),zat az illamhl^artrisr6l

biztositiisa. A kitltsdgvetds dv kdzben modosithat6.

2. Kdrn) ezeti 6s eg6szs6giigyi ktivetkezmdnl-.ek

A koltsdgvet6si tervezet rendelkezik tdbbek kozott az egdszsegugyi, szociiilis feladatok ell6tasiirol, ezi'ltal biztositja

az

6nkormiinyzat altal el[6tando feladatok zdkkenomentes megyalosit6siit.
3.

Adminisztrativ terheket befolyfso16 hatisa

A koltsegvetds elkdszit6se, az eloir6nyzatok m6dositiisiinak dokumentiiliisa

€s a hozzit kapcsolod6 feladatok elliitiisa a

polgiirmesteri hivatal dolgozoinak munkakdri leirasiiban szerepel.

{. Ajogszabily megalkot{srinak sztiks6gessdge, a jogalkotrs clmaradis:inak vdrhat6 kaivetkezm6nyei
a jegyzo altal elkdszitett kitltsegvet€si rendelettervezet a polgermester a kdzponti
kttltsdgvetesrol sz6lo torvdny hatdlybaldpdset koveto negyven6t0dik napig nyrijtja be a kdpvisel6-testiiletnek.
Az Aht. 34. $ (4) bekezddse szerint kdpviselo-testiilet az elso negyedev kiveteldvel - negyeddventdnt, a diintdse szerinti
id6pontokban, de legkdsobb az dves kdltsdgvetesi beszilmol6 elkeszitdsdnek hataridejdig, december 3l-i hatellyal
modositja kdlts€gvetesi rendeletet.

Az Aht. 24. $ (3) bekezddse szerint

5. A jogszab:ily alkalmazisdhoz sziiksdges szem6lyi, szervezeti,

tirgyi

6s pdnziigyi felt6telek

T6bblet erdloniisok bizositasAra nincs sziikseg.

Kdrjiik

a

Tisaeit Kepvisel6-testtiletet az el6terjesztds megtiirgyalasiira,

ds a rendelet-tervezet elfogadiis6ra!
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RENDELET
Bokor Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek ..../2020. (... .) iinkorm:invati rendelete az
ainkorminvzat 2020. 6vi k0ltsegyet€s6rbl szdl6 212020. (ll.l8.e) 0nkormdny.,zati rendelet m6dosit,isd16l
Bokor Ktizseg Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilete az Alaptatrveny 32. cikk (l ) bekezdds (f) pontl6ban megfogalmazott
eredeti jogalkotoi hatdsktireben elj6rva, a kozt6rsasdgi megbizottak, valamint egyes centr6lis alarendeltseg[ szervek
feladat- ds hatiiskdreir<il szolo 199 1. evi XX. tdrvdny 138. $. ( I ) bekezddsenek b) pontjdban meghat6rozott feladatktirdben
eljitva a kdvetkez6ket rendeii el:
1. S.

Kutaso Kozseg Onkonn ryzata2}2}. evi kdltsdgvetdsr6l s zitl6 212020.
Rendelet) 2. S . helyebe a k6vetkez6 rendelkezds l6p:

(lI.I1.) tinkormrinyzati rendelet

.,A kdpviseJo-testiilet az Onkormiinyzat iinkormAn),zati szinten osszesitett 2020.

986 forintban 6llapitja

f6dsszegdt 47 969

koltsdgvetdsi kiad6si ds bevdteli

meg.

2.

A Rendelet 2.
..

lvi

(a tovribbiakban:

S.

S.

helyebe a kitvetkezo rendelkezds ldp

Az dnkonniinyzat 2020. evi kailtsdgvetdsi bevdtelei kiemelt ekiir6nyzatonkent:"

M[kddisi cdlt temo

2.1

atdsok

Kozhatalmi bev6teiek
Mrikirddsi bevdtelek
Felhalmozisi cdlI bevetelek
Finanszirozdsi bevdtel

Bevdtelek iisszesen

..Az 6nkonDanyzat 2020. dvi kiemelt kiadiisi el6ir6nyzatai

5

19 002

2 208 000
l 372 000
3 700 000
16 r 70 984
47 969 986

az aldbbiakban meghatArozott tetelekb6i 6llnak:''

zemelvi jcllegii kiadrisok

r4 753 000

Munkaad6t terhel6 jdruldkok

2 789 000

Dologi jellegii kiad6sok

l0 584 -:22

EllAtoftak penzbeli juttatdsai

250 000

Egydb mrik0ddsi cdlt kiaddsok

:t 6l 8 i 9,1

Beruhazasok,

15

fe luj

itiisok

finanszirozdsi kiaddsok

l

22r 000

104 210

Kiaddsok tisszesen

47 969 986

Ez a rendelet a kihird€tdset kiivet6 rapon ldp hatrilyba

Bokor. 2020. oktdber.l3.

Heged(s PAI sk
polgiirmester

Miirkus S6ndor sk.
legyzb

Altaldnos indokliis

Bokor Kozseg Onk orminyzata2020. €vi koltsdgvetdsdrol sz6lo2/2020. (ll.ll.) onkormiinyzati rendelet m6dositesa az dv
krizben megerkezett, eredeti elciir6nyzatban nem tervezett bevetelek ds azok felhaszr6l6sa ds az el6iriinyzatok kdzdtti
6tcsoportositdsok miatt szilksdges.
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Bokor Ktizs6g (i nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
712020. (X.11.\ iinkorminvzati re ndelete
Bokor Kiizs6g Onkorminvzata 2020. 6vi kiilts6gvel6s6riil sz6l6 212020. ( .11.) iinkorminyzati rendelet
m6dositis{16l

Bokor Kiizs6g Onkorminyzata Kdpviselo-testiilete az Alaptcln'dny 32. cikk

(l)

bekezd6s

(t)

pontjriban

megfogalmazott eredetijogalkot6i hatiiskor6ben eljdrva- a koztiirsasiigi megbizottak. valamint egyes centr6lis
alerendelts6gri szervek felada! 6s hatiskcireirol sz6l6 1991. dvi XX. tdrv6ny 138. S. (1) bekezdds6nek b)
pond6ban meghat6rozott feladatkcir6ben elj6rva a krivetkezoket rendeli el:
1. $.

Bokor Kdzsdg Onkormrinyzata 2020. 6vi kdlts6gvet6srtil sz6l6 212020. (11.11.) dnkorm6nyzati rendelet (a
toviibbiakban: Rendelet) 2. $ . hely6be a kdvetkez6 rendelkezds ldp:
-,A kdpviselo-testiilet az Onkormdnyzat onkormenyzati szinten dsszesitett 2020. 6vi krilts6gvet6si kiadrisi 6s
bevdteli ftirisszegdt 47 969 986 forintban 6llapitja meg.
..

Az dnkorm5nyzat 2020. dvi krilts6gvet6si bevdtelei kiemelt el6iren),zatonkdnt:"

Miikdd6si c6li temogat6sok
Kozhatalmi bev6telek
Mtikrid6si bev6telek

24 519 002

Felhalmoz6si c6hi bev6telek
Finanszirozisi bev6tel
Bevdtelek dsszesen:

3 700 000
l6 170 984

..

2 208 000

t 372 000
41 969 986

Az 6nkormSnyzat 2020. dvi kiemelt kiad6si eloiriinyzatai az al6bbiakban meghatirozott t6telekbol :illnak:"

Szem6lyi jellegri kiad6sok

r

Munkaad6t terhelo j6rul6kok

2 789 000

Dologi jellegri kiad6sok

t0 s84 322

Ell6tottak pdnzbe li j uttat6sai

4 7s3 000

250 000

Egy6b miikoddsi cdhi kiadSsok

3 618 394

Beruh6zdsok, felijftesok

15 221 000

fi nanszirozSsi kiadasok

104 270

Kiad6sok tisszesen:

47 969 986
2.$

Ez a rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon I6p hatrilyba.

Bokor. 2020. okt6ber.l3.
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Bokor Ktizsdg Onkorm{nyzata Polg{rmester6ttil
3066 Bokor, Szabadsiig rit 14.
telelbn: i2l382-056: fax: 32l3 82-026
e-mail: csivan.koriegyzoscglalsmaii.com

A dtint6s meghozatala min6sitett
szaYazattdbbs6get ig6nyell

JAVASLAT
a C serh ritszentivfni Kti rzeti E g6szs 6gti gyi Szolgr{lat
-

jogi szem6lyis6ggel rendelkezd t6rsuLis -

rAnsurAsr nnncAnaponAs
m6dositr{sira

K6sziilt:

a

Kdpviselo-testtilet 2020. okt6ber 13-i iildsdre.

El6terieszt6: Hegedtis

P61

polg6rmester

r^ui's-ut

Tisztclt K6pviselii-testii letl

A

2010. j anuiir l-6n hat6lyba l6pett Alapit6 Okirat 6rtelm6ben mrik<id<i Cserh6tszentivdni
Ktirzeti Eg6szsdgiigyi Szotgrilat Tiirsul6si meg6llapod6srit utolj ara 2018. 6vben m6dositottrik a
tagdnkormanyzatok

Az idokijzben bekcivetkezett vdltoz6sok miatt 6s a tiirsul6si tan:ics 2020. szeptember 9-dn
tartott Lildsdn meglbgalmazotlak alapjdn sztks6ges a m6dosit6s, illetve egy rij egys6ges
megiillapod6s elfogad6sa.

A l6nreqesehb m6dosul{sok

l.

a kii}'etkez6k:

A tirsuLisi megdllapodris AlfaI,ANOS RENDELKEZESEK I. FE.IEZETENEK
a Tdrsu16s lakossrigszrimf rr5l rendelkcz6 4. pontjrit aktualizrilni kell.

2. A

tirsul:isi. meg:illapod{s A TARSULAS SZERVEZETE ES MUKODESE III.
FEJEZETENEK 10. pontjdnak els6 mondata, amely kimondja, hogy a Trirsul6si
fan6cs sziiksdg szerint, 6vente legaldbb hat iildst tart. m6dosul kdt iil6sre. Az til6sek
szdmrinak csiikkentdse az adminisztrativ terheket mdrs6kli.

3. A tirsulisi

meg:illapod:is tov:ibbi pontjainak m6dositf sa:

A TARSULAS SZIRVEZETE

ts nruxoofsr IrI. FE.IEZETfNEK 20. pontia, 21.

pontja,

A

TARSULAS SZERVEZETE nS UUX6OBSE IV. FEJEZETENEK

pontja, J. pontja a munkaszervezeti feladatokat

l.

pontja,

2.

6rinti.

A fentiek .figtelembe vdteldvel kdsziilt el a m6dosit6 okirat ds az uj egtsdges szerkezetii
tdrsuldsi megtillapodds, amely az el1terjesztds l. szdm ds 2 szdmti melldkletdt kipezi.
Javaslom a kdpvisel6-testiiletnek, hogy az el6terjesztds targyalja meg, 6s
javaslatok 6rtelm6ben hozza meg d<int6s6t.

a
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hat6rozari

El6terjesztds

l. szdmi

melldklete

M6DoSiT6 OKIRAT
Cserh{tszentiv:ini Ktirzeti Eg6szs69iigyi Szolgilat
- jogi szem6lyis6ggel rendelkezti tir.suLis TARSULASI MEGALLAPODASANAK
m6dositrisfra
mely l6trejdu

Alsritold. Ktizs6g Onkorminyzata (3069 Als6told, Szabads6g

[t

6.) kdpviseli:

Srindor

Szandra Eva polg6rmester, m6sr6szr6l

Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata (3066 Bokor, Szabadsdg rit 14.) kdpviseli: Hegedris

P6l

polgfrmester

Cserhritszentivdn Ktizs6g 6nkorm{nyzata (3066 Cserh6tszentiviin. Kossuth irt 1.)
k6pviseli: Siraky Attila polgirmester
Fels6told Ktizs6g Onkorminyzata (3067 Fels6told, Sz6chenyi utca 10.) kdpviseli:
Nagyvzirad i Istv6n.polg6rmester

Gar6b Kiizs6g Onkormdnyzatz (3067 Gar6b, Petofi rit 5.) k6pviseli: Kov5cs Zolt6n
polgiirmester

Kozdrd Kiizs6g Onkormdnyzata (3053 Kozard, F6

tt

12.) k6pviseli: Dr. Hajasn6 Banos

M6rta polg6rmester

Kutas6 Ktizs6g Onkormrinyzata (3066 Kutas6 Toldi

irt 4.) k6pviseli: K6ri Erika

polg6rmester

1.

