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JEGYZOKONYV
K6sziilt: Garrib Kozsdg OnkormSnyzata Kepviselo-testiilet6nek 2015. december 19. napjrin

a

FaluhSzban ( Garrib, Petofi rit 5. ) megtartott kozmeghallgat6s6r6l

Jelen vannak:

Kov6cs Zolt\n

Nagy Antaln6

polg6rmester,
alpolg6rmester

Szegi Szabolcs

k6pviselo

Tan6cskozSsi joggal r6sa vesz: Nagyv6radi Istvinnd a jegyzo megbizottja/jegyzokonyvvezeto

Lakossilg r6szdr6l megielent: Jelenl6ti iv szerint

Kov6cs ZoltSn polg6rmester koszcint<itte a jelenl6vdket. Megr{llapitotta, hogy a kdpviselok koziil
mindenki jelen van, a testtilet hatirozatklpes. MegkdrdeAe,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
kdpvisel6k egyetdrtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6teldre. A testiilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend
KovScs.-Zolt6n polgSrmester elmondta, hogy a 2013. januir 1. napj6val megalakult Mritraszoldsi
Koz<is Onkorm6nyzati Hivatal fel6ll6sa sem v6ltozott, ugyanrigy mtik<idik, mint kor6bban. Jelenleg a
Cserh6tszentivini Kirendelts6gen 3 f6koztisztviselo 6s 3 f6 kozfoglalkoztatott kisegit6 dolgozik. A
hivatal vezet6s6vel az aljegyzo asszony van megbizva. Nem miikodik tcik6letesen, vannak hatrlrid6

elcsfsz6sok, azonban a dolgoz6k a legjobb tud5suk szerint eleget tesznek munk6juknak. A
Cserhiitszentiv6ni Hivatal mrikod6s6hez sziiks6geshozzil|rul6st onkorminyzatok igyekeznek idoben
utalni, azonban egy-k6t onkormiinyzatn6l el6fordul, hogy nem tudja arthaftridoben teljesiteni
Az <inkorm6nyzat20l5-ben igyekezell az elfogadott kdltsdgvetdsi ellirinyzatokon beltil gazd6lkodni.
P6nziigyi szempontb6l elmondhat6, hogy takar6kos gazd6lkod6s mellett az cinkorm6nyzat miikciddse
biztosftott.

A

kozfoglalkoztat6s keret6ben 2 fdt tudtak foglalkoztatni, akik foleg kommunr{lis feladatot l6tnak el,
teh6t rendben tarj6k a telepiil6st. Nem helyi lakosok, a szomsz6d teleptil6sekrol j6rnak dolgozni.
Megkriszdnte munk6j ukat.

A

falugondnoki rendszerrel kapcsolatban elmondta, hory nem cs<ikkent a munka. Uj aut6t vettek
pillyilzati trimogatrisb6l, melyhez az AFA cisszeg6t kellett saj5t er6b6l biaositani. A r6git eladtitk, ez
bizosftotta a sajht forr6s dsszeg6t. Ketto fd 6ltal6nos iskolSs van a telepiildsen, 6ket rnind"n reggel a
falugondnoki aut6 szr{llitja Holl6k6be 6s vissza.

A

k<izelmfltban megtort6nt

a

fehijitott Fels6told-Gar6b

<isszek<jt6

fit

ifiadilsa. Ganibnak

6s

Felsotoldnak is volt benne egy kis szerepe, hogy ez az tfiszakasz kertilt fehijit6sra.
Sikeres falunapot is tartottak 2015. dvben.

2.Nanirend
Tervek a jcivore n1zve
Eloterjeszt6: Kov6cs Zoltin polgdrmester
Kov6cs Zoltiin polgilrr,nester elmondta, hogy 2016.6vben is igyekeznekapiilyLzatok
adta lehet6s6gek
maxim6li s kihaszn6kisrira.

z

KorSbban Becs6 Zsolt Orsziggyiildsi Kdpviselo Urnak el kellett k6sziteni a telepi.ilds 2014-2020
idoszakra vonatkoz6 fejleszt6si terv6t. Ert elkeszitette ds el is juttatta a k6pviselo ftr r6,sz1re.
Ismertette a lakossiig elott a fejleszt6si tervet.
Pitlyizat megjelen6sdt november h6napra igertek, azonban ez a mai napig nem tort6nt meg. Elmondta,
hogy a belteriileti vizelvezeto iirkok karbantart6sa, fehijit6sa a szindekozik piiyhzni az onkorminyzat.
igeret szerint minden telepiilds rdszesiil trimogat6sban, ugyanis az a terY, hogy minden telepiil6s
fejlodjon.