A tfrsul:isi megdllapod{s AI,faf,ANOS RENDELKEZESEK I. FEJEZETENEK

a

4. pontja hely6be az aldbbi sziivegr6sz l6p:
A Trirsulis lakoss5gszima: 889 f6 (2020. januir 1-jei adat)
A tarsulest alkot6 telepul6sek lakoss6gszrim6t a meg6llapod6s l. szaml melldklete tartalmzza."

,,y'.

2. A t:irsul{si megrlllapodris A TARSULAS SZERVEZETE ES MUKODESE III.
10. pontja hely6be az alribbi sztivegr6sz l6p:
Tirrsuklsi Tan6cs sziiks6g szerint, de dvente legal6bb ket iilist tart. Az tlest az elnrjk.
akad6ll oaat6sa eseten az alelndk. egyiitles akadiilyoztatdsuk esetdn a korelniik hivja rissze ds vezeti.''

FEJEZETENEK

..10.

A

3. A trirsulisi megrillapodris A

TARSULAS SZERVEZETE ES MUKODESE III.
FEJEZETENEK 20. pontja hely6be az alhbbi sziivegr6sz l6p:
,,20. A Tarsukisi Tan6cs munkaszervezeti feladatait (ddntdseinek elokdszitdse, vdgrehajtiis szervezese)
Miitraszolosi Kcizris Onkorm6nyzati llivatal liitja el. Ennek keret€ben:
a) biaosilja a Tiirsuliis mtik<iddsdhez (a tifusul6si tanAcs. tisasdgviseloi feladatok ellitiis6hoz) sztiksdges

tdrgvi cs szemdlyi feltdteleket:
b) elokdsziti a T6rsul6si tildseket (meghiv6k, el<iterjeszt€sek, hivatalos levelez6s elokdszitdse, postiizesa, a
t;lrsuLisi iildsek jegyzokonvveinek elkdszitese, posti2ita):
c) elokdsziti a Trirsuliisi ddntdseket 6s a tiszts6gviselok ddntdseit. elliitja a trirsuliisi €s tiszts6gviseloi
dont6shozatalhoz kapcsol6d6 nyilviintafiesi, sokszorositesi. posti2dsi feladatokat;
d) ell6tja a TArsulds mrik6dds6vel. gazd6lkodds6val kapcsolatos nyilv6ntartdsi, iralkezel€si feladatokat:
e) viseli az a)-d) pontokban meghatArozott leladatell6tiishoz kapcsol6d6 kdltsdgeket a trlrsuliisi tagok ds
tisztsdgviselok telefonhasznalata kdltsdgei kivdteldvel."

2.

4. A tdrsul:isi megillapod{s A TARSULAS SZERVEZETE ES MUKODESE III.
FEJEZETENEK 21. pontja hely6be az al6bbi sztivegr6sz l6p:
.,21. A Mritraszolosi Kcjzds Onkormrinyzati Hivatal munkaszervezeti t'eladatait a Szervezeti 6s M(kddesi
Szab6lyzata, valamint a Tarsulils f'eladatait ell6to kdrisztviselo munkakcjri leir6sa tartalmazza."

s.

A .. tirsul{si meg6llapod6s A TARSULAS KOLTSEGVETESE, A TAGOK
KOLTSEGVISELESE IV, FEJEZETENEK 1. pontja hely6be az alibbi sziivegr6sz

l6p:
A T6rsulis kciltsdgvetds€b6l tinanszirozza 6s Litja el feladatait. A Trirsul6s 6ves ktiltsdgvetds alapjdn
miikddik. A kciltsdgvetdst a T;irsuliisi Taniics dniill6an, k<iltsdgvetdsi hatilrozatban 6llapitja meg. A
j6v6hagyott bevdteli eloir6nyzaten feliili tdbbletbevdtelek kdlts6gvetesi szerv hat6skdrdben t'elhasznalhat6
ktirdt 6s mdrtekdt hatarozatban szabiilyozhatja. A kohs€gvetds vdgrehajtAsArdl a Miitraszolosi Kcizds
.,1.

6nkormiinyzati Hivatal gondoskodik."

A .. tdrsulisi megillapod6s A TARSULAS KOLTSEGVETESE, A TAGOK
KOLTSEGVISELESE IV. FEJEZETENEK 2. pontja hely6be az alibbi sztivegr6sz
l6p:
.,2. A M6traszolosi Kcizds. Onkormiinyzati Hivatal lldltja el az dllamhdztartasrol sz6l6 201 I . dvi CXCV.

6.

torvdny (a tov6bbiakban: Aht.) szerinti feladatokat: a Trirsuliis bevdteleivel ds kiad6saival kapcsolalban a
tervezdsi. gazdrilkodrisi. ellenorzdsi, linansziroz6si, adatszolg6ltat6si 6s besz6moLisi feladatokat. A leladat
elletas6val kapcsolatos .jogosults6gokat ds kdtelezettsdgeket az 6nkormdnyzat gazddlkoddsa rendjdt
szabiilyoz6 belso szabiilyzataiban a T6.rsul6sra vonatkoz6an elktil<intilterl szabdlyozza."

7. a .. t:irsutlisi megiltapod{s A TARSULI.S XOf,fSf CVETESE, A TAGOK
KOLTSEGVISELESE IV. FEJEZETENEK 7, pontja hely6be az alibbi sztivegr6sz
l6p:
..7. A T6rsul6s mr.ikriddsi k<iltsdgeihez a Tiirsul6s tagjai az iiltaluk k6pviselt telepiil€sek lakossiigszdmiinak
ardnytrban j6rulnak h-ozzd. A hozziilLtullst fdl€vente, tiirgyi fdlev m6jus 31.6s okt6ber 31. napj6ig a

M6traszolosi Kozds Onkormiinyzati Hivatal dltal kibocs6tott szamla alapj6n a T6rsulds szamLijrira kell
betizetni."

8.

A tdrsuldsi meg{llapodrs az alfbbi zirad6kkal eg6sziil ki:

.,Ziraddk'.
Jelen egysdges szerkezetbe tbglalt tdrsulesi megiillapodrist a tdrzskdnyvi nvilviintartiisba tdrtdno bejegyzds
napjiit6l a fenntart6 dnkormdryzatok kdpviselo-testi.iletei az al6bbi
Als6told Kdzsig Onkorm5nyzat6nak Kdpviselo-testiilete a <hatirozai sz6m> haterozat6val
Bokor Krizsdg Onkorm6nyzatiinak Kdpviselo-testiilete a <haterozal szem> hatdrozat|val
<hat6rozat sziim> hatarozataval
Cserhiitszentivdn Kdzs6g Onkormrinyzal|nak Kepvisekitesttilete
Felsotold Krizsdg Onkormrinyzatrinak Kdpviselo-testiilete a <hatarozal szlm> halifiozal'val
Garilb Kdzsdg onkorm6nyzatiinak Kdpviselo-testillete a <hatarozal szlm> hatiirozatd,val
Kozrird Kozsdg 6nkormenyzatAnak Kdpviselo-testiilete a <haterozat szAm> hat6rozataval

a

Kutas6 Krizsdg Onkorm5nyzatrinak Kepviselo-testiilete
tiibbseggel hagyta jov6."

a <hal'rozat szim>

hat'rozatiLval minositett

J

Mridositri okirat z6rad6ka:
A tiirsul6si megiillapodris modositiis6t a torzskdnyvi nyilviintartiisba tdrt6n6 bejegyz6s
napj6t6l a fenntart6 6nkom6nyzatok k6pviselo-testiiletei az al6bbi
Als6told Kozsdg Onkormrinyzatrinak K6pvisel6-testiilete a <hat6rozat szdm> hat5tozat6val
Bokor Kcizs6g 0nkorm6nyzat6nak Kdpviselo-testiilele a <halirozal szAm> halirozataval
Cserhiitszentiv6n Kcizsdg 6nkormanyzatiinak Kepvisel6-testiilete a <hat6ro zaI szilm>
hatdrozat6val
Fels6told Krizsdg Onkorm inyzatimak K6pvise16-testtilete a <hat6rozat szlm> hatiLrozatival
Gardb Kdzs6g Onkormdnyzatanak K6pvise16-testiilete a <hat6rozat sz6m> hal6rozat6val
Koziird Kiizs69 Onkorm6nyzatiinak K6pviselo-testtilete a <hatiLrozat sz6m> hatiLrozatilal
Kutas6 Kdzs6g Onkormdnyzat6nak Kdpvisel6-testiilete a <hatirozal sz6m> hat6rozatiival
minosilett tdbbs69gel hagyta j6vri.

Onkomdnyzat neve, hatirozat sz6ma:

Polsdrmester neve ds al6irdsa:

Als6told Kcizsdg Onkorm inyz.ata <hatdrozat szlm>

PH

Siindor Szandra Eva polgdrmester

Bokor Kozs6g Onkorm6nyzata <hat6rozat sz6m>

PH

Hegedts P6l polgrirmester

Cserh6tszentiviin Kdzsdg Onkorm inyzata <hattLrozar

szArn>

PH

Sirakl, Attila-Polgiirmester

Felsotold K<izs6g Onkorm 6nyzata <hatfuozat sz6m>

PH

Nagyvriradi Istvrfur poI g6rmester
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Garrib Kdzs6g Onkorminy zata <hatdrozat sziim>

PH,

Kovrics Zoltrin polgdrmester

Kozard Kdzsig Onkormiinyzata <hatdrozal szam>

PH.

Dr. Hajasnd Banos M6rta polg6rmester

Kutas6 Kdzsdg Onkormdnyzata <hatirozat szAm>

PH

K6ri Erika polg6rmester

El6terj esztis 2. szdmti melldklete

Alsritold Kiizs6g Onkorm nyzatinak

Bokor Kiizs69 Onkormdnyzat{nak

K6pvisel6-testiilete

K6pvisel6-testiilete

Cserhitszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzatinak

Felsdtold Kiizs69 6nkorminyzatf nak

K6pvisel6-testiilete

K6pvisel6-testiiletc

Gardb Kiizs69 6nkormrinyzatrinak

Koz:ird Ktizs69 6nkormrinyzat:inak
K6pvisel6-testiilete

K6pvisel6-testiilete

Kutasri Ktizs69 Onkormdnyzatdnak
K6pvisel6-testiilete

Cserh ftszen tivr{ni Kti rzeti E g6szs6gii gyi Szolgrilat
-

jogi szem6lyis6ggel rendelkezd trirsulfs TARSULASI MEGALLAPODAS

2

CSERHATSZENTn,ANI KoRZETI EGESZSEGi]GYI SZOLGALAT MECJ,LLAPoDIS

amely l6trejtitt egyr6szr6l

Als6told Kiizs6g 6nkorm{nyzata (3069 Als6told, Szabads6g rlt 6.) kdpviseli: S6ndor Szandra Eva
polgiirmester, mas16szrol

Bokor Ktizs6g 6nkorm6nyzata (3066 Bokor, Szabads:ig

it

14.) kdpviseli: Hegediis Pal polgdrmester

Cserhitszentivin Kdzs6g Onkorm:lnyzata (3066 Cserh6tszentiviin, Kossuth

tt l.) kdpviseli:

Siraky

Attila polg6rmester
Fels6told Kiizs6g Onkormdnyzata (3067 Felsotold, Szdchenyi utca 10.) k6pviseli: Nag]"/aradi Istviin
polg6rmester

Garritr Ktizseg Onkorminyzata (1067 Gar6b, Petofi rit 5.) kdpviseli: Kov6cs Zolt6n polgiirmester

Koz6rd Kiizs6g dnkorminyzata (3053 Kozird, Fo

[t

12.) kdpviseli: Dr. Hajasnd Banos Miirta

polgiirmester

Kutas6 Ktizs6g onkormdnyzata (3066 Kutas6 Toldi rit 4.) kdpviseli: Kdri Erika polgArmester kdzdtt
alulirott napon

6s helyen az aliibbi feltdtelekkel:

t. FE.I!]ZET
nTNDELKEZ ESEK

Arr,tlANos

1. Fenti onkormAnyzatok Magyarorszdg helyi dnkorm:lnyzatair6l sz6l6 201l. dvi CLXXXX. tdrvdny 87.
$-a alapj6n figyelemmel a rdszt vevo telepi.lldsi onkormdnyzatok kdpviselo{estiiletei j6vrihagy6 hatirozatai
szerint dnkdntes ds szabad elhat6rozrisukb6l, egyenjogtsriguk tiszteletben tartiisaval, ariinyos teherviselds
mellett. a t6rsdg dsszehangolt lejlesztdse drdekdben jogi szemdlyisdggel rendelkezo t6nul6st (a
toviibbiakban: Tiirsuliis) hoznak l6tre az al6bbiak szerint:
2.

T{rsulis

neve: Cserhetszentiv6ni Kdrzeti Egdszsdgtigyi Szolgdlat

3. A T{rsul6s sz6khelye: 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth

{. A T6rsulrls lakossligszima:

889 f6 (2020.

[t

junuir l-jei ulut)

A tifusuldst alkot6 telepiil6sek lakossiigsziimiit a meg6llapod6s
5. A T6rsu16s

miikiid6si teriilete:

I

I.

szrimri melldklete larla)mazza.l

a tfusult telepiilesek ktizigazgatiisi teriilete.

Trirsulls l6trejtitte: A Tiirsuliis a megalakuliis. a Tiirsuliisi Taniics alakul6 illdse 6ltali kimondiis:ival a
t6rsuliisi megiillapodiisnak a tagok kdpvisel6{estiiletei 6ltal - mintisitett t6bbseggel - tortdno
jovrihagydsival ds a Magyar Allamkincst6r N6griid Megyei Lgazga1lsd:g riltali nyilvantartiisba v6tellel jdn
6. A

ldtre.

I M6dositotta:

Als6told Kdzsig onkormanyzatrnak Kdpvisel6-testiilete a <haterozat sziim> hatiirozatAval
Bokor Kdzsdg onkormdn)'zatrnak Kipvisel6-testiiletc a <hatiirozat sziim> hatAfozataval
Cserhitszentivin Ktizsdg Onkormfuryzatanak Kdpvisel6-testiiletc a <haliirozat szAm> haurozataval
Fcls6told Kdzsdg 6nkormiinyzatiinak Kdpvisel6-teslulete a <hatirozat sziilm> hatArozataval
Gareb K6zsdg Onkormdnyi.atrnak Kipvise!6-testiilcte a <haliirozat szifun> hadrozateval
Kozard Kdzs,lg Onkorman-yzatrnak Kdpvisel6-tesliilete a <hateiozat szdm> hatdrozalaval
Kutas6 Ktjzs€g Onkormdnyzatanak Kdpvisel6-tcsttilete a <hatiirozat szam> hatArozataval.
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7.
r

A Trlrsulis jog:lll6sa: A l'6rsul:is jogi

onalkozo <zabdll okat

ke

ll alkalmazni.

A T,{RSULAS CELJAI

l. Az eg6szs6giigyi

szemdly. Gazd6lkodiisdra a kdltsdgvetdsi szervek mtikoddsdre

fS

II. F'E.IEZET
A TARSULAS ALTAL ELLATHAT6 FELADATOK

alapell6tds kiir6ben:

Az egdszsdgiigyi alapelJ6t6st biztositja a Trirsulisban rdsztvevo 6nkomanyzatok kdzigazgat6si teriiletdn.
egdszs6giigyr6l sz6l6 1997. dvi CLIV. trirvdny 143. $ -a ds 152. $-a szerint az egdszsdgiigyi
szervezdsdvel ds ir6nyitris6val kapcsolalos feladatok ell6t6s6dft tdbbek kdzdtt - a helyi dnkormAnyzatokat
terheli a felelossdg. A telepiildsi 6nkorminyzat az egdszsdgiigyi alapell6tas k<ir6ben gondoskodik:
a hr2iolosi, hdzi gyermekorvosi ellAtAsr6l
az alapell6t6shoz kapcsol6d6 iigyeleti ell6l6sar6l
a vddonoi el1iitiisr6l.

Az

A

-

helyi dnkormdnyzat bi^osilJa a tulajdoniiban vagy hasznalatban Idvo j6r6beteg-szakell6t6st nyiijt6

egdszsdgiigy i int6zm6nyek mrik<idds6t.

III. FEJEZET
A TARSULAS SZER\aEZETE 6s
1.

r1tirolEsn

A Tiirsuliis ddntdshoz6 szerve a T6rsulisi Tanrics.

2. A Tiirsuliisi Tanacs tagiai a tiirsult dnkom6nyzatok polg6rmesterei. A T6rsul6si Tan6cs minden tagja egy
szav azattal rende lkezik.

3. A T6rsul6si Tanilcs alakul6 iil6s6t a t6rsulis szdkhely telepi.il6se dnkorm6nyzatAnak polgrirmestere hivja
dssze. Az alakul6 iilds nyilvrinitja ki a T6rsuliis megalakul6srit, illewe v6lasZja meg minositett tdbbs6ggel,
titkos szavazassal tagjai sor6b61 az elndkdt. Az elnrik szemdlydre a Tdrsuliisi Tan6cs biirmely tagja
javaslatot tehet. A jeldlttd vdlishoz ajeldn ldvo tagok legaliibb %-6nek szavazata sziliksdges.
4. A T6rsulasi Tan6cs az elndk munk6jrinak segitdsdre alelnokdt vAlaszt. Az alelndkdk szemdly6re az elndk
tesz javaslatot.

5. A T6rsul6si Tandcs akkor hatfuozatkdpes, ha iil6sdn legaliibb a szavazatok fel6vel rendelkezo tag jelen
van 6s az riltaluk kdpviselt telepiildsek lakossagsziima meghaladja a T6rsul6st alkot6 teieptildsek
lakossiigsziimiinak feldt.

6. A T6rsu16si Tan6cs tlsztrlijit6 iil6s6t a helyi dnkormiinyzati kdpviselok ds polgrirmesterek 6ltal6nos
ydlaszt6srit koveto 30 napon beliil a tiirsuliis szdkhely telepiildse dnkonn6nyzatenak poJg6rmestere hivja
ossze. A tiszh.ijit6 iil6s mtikdddsdre egyebek mellet az e fejezet 2-6. pontjait kell alkalmazni.

7, A Tarsuliisi Tan6cs dontdseit hattLtozallal fogadja el. A hatarozatokat az 6v elejdt6l kezd6doen n<ivekvo
sorsz6mmal kell ell6tni.
Ahatdrozatteljesjelol1se:..../20.....(....)CserhStszentiv6niKdrzetiEg6szs6giigyiSzolg6lat
T6rsuldsi Tan6csa hat6rozat

A hatqrozut rt)viditett j elb lis e : ...... /20..... (.......) KESZ hattuozat

8. A hatiirozathozatalhoz legal6bb annyi tag egybehangz6 szayazala sziiksdges, amely meghaladja a
jeJenldvo lagok szavazatainak feldt ds az riltaluk kdpviselt teleptildsek lakossiigsziim6nak egyharmadiit
(egyszeri.i tdbbsdg).

9. Mindsitett tdbbs6gr:i dontds sziiksdges:
a) a t6rsul6si meg6llapodris elfogad6srihoz, m6dositris6hoz;
b) a Tarsulas 61tal a td6dg fejleszt6sdt szolg616, penzngyt hozztrj,rulAst ig€ny10 pelyAzat benyijt6srihoz,

4
pe\y ezathoz szikseges telepiilesi hozzrijarulis megrillapitrisrihoz,
d) ilzleti drdek sdrelmdnek veszdlye miatti zirt til€s elrendeldshez (a Tiirsuliis vagyoniival val6 rendelkezes,
illetve kiift pelyAzat t6rgyaldsa esetdn),
e) a Tiirsul6si Taniics hatiisk6r6be utalt, velasztAs. kinevezds. felment6s, vezetoi megbizils adiisa, illetoleg
visszavon6sa, fegyelmi eljiir6s megindit6sa- f'egyelmi bi.intet6s kiszabds4

c)

f)

a kdlts6gvetdsi intdzmdny, gazd6lkod6 szerv alapit6s6hoz. megsziintetdsdhez. iitszervezdsdhez,

g) a szervezeti es miik<iddsi szabd,lyzat elfogad6s6hoz,
h) azokban az 0gyekben, amelyeket a szervezeti ds miikciddsi szabiilyzat meghat6roz.
Minositett tribbsdghez legaliibb annyi lag egybehangz6 szavazata sztiksdges, amely eldd a tiirsuliisban reszt
vevo tagok szavazatainak tdbb mint a feldt. ds az 6ltaluk k6pviselt telepiildsek lakoss6gsz6miinak a felet.
10. A T6rsulisi Tandcs szi.iksdg szerint. de evente legaldbb ket tilest 1arf. Az tildst az elnok. akad6lyoztatiisa
eseten az alelnok, egyiittes akaddlyoaatasuk esetdn a korelnrik hivja dssze 6s vezeti.l
11. A Tiirsulisi Tan6cs iildsdt dssze kell hivni:
a) a Tiirsuliis tagjai egynegyeddnek - napirendet is tartalmaz6 - inditv6nyiir4 a javaslat kdzhezvdteldtol
szemitott l5 napon beliil,
b) N6gr6d Megyei Kormiinyhivatal vezetoj6nek kezdemdnyez6sdre, a kezdemdnyezds kdzhezvdteldtol
sziimitott l5 napon beliil,
12.

A Tiirsuliisi Taniics tildsei nyilviinosak.

13,

A Tiirsuliisi Taniics:

zirt iil6st tart dnkorm6nyzati

hat6s6gi, tisszefdrhetetlensdgi, mdltatlans6gi" kitiintetisi tigy tiirgyaliisakor,
fegyelmi biintetds kiszab6sa, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljiiriis eset6n;
b) zrirt iildst tart az drintett keres6re v6laszt6s, kinevezds, felmentds. vezetoi megbizas ad6sa. annak
visszavon6sa, fegyelmi eljrirris megindit6sa ds 6ll6sfoglal6st ig6nylo szem6lyi iigy trirgyal6sakor;
c) z6rt tildst rendelhet el a vagyon6val val6 rendelkezds esetdn, toviibb6 az 6ltala kiirt prily6zat feltdteleinek
meghatiiroziisakor, a piiydzat targyal6sakor, ha a nyilvrinos tilrgyalt.S az dnkormanyzat vagy m6s drintett
a)

tizleti erdekdt s€rten6.
14.

A Tiirsuliisi Taniics kiz616lagos hatAskdrben ddnt:

a) elndkdnek, aleln<ikdnek megv6lasztds6r6l,
b) a trirsukisi meg6llapod6s elfogad6sdr6l ds m6dosit6srir6l, valamint a tArsulas megszilntetdsdrol,
c) a szervezeti ds mrlikdddsi szab6lyzat elfogadiisiir6l,
d) kiiltsdgvetds, ziirszdmadris elfogad6s6r6l,
e) kt lts6gyetdsi intdzmdny, gazdelkod6 szerv alapitrisrir6l, megsziintetdsdrol, 6tszervezdsdr<il, intdzmdny.
m6s szervezet kdzOs alapitdsara. az alapit6i jogok gyakorl6saLra vonatkoz6 r6szletes rendelkezdseket a
tiirsuf iis SZM SZ-e tarlalmazza.
kdzszolg6ltatiisok kdzds biztositilsa drdekdben helyi tinkorm6nyzattal. m6s tiirsulAssal tdrtdno

f)

megiillapoddsr6l, ktizds fejlesadsek, beruhiizisok megval6sitrisiir6l,
g) tagok kdltsdgvisel6se mdrtdkdrol.
15.

A T6rsuliisi Taniics iildseirol jegyz6kdnyvet kell kdsziteni. A jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell az iiles

helydt 6s idopontj6t, az lil6sen megielentek, meghivottak nevdt, a javasolt, ellogadott ds tiirgyalt napirendi
pontokat, az el6terjesadseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzLsz6l6k nevdt, rdszvdteliik jogcimdt. a
hozziisz6l6suk. byebba az iildsen elhangzottak l6nyeg6t, a szavazisra feltett ddntdsi javaslat pontos
tartalm6t, a ddntdshozatalban rdsztvevok sz6m6t, a szavaziis sz6mszeni eredmdnydt ds a hozott ddntdseket.

2 M6dositotta:
Als6told Kcizsdg Onkormiinyzatiinak K6pvisel6-tesliilele a <haliiozat szarn> hatarozataval
Bokor Kdzsdg Onkorminyzatinak Kipvisel6-test0lete a <hatiirozat szAm> hatiirozadval
CserhAtszcntiven Kozsag Onkormrnyzaliinak Kdpvisel6-testiilete a <hatitozat sziim> hatdrozatival
Felsdtold Kdzsdg Onkorman],zatanak Kipviselat-testiilete a <hatarozat szilm> hatiirozataval

Garib Krizsdg Onkormiinyzatltnak Kdpvise16-tesliilete a <hatiirozat szilm> hatiirozatiival
Kozdrd Ktizsdg Onkormiinyatiinak Kdpvisel6-lestiilete a <hatiirozat szam> hatirozat6val
Kutas6 KOzsdg 0nkormrnyzatrnak Kdpvisc16-testiilete a <hariirozat szAm> hatzrozatAval

)
16. A jegyz6kdnyvet az elndk ds a Tiirsuliisi Tanacs iiltal t-elhatalmazott tag(ok) irj6(k) ali. A
jegyzrik<inyvet az elndk az tildst kdveto 15 napon beliil megkiildi a Nogr:id Megyei Korm6nyhivatal
vezetojdnek.