Tov6bb sz6nd6kozik foly.tatni a kozmunkaprogramot, melynek keret6ben ism6telten a jelenleg is
foglalkoztat ott 2 fot szeretn6 felvenn i.
Koviics Zolt6n polgiirmester elmondta, hogy 2016. janu6r l-tol a gytijtoed6nyek m6rete 60, 80, 120 les lesz. Azt, hogy ki milyen nagysSgri gyrijt6ed6nyre jogosult att6l fi.igg, hogy h6ny szem6lyes
hhnartfusban lakik. Ennek igazolilsilra a telepiil6si onkorm6nyzat a lakcfmnyilv6ntart6s adatai alapj6n kdrelemre - igazolilstad ki. A kisebb kuka sz6llitrlsi ktg-e olcs6bb lesz, mint a nagyobbd, de nem lesz
ar6nyosan kevesebb.

A polg6rmester nagyvonalakban ennyit szeretett volna elmondani 6s k6rte a jelenl6v6k dszrev6teleit,
j avas latait, hozz6sz6l6satt

Kov6ri Attilin6 helyi lakos hozzisz6lSs6ban a polg6rmestert a temetoi rit mellett 6s a temetoben l6vo
eloregedett nagy f6k kiv6g6s6r6l k6rdezte.
Kov6cs Zolt6n polg6rmester vSlaszirban elmondta, hogy tervben van ennek rendezdse. A temetS koriil
a g6t mellett, m6r ki lett tisztitva az erdo.
Nagy R6bert helyi lakos avizelvezeto 6rkokkal kapcsolatosan tette fel k6rd6sdt.

a

vizelvezeto 6rkok felirjitris6ra piiydzik az
cinkorm6nyzat,haezmegval6sul, akkor a teleptil6sen megold6dik abelviz elvezet6se.

Kov6cs Zolt6n polg6rmester tillkoztatta, hogy

Szab6 G6bornd helyi lakos a fenti buszfordul6val kapcsolatban k6rdede, hogy mikor lesz betemetve
az otttal6lhat6 godor.

KovScs Zolt6n polg6rmester villaszitban elmondta, hogy igyekeznek

a probl6m6t

maraddktalanul

megoldani.

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmester irr megkoszonte a
rlszv 6telt, s a k<izmeghallgat6st bezhrta.

A kiizmeghallgatrist kiivet6en Garrib Kiizs6g Onkormdnyzata k6pvisel6-testiilete testiileti iil6st
tartott.
Javasolt napirendi pontok

l. A

teleptil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltat6sr6l

szol6

.(XL 2 1 .) rendelet m6dositiisa
El6terj eszo: Kov6cs Zolthn polg6rmester
6120 13

2.

kapcsolatban'
Javaslat hatfnozatmeghozatal6raaGarhb 139. hrsz-ri ingatlannal
Eloterj eszt6 : Kov5cs Zoltin polg5rmester

J

J.

a

Javaslat Kar6csonyi csomag aj 6nd6kozris6ra a lakoss 69 reszere
Eloterj eszto : KovScs Zolthn pol g6rmester

4.

Helyi esdlyegyen los6gi program fel iilvizsg6lata
El6terj eszto : Koviics ZoltSn po lg6rmester

A k6pviselo-testiilet

a napirendi pontokat egyhangtlag elfogadta.

ggggg

1.