18.

A

Trlrsulisi Tanrlcs miikdddsenek rdszletes szab6lyait

a

Szervezeti

ds Miikcjdesi

Szabttlyzata

tartalmazza- amelyet a T6rsul6s megalakuldsrit ktivet6 iildsen kell elfogadni.
19. A Tiirsulasi Tan6cs elndke:
a) elliitia a TtusulAs kdpviselet6t,

b) osszehivja a Tiirsul6si Tan6cs til6sdt;
c) vezeti a tanacskozdsu
d) drv€nyt szerez a szervezeti 6s mrikdd6si szabtiyzat szabdlyainak1,
e) gondoskodik a ddntesek vdgrehajtds6r6l;
1) elliitja a tiirsulils k6pviselet6t;
g) dves szinten beterjeszti a ltrgye.vi koltsdgvetdst 6s munkatervet, valamint az el6zo dvi besz6mol6t ds

zArsz{madlst.

A Tdrsul6si Tandcs munkaszeryezeti feladatainak ell6t6sa

20. A T6rsulisi Tan6cs munkaszervezeti feladatait (dontdseinek el6kdszit6se, vdgrehajtiis

szervezdse)

Mritraszrilosi Kdz<is Onkorm6nyzati Hivatal kitja el. Ennek keretdben:
a) biztositja a Trirsul6s miik<idds6hez (a tiirsuliisi taniics, tisztsdgvisel6i feladatok elldtrisrihoz) sziiksdges
t6rgyi ds szemdlyi feltdteleket;
b) el<ikdsziti a T6rsuliisi iil6seket (meghiv6k, el6tedesadsek, hivatalos levelezds elok€szildse- postiizdsa- a
tiirsulAsi iildsek jegyzok<inlveinek elk€szitdse. postiiziisa);
c) elokesziti a Tarsuliisi ddntdseket 6s a tiszts6gviselok ddntdseit, ell5tja a t6rsul6si ds tisztsdgviseloi
ddntdshozalalhoz kapcsol6d6 nyilv6ntartiisi, sokszorositrlsi, post6z6si feladatokat;
d) ell6tja a T6rsukis mrikddds6vel, gazd6lkoddsaval kapcsolatos nyilv6ntart6si, iratkezeldsi feladatokat;

e) viseli az a)-d) pontokban meghatarozott feladatellitiishoz kapcsol6d6 kdltsegekel a t6nuldsi tagok
tisasegviselok tele[onhasznii]ala kdltsegei kivetelevel.l

6s

A Miitraszolosi Kdzds Onkormenyzati Hivatal munkaszervezeti feladatait a Szervezeti ds Miikitddsi
Szabiilyzat4 valamint a Trirsul6s feladatait ellet6 koztisztviselo munkakdri Lei,risa tartalmazza.a

21.

22. A Tiirsul6s mrikdddsdvel kapcsolatos munkaszervezeti feladatok elliitrisiir6l egyebekben a Tdrsulds
Miitraszolosi Kdzris Onkormrinyzat Hivatal koztift l6trejtitt egytittmiikoddsi meg6llapodas rendelkezik.

6s

IV. FEJEZET
A TARSULAS K6LTSEGVETtSE, A TAGOK KoTTSTCVTSTTfST
1. A T6,rsul6s koltsdgvetds6b6l l\nanszirozza ds latja el feladatait. A Trirsulis eves kdltsdgvet€s alapjdn
mtikirdik. A kdltsdgvetdst a T6rsul6si Tanrics rinrill6an, kiiltsdgvetdsi hatifuozatban iillapltja meg. A

r

M6dositotta:

Als6k)ld KOzsdg Onkormiinyzat6nzk Kipviselii-testiilete a <hatArozat sziim> hatArozatrval
Bokor Ktizsig Onkorminyzatrnak Kdpvisel6{cstiilete a <hatiirozat sziim> h.ttirozataval
Cserhiitszentivan Kdzs6g Onkormanyzatanak K6pvisel6-testtilcte a <hatdrozat sziim> hatiirozatdval
Fels6lold Kdzsdg Onkormanyzatiinak Kdpvisel6-testiilctc a <haterczat sziiLrn> hat6rozateval
Garib Kifzsdg Onl(orman) zatanak Kdpvisel6-testiilctc a <hatiirozat sziim> hatdrozataval
Ko zrlrd Kd zs6g Onko rminyzatanak Kdpv iscl6-testiilete a <hatriro zat szam> hatatozata\ al
Kutas6 Kdzs€g Onkormanyzatanak Kipviselo-testiilete a <hatarozat sziim> hatarozat6val

4

M6dositotta:

Als6told Kitzsdg Onkormin! zatiinak Kdpvisel6-tesnilete a <hatiirozat sziim> hatArozatdval
Bokor Ktizsdg Onkormiinyzat6nak K6pvisel6-test[lete , <hatiiJozat szam> hatarozatiival
Cscrhiitszentivdn Kdzsdg 0nkormrlnyzatrinak K6pvisel6-tcstiilete a <hatirozat sziim> hatArozatiival
Felsattold Katzsig Onkormrnyzatanak Kipvisel6-testillete a <hatitozat szdm> hatArozatdval
Garrib Kdzsdg Onkormrn) zatanak Kdpviscl6-testiilete a <hatd{ozat sziim> hatiirozat6val
Kozrrd Kitzsdg Ontormanyzatinak Kdpviselii-testiilete a <hatArozat sziLfi\> hatlroT.at'\al
Kutasi Kdzsdg Onkomiinl-zatiinak Kdpvisel6-tes ilete a <hatrirozat szam> hadrozataval

6

j6v6hagyott bevdteli eloiriinyzatdn fel0li tdbbletbev6telek kdltsegvetdsi szerv halaskoreben felhaszndlhat6
kdrdt es mdrtdk6t hatiirozatban szabitlyozhatja. A kdltsdgvetds vegrehajtiisar6l a Miitrasz<ilosi Kozcis
6nkormrinyzati Hivatal gondoskodik.5

2. A M6traszolosi K<izds Onkormdnyzati Hivatal l6tja el az iillamhdztartrisr6l szol6 2011. dvi CXCV.
tdrv6ny (a toviibbiakban: Aht.) szerinti feladatokat: a Trirsul6s bevdteleivel 6s kiadrisaival kapcsolatban a
tervezdsi, gazddlkodasi, ellenorzdsi, finanszirozisi, adatszolg6.ltat6si ds beszimol6si feladatokat. A feladat
elliitiisiival kapcsolatos jogosultsiigokat 6s kiitelezettsdgeket az Onkormdnyzat gazd6lkodasa rendjdt
szab6lyoz6 belso szab|lyzataiban a Tifusuliisra vonatkoz6an elkiiliiniilten szabdlyozza-b

3. Az iilamhttztart6s szervezeteinek fo tevdkenysdg6t szak6gazati rendbe kell besorolni. A Tiirsuliis
szakmai alaptevdkenysdg6nek rillamhiiaart6si szakigazzti ds kormiinyzati funkci6 szerinti besorol6s6t a
hat6lyos jogszab6lyoknak megt'elelo bontesban a 2. szdmi mell6klete tartalmazza.

4. A Tiirsukis
Ublvenyoz6sra

nevdben kdtelezettsdget az eln<ik vagy az
felhatalmazott szem6ly viillalhat.
'ltala ellenjegyzdsdre a jegyz6 6ltal
A kdtelezettsdgvrillalis pdnztigyi

az elnrik jogosult.

felhatalmazott pdnziigyi szakkdpesitdssel rendelkezo k<iztisztviselo jogosult.

5. A kdtelezetts6gv6llalds, utalv6nyozris. ellenjegyzds 6s ervdnyesitds rendjdre egyebekben a vonatkoz6
jogszabiilyok rendelkez6seinek figyelembe vdtelevel Miitrasz<ikisi Kdzcis 6nkormdnyzati Hivatal 6ltal
kiadott ds alkalmazott kdtelezetts6gvallaliis, ellenjegyzds, drvdnyesitds ds utalviinyozrisi jogkdrtk
alkalmaziisiira vonatkoz6 szabiiy zalban foglaltak az irrinyad6ak.

6. A

Magyarorszag gazdasrigi stabilitiisr6l sz6l6

CXCIV. torvdny szerint - a 10. $ (2)
kele*eaeto iigyletet csak a Kormiiny elozetes

20ll.6vi

bekezddsben meghatiirozott kivdtellel - a T6rsulds ad6ss6got

A Tiirsulis az adott feladal elliitris6ban drintett rinkormiinyzatok kezessdg es
garancia v6llaliisa mellett. hitelt vehet fel az ad6ss6gkezeldsdhez sztiksdges ktitelezetts6geinek teljesitesdre.
hozzijirulitsdval kdthet.

A Trirsulis miikdddsi ktiltsdgeihez a T6rsul6s tagjai az 6ltaluk kdpviselt teleptildsek lakossdgsziim6nak
ariinyiiban jdrulnak hozzit. A hozziij6ruliist fdldvente, t6rgyi fdldv m6jus 31. ds okt6ber 31. napj6ig a
Mritraszrilosi Kriz<is onkormiinyzali Hivatal iiltal kibocsiiton sziimla alapj:in a Tiirsuliis sz6mlijrira kell
7.

befizetni.r

A hozzrij6rul6s mdrtdkdt a tag{elepiilds lakoss6gszrima es a T6rsukisi Tan6cs 6ltal meghatiirozott egy
fore vetitett dsszeg szorzata hat^rozza meg. A lakossrigszam tekintetdben a kdltsdgvetdsi tdrvdnyben
meghafirozoft normatfv tdmogat6sokn6l figyelembe vett lakossAgszint az irdnyad6. A telepiil6sek
8.

)

M6dositotta:

Als6told Kdzsdg Onkomanyzatanak Kdpvisel6-testtilele a <hataroz.at sziLrn> halirozatlval
Bokor Kozsig Onkormanyzatiinak Kipvisel6-testiiletc a <hatilrozat szim> hatiirozatiival
Cserhatszentivdn Kdzsdg OnkorminyzatAnak Kdpvisel6-testtiletc a <hahrozat szim> hatiirozateval
Fels6told KOzsdg 0nkorm6nyzatdnak K6pvisel6-tcstiilcte a <hatarozat sz6m> hatitozataval
Garib Kdzsdg onkormenyzat6nak Kdpvisel6-lestiilete a <hatiirozat sziim> hat.rozatAval
Kozird Kdzs6g onkormiinyz-atiinak Kipvisel6-testiilete d <hatiiro zat szfun> hat!\roTataval
Kutas6 Kozsdg Onkormdnyzatinak Kipvisel6-lcstiilete a <hatarozat sziim> hatiirozataval

6

M6dositottai

Als6told Kdzsdg Onkolmiinyzatinak Kdpviselti{estijlete a <hatArozat szAm> hatirozat6val
Bokor Ktjzsdg Onkormanyzatinak Kdpvisel6-testiiletc a <hatarozat sziim> hatiirozatiival
Cserhiitszenlivdn Ktizsdg 6nkormdnyzati4nak Kdpvisel6-tcstiilete a <hatiirozat szdm> hatiiLrozatAval
Fels6told Kdzsig 0nkormanyzatanak Kdpvisel6-testiilete a <hat^rozat sziim> hatiiLrozatival
Gardb Ktizsdg Onkormiinyzatint* Kdpvisel6-testiilete a <hatiirozat sziim> hatitozateval
Kozerd Kdzsdg Onkormaoyzatinak Kdpvisel6-testiilete a <hararozat szi|rn> hatarozat6va]
Kutas6 Kitzsdg OnkormAnyzatrnak Kdpvisei6-testiilete a <hatiirozat sziim> hatirozatdval
7
M6dositotta:
Als6told Ktizsdg Onkormanyzatinak Kdpvisel6-testiilete a <hatarozat szam> hatarozatival
Bokor Kdzsdg 6nkormin-v_zat:inak Kdpvisel6-testiilete a <hatiirozat sz6m> hatiirozatdval
CserhAtszentiven Kdzs6g Onkorminyzatfurak Kdpvisel6-tcstulete a <hatiirozat szii,rn> hatiirozatival
Fels6told Kozsdg OnlormAnyzatiirak Kdpvisel6-tes(ilete a <hatiirozat szim> hatdrozateval
Gardb Kozsig onkorm6nyzatrinak Kipvisel6-testiilete a <hatil{ozat sziim> hatiirozatiival
Kozrrd Ktizsdg onkom6nyr.aunak K6pviseld-testiiletc a <hatiirozat szem> hatarozatival
Kutas6 Kdzsrig Onkormiinyzaunak Kdpvisel6-testiilete a <hatiirozat sz6m> haliirozatiival

7

Iakoss6gszimrit a Tiirsuliisi megrillapodiis 1. sz{mf mell6klete rarlalmazza, amelyet dvente - tifugydvet
megelozo januiir 1. napja szerinti 6llapotnak megfeleloen - t6rgy6v miircius 31. napjaig aktualizdlni
sztiks€ges.

9. A tag riltal teljesitendo hozzdjittl|s elmulasztiisa esetdn az elndk az eseddkessdgl6l szdmitott l5 napon
beliil. hat6ridri triz6s6vel irdsban felsz6litja a hritraldkos tagot.

10. A tagi hozziijriruliis kdsedelmes teljesitese esetdn a tag a jegybanki alapkamat kdtszeresdnek
megfelelo kdsedelmi kamattal ndvelt dsszeget tartozik megfizetni.
11. A tagonkormrinyzatok 6ltal v6llalt pdnziigyi hozz6jdrul6saik nem teljesitdse eset6n, az ininyad6 eljAnis a
jogszabiilyon alapul6 beszedds (inkassz6) alkalmazisa.

12. Amennyiben valamely tagtinkormdnyzat v6llalt p6nziigyi hozzilitrul\sa ill. jelen megrillapodris
cdljainak megval6sitiisa 6rdekdben meghatifuozott fe]lesztds, beruhdzis vonalkozils6ban v6llalt fizet6si
kdtelezettsdgdnek teljesitdsdt illetoen l5 napot eldni kdsedelembe esik, a T6rsuliis mindenfdle elozetes
Llsz6lit6s ndlkiil jogosult ds kdteles a koveteldst a hatarido eredmdnytelen elteltdt kdvet6 l0 napon beliil
jelen megrillapod6s eiv6laszlhatatlan mell€kletdt kipezo felhatalmaz6 nyilatkozat alapj:in beszed6si
megbizrissal 6wdnyesiteni. A beszeddsi megbiziis eredmdnytelensdge esetdn a Tiirsul6s a kdvetel6st
bir6s6gi Liton irvdnyesiti.
13. Amemyiben a Tiirsulis feld a Tan6cs elndke 6ltal kdpviselt tag<inkorm enyzatnak iill fenn tartoziisa, a
beszedesi megbiz6s drv6nyesit6sdre a T6rsul6s azon alelndk jogosult, aki iiltal kdpviselt
tagonkormanyzatnak a Trirsul6s feld tartozdsa nem 6ll fenn.

14. Tagdnkorm6nyzatok vallalj6k, hogy fenti lelhatalmaz6 nyilatkozatot a jelen megiillapodiis
elviilaszthatatlan 3. szimri mell6klet6ben szereplo tartalommal sziimlavezeto hitelintdzetIkndl megteszik
6s azt a Tiirsuliis feld a nyilatkozat egy eredeti pdldany6nak megktilddsdvel igazoJjrik jelen - valamennyi
tagdnkormiinyzat iiltal al6in - meg6ilapod6s kdzbesitds6tol szamitott 8 napon beltil.
15. Az alapitds nem

jdn koltseggel.

V. FEJEZET
A TARSULAS vAGyoNA, A vAGyoNNAL vAL6

1 A T6rsulis a ll.

cazoAlrooAs

fejezetben foglalt feladatai ell6t:is6hoz sajiit vagyonnal rendelkezik

2. A Tdrsuliis vagyon:it az alilbbi anyagi fonrisok biztositjak:
a) a Tdrsul6sban rdszt vevo tagok befizetdsei,
b) a Trirsulds szolg6ltat6sait ig6nybe vevok dijfizetdsei,
c) az egyes tagok 6ltal tett vagyoni hozz6jrirul6sok (tergyi eszkdzok, immateri6lis javak, vagyoni drtdkri
jogok stb.),
d) kdzponti kriltsdgvetesi tdmogatds.
e) palyAzai fton elnyert tiimogatiisok.

3. A Tiirsulis tagjai a feladatok elliit6sa drdekdben ing6s:igok (eszkdzok, berendezdsi t6rgyak. gdpjrirmii.
stb.). toviibbA ingatlanra vonatkoz6 jogok atengedds6vel is hozziijiirulhatnak az eredm6nyes miik<iddshez.
Az dtengedds feltdteleit a tag ds a Tdrsul6s kdzdtti kiildn meg6llapod6s tartalmazza.

4. A Tarsuliis 6ltal a mtikcidds soriin, ad6s-vdtel vagy egydb jogcimen szeruell vagyontlrgyak feleni
tulajdonjog a Trirsul.ist illeti. Ugyancsak a Tiirsuliist illeti a vagyon szaporulata.
5. A T6rsukis vagyona feletti tulajdonosi jogositv6nyok gyakorliisrira a T6rsul6si Tanacs jogosult, egyben
viseli a tulajdonost terhelo kdtelezettsdgeket.

6. A Tiirsulds vagyoniinak iitad6sa (idedrwe az 6rtdkesitdst is). drt6khatiina tekintet ndlktil a Trirsukisi
Tan6cs kiz6r6lagos hatdskdrdbe tartozik. A vagyoniitaddsra csak abban az esetben keriilhet sor- ha az
iitadand6 vagyon a tArsul6s 6ltal ell6tott feladatok biaositrisrit szolgrilja.
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7. A TrirsuLis vagyon6nak t6mogatAssal ldtrejritt vagyoni rdsze ingatlan esetdben tiz 6vig, egyeb vagyon
esetdn tit 6vig -jogszabrilyban meghatiirozoft esetet kivdve - nem idegenithet6 el.
8. A Trirsulis gazdrilkod6 szervezetet alapithat, illetve viillalkozdsban vehet rdszt, azonban felelossdge nem
haladhatja meg vagyoni hozziijriruldsiinak m6rtdkdt.

VI. FEJEZET
CSATLAKOZAS, FELMONDAS, KIZARAS, A TARSULAS MEGSZUNESE
Csatlakoz{s
1. A T6rsuldshoz a P6szt6i tersdgen beliili telepuldsi dnkormiinyzat csak naptiiri dv els6 napjiival jogosult
csatlakozni. A csatlakoziis iriinti kdrelmet a T6rsuliisi Tan6cs Elndkehez kell benyrijtani.

2. A csatlakozilsr6l sz6lo ddnt6st legaldbb 6 h6nappal kor6bban. min6sitett t<ibbsdggel kell meghozni

ds

arr6l a Trirsuliisi TanAcsot ertesiteni kell.

3. A T6rsul6shoz t<irt6no csatlakoziishoz va16 hozz6jdrulasr6l a T6rsul6sban rdszt vcvo valamemyi
telepiildsi dnkorm6nyzat k6pviselotestiiletdnek min6sitett tdbbsdggel hozott ddntese sziiksdges.
4. A csatlakoz6 dnkorm6nyzat riltal a Trirsulisnak fizetendo p€nzbeli hozzijdrukisr6l, illetoleg a felajanlott
vagyontiirgyak (vagyoni 6rtdkii jogok) 6wdteldrol a Tdrsul6si Tanrics drint.
Felmondds
5. A 6rsul6si megrillapodrist felmondani a naptiiri 6v utols6 napj6val lehet.

6. A felmond:isr6l s2616 ddntdst legalibb 6 h6nappal koriibban. minositett tobbsdggel kell meghoznr es
arr6l a T6rsuliisi TanAcsot ertesiteni kell.

Kiziriis
7. A Tiirsuliis tagiainak tobb mint a fele minrisitett tbbbsdggel elfogadott hatArozat'val a naptiiri 6v utolso
napjiival kizrirhatja a Tiirsuliis azon tagjAt, amely e meg6llapodasban foglalt kdtelezettsdgdnek ismdtelt
lelhiviisra hatiiridoben nem tett eleget.

A T6rsul6s megsziin€se
8. A TrirsuLis megsziinik, ha valamennyi tagia min6sitett tdbbsegr.i ddntdssel a megsziintetds mellett foglal
iillast, illetve a bi16siigjogeros ddntdse alapjiin.
9. A Trirsukis megszrindse eseldn a Tiirsuliis tagjai kcitelesek egym6ssal elsz:imolni.
10. A Tr{rsul:is megldvo vagyona 6s annak szaporulata - a Tersul6st terhelo kdtelezettsdgek kiegyenlitesdt
kdvetoen - a Tiirsuias tagjait vagyoni hozz6j6rul6suk ar6nyiiban illeti meg.
11. A vagyonfelosziis fontosabb elvei:
a) a haszniilatba adott ingatlanokat, megldvo ing6siigokat a tulajdonos birtokaba kell adni,
b) a megldvo tulajdonba adott ing6s5gokat termdszetben kell kiadni, ennek hiiinydban p6nzben megv6ltani.
c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos <inkorm6nyzatot illeti meg.

12. A Tiirsuliisb6l tdrtdno kiviiliis (felmond6s), kiziiriis esetdn a tag 6ltal a T6rsuldsba bevitt vagyonnal el
kell szdmolni. A vagyon kiad6srira azonban a kiv6l6. a kizfu:t tag csak abban az esetben tarthat igdnyt, ha az
nem veszdlyezteti a Tiirsul6s feladatainak elliitiisiit. Ennek hiiinyiiban a volt tagot a Trirsul6ssal kdtdtl k lain
szerzodds alapjiin haszniilati dij illeti meg.

A Trirsul6s megsziindsekor a vagyon felosziisa ds a kdz6s tulajdon megsziintetdse nem tdrtdnhet oly
m6don, hogy az a T6rsul6s 6ltal ell6tott kdzf'eladatok ds kOzszolgAltatasok teljesitdsdt veszeiyeztesse.
13.

9
1:1. A kozds tulajdon megsziintetdse es az ebbol sziimaz6 vagyoni igdnyek kieldgitdse soren a tifusul6s
tagjai olyan jogi ds pdnziigyi megoldibokat alkalmaznak, amelyek a t6rsul6si megiillapodrisban megjelolt

k6zfeladatok ds kdzszolgiiltatiisok elliitrisiit nem veszdlyeaetik.
Visszafi zet6si ktitelezettsegek
15. A Trirsul6s 6ltal elnyert tiimogatas felett a T6rsul6s rendelkezik. ds 1'elelos ajogszerfi felhaszniiliisdrt.

16. Amennyiben a Tifusuliis tiimogatiisban rdszesiilt ds a tag(ok) kil€pdse eredm6nyekdnt a T6rsul6s m6r
nem f'elel meg a t6mogatds elnyerdsehez sziikseges felt6teleknek. fgy a kildpo tag(ok) k6teles(ek) a kildpo
dntormanyzatra - lakoss6gsz6m szerint - jut6 t6mogat6snak megfelelo dsszeget kamattal ndvelten a
ktjzponti kdltsdgvetdsnek megfizetni.
17. Amennyiben a kildpo tag a Tdrsul6si Tanrics ddntdse alapjrin biirmilyen krizris beruhdz6sban vesz rdsz.
a kiidpds ot nem jogosida fel arra, hogy a beruhrtrissal kapcsolatos 6s szimira megAllapitott temogatast.
illetve hozzitlirulist ne fizesse meg.

18. Ha a kil€po tag a Tarsuliisi Tan6cs diintdse alapjtin t imogatrisban rdszesiilt, kdteles annak dsszegdt,
illetve fennmarad6 r6szdt a T6rculiis szdml|jtLra m5.g a kildp6s idopontj6t megelozoen visszafizetni.
19. A kildpo tagot megilleti az eltala teljesitett hozz6jiirul6soknak 6s az alaptoke-elhelyez€si pdnzpiaci
mtlveletckbol szirmaz6 bevdteleinek jelen fejezet 16-19. pontj6ban meghatarozott dsszegekkel ds a
kezel6si kdltsdgekkel csrikkentett 6sszege.

20. A tersulti meg6llapodds felmondils, 6s kiziiriis esetdn jelen fejezel 10-15. pontja

megfeleloen

alkalmazand6.

VII. FEJEZET
A TARSULAS ELLEN6RZESE
1.

A

t6rsul6s tevdkenysegdt ds gazd6lkod6s6t a Fenntart6 K6pviselo-testiiletek ellenorzik

2. A tiirsul6s gazdiilkod6srit

- az Eur6pai Uni6 riltal nyrijtott ds egydb nemzetkdzi tiimogatiisokat, valamint a
kapcsol6do kdltsdgvetdsbol nyrijtott tiimogatdsok lelhaszniiliist is idedrtve - az Allami Szdmveroszdk
ellenorzi. Az eur6pai uni6s ds kdltsdgvetdsi temogatesok felhasznrilis6t az Eur6pai Sz6mvevoszdk tls az
Eur6pai B_izottsrig illetdkes szervezetei, a Kormiiny 6ltal kijel<ilt szerv, a fejezetek ellenorzdsi szervezerei, a
Magyar Allamkincster, illetve az eur6pai uni6s tamogat6sok iriinyit6 hat6s:igai ds a kifizeto hat6s6g
kdpviseloi is ellenorzik.
3. A tarsuliis mrikdddse felett a N6griid Megyei Kormiinyhivatal tdrvdnyessdgi feliigyeletet gyakorol.
Ennek keretdben vizsg6lja- hogy a Trirsulis dttntdse, szervezete, miikddese 6s ddntdshozatali eljarasa
megfelel-e a jogszabrilyoknak, a trirsuliisi megrillapodiisban, valamint a szervezeti €s miik<iddsi
szab aly zatb an

foglaltaknak.

4. A tArsulas tagjai - polgiirmestereik ritj6n ellenorizhetik a tdrsules mr.ikddeset cdlszenisdgi ds gazdasiigi
szempontb6l. A lefolytatott ellenorzdsrol jegyzokrinyvet kell t'elvenni 6s az a tiirsulas elntikdnek ds a
tdrsulds tagiainak meg kell ki.ildeni.

VIII. FEJEZET
VEGYES TS Z.INO NTNOELKEZESEK
1. Jelen tdrsuliisi megrillapodilst a lorzskon).vi nyilvantart6sba tort€no bejegyzds napj6t6l kell alkalmazni.
ezzel egyideji.ileg a trirsulds 2014. febru6r 21. napjiin kelt t6rsuliis megrillapod6sa hataly6t vesri. A tfusuldsi
megrillapod6s drvdnyessdg6hez valamennyi tiirsult tag kdpviselo-testiiletdnek minosileft tdbbs€ggel hozott
j6v6hagyo hatrirozata sztiksdges.

2. A T6rsultisi megdllapodrlst a tArsul6s tagjai m6dosithatjrik. illetve tdrvdnyben, korm6nyrendeletben
meghatarozottak szerint m6dositj6k. A tdrsuliisi megrillapod6st a helyi iinkormdnyzati riltaldnos
v6laszt6sokat kdveto 6 h6napon beltil a tagok feliilvizsgiiljiik.
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3. A Tiirsuliisi Taniics tagjai dvente legaliibb egy alkalommal besz6molnak kdpviselotesttileteiknek

a

T6rsuldsi Tandcsban vdgzett tevdkenysdgiikrol.

.1. Felek jelen megrillapodiis 6rtelmezdsdvel, illetve teljesitdsdvel kapcsolatos jogvit6ikat

a

Piiszt6i

Jiir6sbir6s6g illet€kessdgi k6rdbe utalj6k.

6. A felmondds, illetoleg a bir6srigi eljrinis kezdemenyez€sdt megekizoen legal6bb 8 nappal a felek
k<itelesek a vitds kdrd6sekre vonatkoz6an dlLispontjaikat egyezetni, amelyr6l jegyzokdnyv kesziil.

7. Az egyeztetds sikertelensege esetdn a megdllapodris az abban meghal6rozott m6don felmondhat6, illetve
a vit6s kdrdds a bir6siig el6 terjesaheto.
szerz<iddsben nem szabAlyozotl kdrddsekben a Polgiiri Tdrvdnyktinyvrol sz6l6 2013. dvi V.
torvdny, Magyarorszrig helyi dnkormAnyzatair6l sz6l6 201 l. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny, a teriiletlejlesztdsr<il
€s a tertiletrendezdsrol sz6l6 1996. dvi XXI. t6rv6ny, az 6llamh{ztarldst6l sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrueny.
valamint a vonatkoz6 egydb jogszabiilyok rendelkezdsei az irrinyad6k.

8. Jelen

Jelen megiillapod6st a felek 6tolvasiis 6s egytittes drtelmezds utiin, mint akaratukkal mindenben megegyezot
6v6hagy6lag al6irj 6k.

j

Ziradik:
Jelen egysdges szerkezetbe fbglalt tiirsul6si meg6llapodiist a tdrzsk<inyvi nyilv6ntartrisba ttirteno bejegyzes
napj6t6l a fenntarto rinkormdnyzatok kdpvisel6-testtiletei az al6bbi
Als6told Kozs6g Onkormanyzat6nak Kdpviselo-testiilele a <hatarozat sz6m> hatarozatiival
Bokor Krizsdg onkormAnyzatanak Kdpviselo{estiilete a <hal1rozat szlm> hatfuozatiNal

Cserhiitszentivrin K6zs6g Onkormrinyzatrinak Kdpviselo-testiilete

a

<hatfuozat sziim> hatiirozatiival

Felsritold K<izs6g 6nkormdnyzat6nak Kdpviselo-testiilete a <hatArozal szinT> hatlrczaIAyal
Gar6b Kdzseg Ontorm6nyzatd,nak Kdpviselo-testiilete a <halarozat szam> halfuozali.val
Koziird Kozs6g Onkormrinyzatrinak Kdpviselo-testiilete a <hallrrozat szfun> hatarozatiival

Kutas6 KOzsdg Onkormrinyzatrinak Kdpviselo-testiilete
tdbbsdggel hagyta j6v6.
Onkorm6nyzat

nev

e, halArcz.al

a <halltozat sz'm> h^ti[ozalAval

szilma:

minositett

Polgiirmester neve 6s aliiirAsa:

PII

Als6told Kdzsdg OnkormAnyzata-<haterozat sz{m>

S6ndor Szandra Eva polgiirmester

Bokor Krlzsdg Onkormiinyzata <hatarozat szitm>

I'H

Hegedtis P6l polgiirmester

Cserhiitszentiv6n K<izsdg Onkormriny zala <haIArozzl

szinn>

PH

Siraky Attila polgArmester
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Felsotold K<izsdg Onkormenyzata <hatarozal sz6m>

PH.

Naglwiiradi Istv6n

Gar6b Kdzsdg 6nkormiinyzata <hatArozat szAm>

pol giirmester

PH

Kov6cs Zoltdn polgiirmester

Koziird Kozsig Onl<ormiinyzata <hat6rozat szitTt>

PTI

Dr. Hajasnd Banos Miirra polgiirmester

K utas6 Kcizsds

onkormiinvzata <hatAtozat szlm>

PH-

Keri Erika polgrirmester

t).

l. szdm mell[klet

A t:irsul:ist alkotri telepiil6sek lakossigszdma

- Als6told:
- Bokor:
- Cserhiitszentivdn
- Felsotold:
- Gar6b:
- Kutaso:
- Koz6rd:

6sszesen:

22s tb
I 12 fo
109 fo
1311'o

43 fo
101 fo
168 fd

889 f6
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2. saimfi

melliklet

Cserhitszentiv6ni Ktirzeti Egdszs6giigyi Szolg:ilat szakmai alaptev6kenys6g6nek {llamhAilart{si
szak6gazati 6s korm{nyzati funkci6 szerinti besoro16sa

AllamhSztartisi szak{gazati besoroLis:

862100

AltalanosjAr6beteg-elliitris

Szakmai alaptev6kenys6gek korm6nyzati funkci6 szerinti besorol6sa:
Feladat megneveztse
0721 I I
074031

Hrlziorvosi alapelletas
Csal6d 6s novddelmi egdszs6giigyi gondozris
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3,

Fe

suim melliklet

lhatalmaz:1s

q hitelintdzet neye is cime

A

Cserhritszentiv6non, 2018. februdr 13. napj6n kelt Cserhiitszentiviini Kdrzeti Egdszsdgtigyi Szolg6latot
ldtrehoz6 tiirsulasi megiillapod6s IV. fejezet l3-15. pontja alapj6n ...........
Onkorm6nyzata (........
. u. .. ..... sz., kdpviseli

polgdrmester) felhatalmazza a Cserhiitszentiviini Kdrzeti Egdszsdgi.igyi Szolgiilat (3066 Cserhiitszentiviin,

Kossuthrltl..,bankszrimlasz6m:........................,kdpviseli:SirakyAttilaeln<ik)mintjogosultat.hogya
t6rsul6si meg6llapod6sb6l eredo lejart kdvetel6set a(z)..................................-n:ill-ndl vezetett
pdnzforgalmi jelzosz6mri sz6mlija terhdre ktikin engeddly, vagy
yilatkozat nelkiil beszeddsi megbiz6ssal drvdnyesithesse a Ptk. szerinti eldviildsi hatiirid6n beliil. A
sziimlatulajdonos kdtelezettsdget vallal arra, hogy amennyiben a fenti sz6ml6t megsziinteti, rij sziimliit nyit,
errol a tdnyrol ds annak adatair6l Cserhiitszentivrini Kdrzeti Egdszsdgiigyi Szolgrilat ir6sban 5 munkanapon
bel0l tdjdkoaatja, tovdbb' az i:1 sz6mliira frj felhatalmazist nyirjt be a hjtelintdzet fel6.
Jelen felhatalmaz6s visszavondsig dw6nves, melv visszavonds a sz6mlatulajdonos 6s a beszeddsi megbiz6s
jogosuld6nak kdz<isen tett nyilatkozatiival lehetsdges.

Kelt:

, ..........

€Y

h6

...... nap

a szdmlatulajrlonos cdgszer alairdsa ds bdlyegzdje

ZAr^d6k:
A felhatalmazdst nyilventafiesba vettiik.
sz6mlatulajdonos ds

a

ds vrillaljuk, hogy a beszeddsi megbiz6s visszavon6sa csak a
jogosult k6z<isen tett nyilatkozat6val tdrt6nhet.

a hitelintdzet cegszerri aliiiriisa ds bdlyegzoje

HATAROZATI JAVASLAT-I:

Bokor Kdzs6g Onkormdnyzatiinak K6pvisel6-testiilete megtiirgyalta a ,,Javaslat a
CserhitszentivSni Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolgrilat- jogi szem6lyis6ggel rendelkez6
trirsul:is -TARSULASI MEGALLAPODAS m6dositisira." cimii el5terjesadst, ds az
aldbbi dontdst hozza:

1. A Kdpvisel6-testtilet

2.

a

M6dosit6 Okiratot ellbgadja

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgriLrmesterdt

3. A

a

M6dosit6 Okirat aliiirdsrira.

Kdpviselo-testiilet fe.lkdri Cserhiitszentiv6n polgiirmesterdt
tov6bbit6sara a Magyar Allamkincstiirhoz

a

M6dosit6 Okirat

Hatrfuido: 6r1elemszeruen.
Felelos: Hegedtis Pril polgrirmester
M:fukus S6ndor jegyz5

Bokor. 2020. okt6ber 13.

HegedLis P6l

polgrirmester

A hat{rozati javaslat tiirv6nyesl

Mirkus Sindor
jegyz6

HATAROZATI JAVASLAT-II:
Bokor Krizs6g Onkormdnyzatrinak K6pviselo-testiilete megtirgyalta a ,,Javaslat a
Cserhritszentivrini Ktirzeti Eg6szs6giigyi Szolgflat- jogi szem6lyis6ggel rendelkez6
t:irsul:is -TARSULASI MEGALLAPODAS m6dositisrira." cimri el6terjesadst. 6s

az

al6bbi ddntdst hozza:

1.

A Kdpvisel6-testtilet az egysdges szerkezetii Tiirsuliisi MegrillapodSst elfogadja

2. A

Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza
Tiirsul6si Meg6llapodiis al6fr6siira.

3. A

a

polgiirmester6t az egysdges szerkezetri

Kdpviselo-testtilet felkdri Cserhdtszentivdn polgiinnesterit

az

cgys6ges

szerkezctii T6rsul/rsi Megdllapod6s tov6bbitdsfra a Magyar Allamkincstiirhoz

Hat6ridS : drtelemszeriien
Feleltis: Llegedris P6l polg6rmester

Mdrkus Srindor j egyzo

Bokor. 2020. okt6ber 13.

Hegedtis Pdl
polgiirmester

A hat{rozati javaslat tii rr'6nyes!

Mrirkus Srindor
jegyzo

b aa*w uulklr-,ld
Bokor Ktizs6g Onkormdnyzata Polg6rmester6t6l
3066 Bokor. Szabadsrig tt 14.
telefon: 32l382-05 6:. fax: 32/382-026
e-mail: csivan.koriegvzo seqAqmail.com

Elok6szitdsben kozremrikdddtt: Mrirkus Srindor jegyzo

El6terjeszt6s

,Iavaslat 6ltal6nos iskolis tanul6k 6tkez6si t6rit6si diikedvezm6ny6nek, illetve ktiz6pfokri oktatisi
int6zm6nybe ji16 tanul6k utaz{si b6rlett6rit6s6nck megSllapitisira napirendi ponthoz

Tisztelt K6pviselo-testtilet!

Az 6ltal6nos iskol6s tanul6k 6tkezdsi tdrit6si dijkedvezmeny6t, illetve kdz6pfokri oktatisi intdzm6nybe
jaro tanul6k utaz6si bdrlett6ritds6t a kdpviselo-testiilet abban az esetben allapitja meg, ha az adott dv
kciltsdgvet6se lehet6v6 teszi az. Bokor Onkorm6nyzata penziigyileg neh6z helyzetben van. azonban a
2020. illewe a 2021.6vi ktilts6gvet6s6ben biaositani tudja az al6bbi temogat:isi formiikat. Az elozo
6vekhez hasonl6an 2020/2021-es tandve az 6ltalinos iskolai tanul6k rdsz6re 25o%-os 6tkezesi t6ritdsi
dijkedvezmdny keriiljon meg6llapitesra, illetve a kdzdpfoki oktatrisi intdzrn6nybe jir6 tanul6k reszdre az
utazdsi b6rlet kolts6ge megtdrit6sre keriiljdn.

Ilatirozati iavaslat

igy ddntott, hogy a 202012021-es landvre
vonatkoz6an a bokori 6ltal6nos iskoliis tanul6k rdszdre 25%-os dtkezdsi t6ritdsi dijkedvezmdnyt 6llapit
meg. illctve a kdz6pfokLi oktatrisi intdzmdnybe jdr6 tanul6k r€szdre az utazfsi bdrlet kolts6g6t megteriti a
2020. illetve a2021. €vi k6lts6gvetdse terhdre
Bokor Kozsdg Onkorminyzata K6pviselo-testiilete

A Kdpvisel6-testtilet

felhatalmazza a polgirmestert, hogy az €rintetteket tiijdkoztassa a kdpviselo+estiilet
ddntdsdrol, ds a tov5bbi sziiks6ges int6zkeddseket tegye meg.

Hat6rid6: drtelemszerii

Felelos:

polg6rmester

Bokor. 2020. okt6ber 6.
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Hegedris Pil sk.
polgdrmester

h aatw

"riilna

Bokor Ktizs69 6nkorm:inyzata Polgirmester€t6l
3066 Bokor. Szabadsag rit 1,1.
telefbn: 32l3 82-05 6; far: 321382-026
e-mail: csivan.korjeqyzoseg(rlgrnail.corn

El6k6szftdsben kdzremiikdddtt: Mdrkus S6ndor jegyzo

[,liiterleszt6s
T6j6koztatis a R6mai Katolikus PI6b6nia Cserhitszentivin t:imogat{si k6relm6r6l
napirendi ponthoz

Tisaelt Kdpviselo{estiilet

!

Bokros Levente Cserh6tszenliv6ni pldb6niai kormrinyz6 azzal a kirdssel lordult
0nkormiinyzatunk t-eld. hogy egyszeri juttat:iskdnt 50.000 Ft-tal tamogassuk a Cserh6tszentiviini
pldbiinia ELMU szrimkiinak kifizet6s6t. 2019. december6ben olyan fiit6skorszenisit6s tdrtdnt az
dpiiletcn, ami megf'elel a komfortos 6lethez, de rendkivtili m6don megnrivelte a kiad6sokal.
Bokor Onkormdnyzata stlyos p6nziigyi gondokkal ktizd, nem 6ll rendelkez6sre a sziiksdges penziig.vi
lorris.

Hatirozati iavaslat
Bokor Kiizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete - figyelembe vdve az dnkorminyzat srilyos p6nztigyi

- nem t6mogatja Bokros Levente Cserh6tszentiv5ni pl6b6niai korm6nyz6 t6mogat6si
kdrelmdben szereplo 50.000 Ft iisszegii egyszeri juttatist. melyet a Cserhiitszentiviini pldbrinia ELMU

helvzetdt

sziimkiinak kifi zet6s6re forditandnak.

A

K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a kdrelmezot tejekoaassa a kdpviselo-testiilet
d6ntds6r(il. ds a tovibbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.
Hatirido: _irtelemszerii

Feleliis:

polg6rmester

Bokor. 2020. okt6ber

6

Hegediis Pdl sk
polg6rmester

ilototAr il4Tot-!KLJS P!-f EAr,tdA
CSERHATSZENTiVAN
Gar;ib - Felsdtold - Als6told - Kutas6 - Bokor

3866 Cserhdtszentivi n, Kessuth rit 26.
Bokor Onkormdnyzata
3066 Bokor, Szabadsae

Hegedfis

Fil

polgdrmester

It

lk,tsz:28/2020
T6rgy: tdmogat6si k6relem

14.
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Tisztelt Heged(s Pdl Polgdrmester Ur!

Marton Zsolt, mintaVdc Egyh6zmegye megy6sp sptjke 2019. november4-6n nevezett ki a Cserh6tszentivini
Pl6b6nia pl6bdniai kormdnyzdjdvS. A plSbdnidt Urus Attila pl6b6niai korm6nyz6 rir adta 5t a Pdszt6i Esperesi
Kerulet esperese jelenl6t6ben 6s igazolds6val.
6si hagyomdny szerint a Cserh6tszentiv6ni R6mai Katolikus Pl6bdnia papja dsszesen hat kozs69 lelkip6sztora,
A pi6bdnia lelkipasztori ellatesa els6sorban az itt 616 emberek, kozoss6gek szolgAlatAt jeienti.
A pl6bSnia els6sorban nem 6p0let, hanem a megkereszteltek 6s a hitet keres6k kdzdss6ge.
A pleb5nia, mint jogi szem6ly viszont anyagi javakkal 6s 6piletek fenntartdsdval is kdteles gazd6lkodni.
A kdzponti szolg5lati hely, mint 6prilet, koz6s birtokunk. A pl6bdnia 6prllete 6veken keresztril lakatlan volt.
Ennek ellen6re sikeriilt kulonboz6 m6don 6s helyekr6l anyagi forrSst biztositani az 5llagmeg6v5shoz, sdt a

templom 6s a pl6b6nia 6pr.ilet6nek korszeriisitds6h ez is.
A Vici Egyh5zmegye 2019. december6ben olyan fiitdskorszerfsit6st biztositott a helyben lak6shoz, ami
megfelel ugyan a komfortos 6lethez, de rendkivi.lli mddon megnovelte a kiad6sokat. Ahhoz, hogy ezeket
fizetni tudjul! sok Sldozatot kell hoznia hiv6 k6ztiss6gnek.

Mint a hat telep0l6s katolikus lelkipdsztora tisztelettel k6rem Ont, mint a kiizsdg Polgdrmesterdt 6s igy
mag5t az 0nkorrfldnyzatot, hogy egyszeri juttatdskdnt 50.000 HUF seg6ly form5jSban legyen anyagi
segits6giinkre. Az ELMU sz6m16ink kifizet6s6hez k6rem az Onkorminyzat segits6g6t.
Takar6kbank Zrt . , 6472 - Pdszt6 fi6k
Szd mlaszim : 62100250-15100780
Pidbdni6nk 6ptiletet a MAGYAR FALU PROGRAM keret6ben ,,k6zoss6gi tdr ki-, etalakitSsa 6s foglalkoztatds
timogatisa" p6lydzaton 2020-ban nyertes lett. Ennek megfelel5en terveztettrik es hagyattuk j6vd az 6ptilet
energetikai korszenlsitds6t is. Szdmitisok szerint igy a jovdre n6zve nem jelent dri6si terhet az 6piilet
energetikai

el

l6tottsdga 6s annak fin ansziroz6sa.

Meg6rtdseben 6s k6relmemnek pozitiv elbirildsdban bizva kivinok Onnek 6s az 0nkorm6nyzat K6pvisei6
Testiilet6nek sok erSg b6lcsessdget 6s a j6 lsten Sldiistl
tcil l.ra \CserhdtszentivSn, 2020. szeptember 24.

--- r =

I

'LiL,t*,-'f

Bokros Levente
l6biiniai kormdnyz5
+36 30 462 8130 / bokros.levente@gmail.com
web: cse.hatszentivan-plebania.wiebnode.hu /facebook: Gerhitszentiv;n pl€bdnia

5 nn*n w.u.&W
Bokor Ktizs6g Onkorminyzat Polg6rmestere
1066 Bokor. Szabadsiie

tt l,l.

tcletbn: 121468-485
e-mail : titkarsag@matraszolos.hu

Elokdszf tdsben ktjzremtikdd<itt: Markus S6ndor jegyz6

El6terjeszt6s

Javaslat bels6ellen6r dijinak kiiztis visel6s6re napirendi ponthoz

Tisztelt K6pviselS-testii lct:
Magyarorsz6g helyi 6nkormrinyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXIX. tdrvdny i19. $ (5) bekezddse r6gziti,
hogy ,,A helyi dnkormdnyzalra vonatkoz6 dves ellendrzdsi tervet a kdpviselSlesttilet oz el6zd 6v december
3 I -tig hag[a j6vd. "
A jegyzo koteles gondoskodni a bels6 kontrollrendszeren beliil - a bels<i ellen6rzds m(kddtet6s6rdl az 5llamh:iztart6s6rt felel6s miniszter iilal kozz€tett m6dszertani ritmutat6k 6s a nemzetk6zi bels<i ellen6rzdsi
standardok hgyelembev6tel6vel. A helyi <inkorminyzat bels6 ellen6rzdse keret6ben gondoskodni kell a feltigyelt k<ilts6gvet6si szervek ellen6rzdsdrol is. Az ut6bbi ellen6rz6si forma a tulajdonosi funkci6val osszefiiggo, atfo96 vagy riltal6nos ellen6rz6sk6nt val6sul meg.

A fent iddzett jogszabdlynak

eleget t6ve a M6trasz6l6si Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal Csdpe P6ter egydni
vrillalkoz6val Vrillalkoz6i Szerztid6st kdt6tt a M6trasz6losi Ktjzds Onkormrinyzati Hivatalnril. MiitraszSlSs
Kozseg 0nkormanl zatdndl. Bokor Kdzs69 Onkormdnvzauin6l. Cserh6tszent ivdn Kdzseg 0nkormdnyzat6ndl.
Felsotold Kozscg Onkormd nyzat nal. Gardb Kdzsdg 0nkormdnyzat6n6l. Kutas6 Kozsdg Onkormdnyzatdnel.
Mritrasz6[6si Roma Nemzetisegi 6nkormrinyzatndl, valamint az itltaluk alapitott kdlts6gvetdsi szervekn6l a
bels6 ellen6ri feladatok vrillalkozrisi formriban t<irtdn6 elliit6sara.
A szerzod6s 2020. okt6ber l. napjrin l6p hat6lyba, hatdrozatlan id5re, brutt6 120.000 Frh6 tisszegdrt.

Az dnkormiinyzatok saj:it kdltsdgvetdsiik terh6re egyenl6 ar6nyban - az alitbbiak szerint jiirulnak hozzA a v6llalkoz6 dijazdsithoz:
1. Mritrasz5los K<izs6g Onkorm6nyzata
20.000 Ft/h6
2. Bokor Kiizs6g Onkormrinyzata
20.000 Ftih6
3. Cserhdtszentivin Kdzsdg Onkormdnyzata 20.000 Ft/h6
4. Fels6told K<izs6g onkormrinyzata
20.000 Ft/h6
Kdzs6g
5. Garrib
onkormSnyzata
20.000 Ft/h6
6. Kutas6 K6zs6g Onkormiinyzata
20.000 FVh6,
mely dsszeget a Miitrasz6l<isi Kdzds OnkormSnyzati Hivatal I
kij rira minden h6nap 5. napj6ig utalja 5t.
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41024-15809386 sz6mri kdltsdgvet6si szdm-

Kdrem a Tisztelt Kdpviselotestiiletet, hogy sziveskedjen a fenti el6terjeszt6st megtrirgyalni, ds az al:ibbi hat:irozati javaslatot elfogadni.

[Iati rozati iavaslat:
Bokor Kdzsdg Onkormiinyzata K6pviselo-testtilete napirendre ttiae ds megt{irgyalta a M6trasz<ilosi Kdz6s
Onkormrin.vzati Hivatalhoz tartoz6 Onkormenyzatok, valamint az |Italuk alapitott kdlts6gvetdsi szervekndl a
belsSellenorzdsi feladatok v:illalkoz6si form:iban t6rtdn6 ell6t:is6t, mellyel kapcsolatban az akibbi hat6rozatot
hozta:

Bokor Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pvisel<i+esttilete a bels6ellenorzdsi l-eladatok v6llalkoz6si fbrmeban tortdnS
ef f6t6srit t6mogatja, 6s a vrillalkoz6i dij megfizet6sdhez sztiks6ges 20.000 Frh6 hozz{jirdlst a Miitrasz6l6si

2

Koz<is Onkorm6nyzati

Hivatal I 174

1024-1 5809386 sz6m[ k6lts6gvet6si sziLmli\ira minden h6nap 5. napjriig

6tutalja.

A K6pviselo-testiilet lelhatalmazza

a polg6rmestefi, hogy az Onkormdnlzat pdnztigyi tigyintdz6j6t t6j6koztassa a kdpvisel<i-testi.ilet dontdsdr6l, 6s minden h6nap 5. napj6ig gondoskodjon a hozz6j6ruldLs 6tutal6s6r6l.

Hat6rid6: minden h6nap 5. napja
Felelos: Hegedris Prilpolg6rmester
pdnziigyi tigyintdzo

Bokor, 2020. okt6ber 6.
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eg,r6szr61 a M:itrasz6l6si Kiiztis Onkorminyzati llivatal (sz6khelye: 3 068
M6hasz616s, Kossuth tdr 15. k6pvisel6je: Mfrkus Sindor Jegyz6; ad6sz6ma: 15809386-1-12; mint

amely

16trej

ott

Megrendel6 (tov6bbiakban Megrendel6),

masr6sa61, Cs6pe P6ter (anyj a neve: Petr6 JuLianna; szLilet6si helye, ideje: Pis^6, 1969.09.25.;
lakcime: 2660 Balassagyarmat, Vordsmarty u. 3. ad6szima: 65943759-1-32; ad6azonosit6 jeie:
83'/ 522 2615; bels6 e11en6r regisztr6ci6s szAma: 5712661) egy6ni vriliaikoz6 (tov6bbiakbaa
Vallalkoz6) kozdtl az a16bbi feltdtelekkel:

I.

A

szerzSdfis

t|rgya

A Megrendel6 megbizza aY alla1koz6! hogy

.
o
.
"
.
.
.
.
"

M:itrasz6l6si Kiiziis Onkormrinlzati Ilivataln6i,
M6trasz6l6s Ktizs6g Onl<orm LrryzztLnii,
BokorKiizs6g Onkorminyzat:in:il,
Cserh dtszentivin Ktizseg 0nkorm dnyzatdndt,
tr els6told Ktizs6g Onkorm Lryzatlnil,
Garib Kiizs6g Oukorm *n7zatj;n6l,
Kutas6 Ktizs6g Onkorm hryzatini.J,
MdtraszrilSsi Roma Nemzetisegi Onkormdnyzarndl
valamirt az :iltalu-k alapitott ktilts6gvet6si szervekn6l

a bels6 ellen6ri felailatok, v{Ilalkozfsi formiban ttirt6n6 ell6tfsdt a k01ts6gvet6si szervek
be1s6 kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ei1en6rz6s6r61 s2615 31012011. Gn.31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapj{q valamir:t az egy€6 szakmai 6s jogi el6ir6sok betart6sa mellett vdgezze.

tr.
1

)

2.)

Megrendel6 a feiadal e116t6srlhoz a sztiks6ges i::form6ci6kat 6s adatoka! vala::nirrt a
szriksdges szem6lyi 6s targyi felt6teleket (e16zetes egyeztet6st kovet6en) a Vdllalkoz6 r6sz6re
izto s itj a.

A Megrentlel6 nev6ben, M6rkus Sintlor, a Mitrasz6l6si Kdztis Onkorminyzati Eivatal

Jegyz\je, j:ir ei, akik a logszabilyi elSirasoknak megfelel6en, a V611a1koz6va1 a kapcsoiatot
tanjak, valamint akiknek a V6llalkoz6 beszdmol6si ds adatszolgaltat6si kotelezetts6ggel
tanozik.

III.
L)

A Megrendel6 ktitelezetts6gei

A
b

A Vdllalkoz6 ktitelezetts6gei

A Vallalkoz6 a feladal l kizir6lag

n

r

db mell

szemdlyes kozremtkoddsdvel a Megrendel6 drdek6nek
megfeleloen koteles v6gezni. Feladatait a 37012011. 6tr. 31 ) Korm. rendeletben foglaitak
alapjan, valamirit az megrendelo mindenkor hatalyos belso szabAlyzatai alapj6n 16tja el.

2)
3.)
4.)
5.)
6.)
1.)

-..:;

.:

:'

A Va11a1koz6 koteles ajelen szerzSdds keretdben r6bizott eszkozoket 6s anyagokal aLlagukban
6s menhyis6gtikben a tulajdonos gondoss6gAvai meg6riz::i, illetve azokkal Megrendel6
felsz6Utasara brirmikor elsz6mol-ni.
A Va11a.1koz6 kij elenti, hogy az I.-es pontban meghatdrozott tev6kenysdg v6gz6se tev6kenysdgi
kor6be tartozik, ds an:rak ellAtrls6hoz rendelkezik a 37012071. QilI.31 ) Korm. rendeletben
meghatdrozott szakk6pesit6ssel, vala,"nint a 2011. 6vi CXCV. tv. szerinti ellamh[ztafiesdrt

felelos miniszteri enged611ye1.
A Vailalkoz6 k6telezettsdget vallai an4 hogy mmk6j a sor6n a Megrendeio belso szakmai
szabl)yzataiban 6s bizonylataiban foglaltakal k[lonosen a Megrendeio utasit6sait, valamennyi
szakmai szabilyl, e1j ard.st, szokvaal.t, valamint az ide vonatkoz6 jogi 6s etikai el6irasokat
marad6ktalanul betartj aA Va11a.1koz6 tevdkenys6ge sord:r k<iteles betartaai a Megrendei6 min6s6gbiztcsitasi
rendszer6ben foglalt, 16 vonatkoz6 el6irasokat 6s rendelkez6seket.
A Va11alkoz6, a Me$ende16 drtesit6se mellett, jogosult a tev6kenys6ge v6gz6s6nek rerddt
meghatdroari.
A Vriilalkoz6 a tev6kenys6ge .tegzdsdhez sziiks6ges eszhozoket 6s a:ryagokat t6rit6s n6lkLil
bizo sitj a.

fV-.
1.)

A

A Vfilalkoz6 felel6ss6ge

Va11a.1koz6 feiadat6nak e1161as66r! vnlam'int a tevdkenys6ge altal okozott
tartozik 6s az altala okozott kar teljes m6rt6k6t koteles megt6riteni.

kardit teljes

fe1ei6ss6gge1

2.)

a tevdkenys6ge sorr{a tudomasara jutott szem6lyes, hivatali, iizleti, szolgalati
adatokat 6s fuJorm6ci6kat koteles titokkdnt kezelni, azokal masnak 6t nem adhatj a, i11et51eg
hozz.lferhet6v 6 rtem teheti.

A Vrillalkoz6

V.
1.)

A

A szerz6d6s hatdiya, mrjdosit:isa

6s

felmondisa

szerz6d6s 2020. okt5ber 1. napjan i6p hatalyba 6,s art, a szerz6d6 felek hatarozaflan id5re

kotik.
2.)
3.)

A szerz6dds m6dositasara 6s kieg6s-zit6sdre, mindk6t f6l egyetdrtdse esetdn, a felek ir6sban
jogosultak.
A szerz5d6st mindk6t f6i i:rdokolas n61kul 30 nap felnontlSsi id6vei, bdrmjkor felmondhatj a.

\T.
I.)

A Vrillalkoz6t

a szerz6d6sben

A vrillalkoz6 dijazisa

foglalt feiadatok eflAt6siefi az a16bbi brutt6 dij azds

i11eti meg

120 000 Ft./h6, azzz egysziz htszezer forint,&rinap, melyr6i a v6llalkoz6 a napt6ri
negyed6veket ktivet6en {llitja ki a sziml6t.

Az altald:ros forgalmi ad6r61 s2616 2007. 6vi C)Cil/tr. torv6ny 188. $-a alapja:r a Vrillalkozo
alanyi ad6mentes k6rbe tartozik, mivel 6ves tev6kenys6g6nek e11en6rt6ke t6nylegesen nem
haladja meg az alarryi ad6mentess6g

2.)

v

asztisarajogosit6 fels6 drtdkhatefi.

A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozasi dij mag6ba:r fogialja a jaruldkokat, valamint
tatalmazza

A

a Va11a1koz6nak a

vallalkozas teijesit6s6vel fel:aeriil6 kolts6geit is.

Megrendelo, a Viilalkoz6 dij 6t, a kiallitott sz6mla leadas6t kovet6en 15. napon behil a
V6lla1koz6 ERSTE Bankn6l vezetett 1 1600006-00000000- i 9296177 szmrr't ba::kszlmldjara
tort6n6 6tutalassal telj esiti.

\1I.
1)

A

vri1la1koz6 vallalj a, a 37012011.

Egyebek

(XII.31.) Korm. rendelet 22.$. (1) ds (2) bekezd6se szennt

a

bels6 e11en6rz6si vezeto feladatainak e11etas6t, az al6bbiak szerint:
(1) a belso ellen6rzdsi vezet6 feladata:
a) a bels6 ellenSrz6si k6zj-i<<inyv elk6szit6se;
b) a kockiaatelemz6ssel al6t6masztott stuatdgiai 6s 6ves ellen6rz6si tervek Osszeallitasa, a
koltsdgvetdsi szerv vezet6j6nek - helyi dnkomranyzatok eset6n k6pvisel6-testiilet - j 6vahagyasa
utdn a tervek v6grehajtiisa" vaiamirrt azok megval6sit6sifurak nyomon kdvet6se;
c) a bels6 ellen6rzdsi tevdkenysdg megszervezdse, az ellen6rz6sek v6grehajtasdnak irrfuryitasa;
d) az ellen6rzlsek osszehangolasa;
e) arnennyiben az ellenorzes soriln btinteto-, szab6lysdrtdsi, kdrt6ritdsi, illetve fegyeb:ri e1j rirris
meginditisara okot ad6 cselekm6ny, mulaszt6s vagy hi[nyoss6g gyamija mertil fel, a
kdltsdgvet6si szerv vezet5j6nek, illetve a kolts6gvet6si szerv vezet6jdnek drintettsdge eset6n az
ir6nyit6 szerv vezet6j6nek a haladdkta"lan thjekoztal{sa 6s javaslattdtel a megfelel6 eljrirasok
meginditdsdra:
fl alezi$" ellen6rzdsi j e1ent6s, illetve annak kivonatrinak a kolts6gvetesi szerv vezetoje szfirrira
tortdn6 megkiild6se a 43. $ (4) bekezd6s6nek megfelel6en;
g) az eves ellenorz6si jelentds, illetve az osszefoglal6 6ves e11en6rz6si jelent6s 48. $-ban
Io91al tak szerinti osszedllitasa.
(2) Az (1) bekezddsben fog1a"1t feiadatokon tul a be1s5 ellen6rz6si vezet5 koteles:
a) gondoskodni arr6l, hogy 6rvdnyesiilj enek az
fe1e16s miniszter aital
'llamhddatLis6rt
kozzdrett m6dszertani ttmutat6k;
b) gondoskodni a be1s6 e11en5rz6sek nyilvantartasar6l, a kolts6gvetdsi szerv vezet5j6nek
dontds6t6l fligg6en a ktiis6 e11en6rz6sek nyilvantartasar6l, valamint az ellen6rzdsi
dokumentumok meg5rzdsdr51, illetve a dokumentumok 6s az adatok biztons6gos tarolisar6l;
c) biztositani a be1s6 ellen6rdk szakmai tovribbk6pz6s6t, en:rek 6rdek6ben - a k61ts6gvet6si
szerv vezet5je altal j 5vahagyott - 6ves k6pz6si tervet k6sziteni 6s gondoskodni annak
megval6sitesar6l;
d) a kolts6gvetdsi szerv vezet6j 6t az 6ves e11en6rz6si tew megval6sit6sar61, 6s az att61 va16
e1tdr6sek6l t6j6koztatni;
e) kialakitani ds mrikodtetrri az 50. $-ban meghatarozott nyilvantadAst;
fl a bels6 ellen6rz6si tev6kenys6g sordn kezelt adatokat i1let6en betartani az adatv6delmi ds
minositett adatok v6delrn6re vonatkoz6 el6ir6sokat, valamint gondoskodni arr61, hogy a bels6
ellenSrzdst v6gz6k tev6kenysdgilket ezek fi gyelemb ev 6tel6vel vdgezzek.
2.)
3.)

A j elen szerzciddsben nem szabaiyozott k6rd6sekben a Ptk. rendelkez6sei az i.rinyad6k.
A szerzldo felek kijelentik, hogy a jelen szerzoddsben foglaltakat gondos m6rlege16s 6s
megfontolas utiin, mjnt akaratukkal mindenben megegyez6t j6vikagy6lag irtrik al6.

Mritrasz616s, 2020. augusztus 25.
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