Napirend

Kov6cs Zolt6n polg6rmester thjdkozatta a testtilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6
eloterjeszt6st a ( 1. szrimri mell6klet ) a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhatta.
Elmondta, hogy a kozmeghallgat6son is sz6 volt arr6l, hogy 2016. janubr l-t6l Garrlb teleptil6sen is
megv6ltozik a vegyes hullad6k gytijtdse. Jogszab5ly irja elo, hogy a vegyes hullad6k szabv6nyos
gyiijtoed6nyben tcjrt6no gyrijt6sdhez a kozszolg5ltat6nak biztositania kell rd, hogy az
ingatlanhaszn6l6 legal6bb 2 kiilonb<iz6 iirmdrtekri gyrijt6ed6ny kdziil v6laszthasson.
A gytijtoed6nyek mdrete 60, 80, 120 l-es. Azt, hogy ki milyen nagysSgri gyrijtoed6nyre jogosult att6l
fiigg, hogy h6ny szem6lyes hintartSsban lakik. Ennek igazolilshra a telepiildsi onkorm6nyzat a
lakcfmnyilvintarths adatai alapjitn - k6relemre - igazolilst ad ki.
Mivel a jegyzo rir elkdszftette a napirendi ponttal kapcsolatos eloterjeszt6sdt, egy6b hozzfifiizni val6ja
a napirendi ponthoz nem volt.

A

polgrirmester k6rte a jelenl6v6k 6szrevdteleit, hozzitsz6llsait, javaslatait

a napirendi ponttal

kapcsolatban.

A

k6pviselo-testtilet tagjai eryet6rtettek a polg6rmester eloterjeszt6sdvel 6s egyhangrilag

szavazattal

-

az alilft,bi rendeletet alkotta:

- 3 igen

GarSb Kiizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 1/2015.(X[.19.) iinkorminvzati rendetete

a

telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hullad6kgazd6lkodisi kiizszolgfltatisr6t
6 / 2013. 0ilI.2 l.) re nd elet m6d ositris6r6l

sz6l6

A rendelet a jegyzokonyv lla szrimf mell6klete

2.

Napirend

Kg-vr{cs-Zolt6n polgirmester tiljekoztatta a kdpviselo-testtiletet, hogy megkeres6s {rkezett Dr. Varga
R6bert Ugyvddi lrod6t6l, melyben titjekoilattitk arr6l, hogy a Gar6b 139. hrsz-ri ingatlant a tulajdonoia

drtdkesiteni kfv6nja. A polgrirmester felolvasta a ,, Felhiv6s nyilatkozatt6telre " megkeris6st 6s
mindenkinek atadta az adisvlteli eloszerzoddst tanulmilnyozilsra, melyek a jegyzokcinyv 2. szfumit
mell6kletei.
Javasolta egyben, hogy mondjanak le elov6s5rl6si jogukr6l, 6s felt6tel ndlki.il jfruljanak
hozzit az
ingatlan 6rt6kesftdsdhez.

A

kdpvisel6-testiilet tagia egyet drtettek a polgrirmester el6terjesztds6vel,
6s egyhangrilag
- az alilbbi hathr ozatot hozir6k.

szav azattal

-

3

igen

4

Garib Kiizs6g Onkormfnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
| S.(XlI.l9 .\ szhmrt hafitr o zata
Garib 139 hrsz-rl belteriileti ingatlannal kapcsolatban
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Gar5b K<izs6g Onkorm6,nyzatfnak K6pviselo-testiilete Podina Henriette (1096
Budapest, Telepy u.2lB.II. emelet 6. szhm alatti lakos) k6relm6re felt6tel n6lkiil 6s
visszavonhatatlanul hozzililrul az 111 hlnyadri tulajdon6ban l6vo, Gar6b belteriilet 139

hrsz-ri, term6szetben 3067 Gar6b, R6k6czi u. 16. szirm alatti ingatlanra a Ktizs6gi
Kozos Tan6cs VB (3069 Als6told) javitra a 31'14511988.10.04. szhml hathrozattal

bejegyzett elidegenit6si

6s terhel6si tilalom, valamint be6pitdsi

ttirl6sdhez.
A term6szet v6delm6rol szolo 1996. dvi

kotelezetts6g

LIII. torv6ny 68. $ (6) bekezd6se alapjin

a

k6pviselo-testtilet nyilatkozik, hogy az ingatlan vonatkoz6s6ban fenn6l16 el5v5s6rl6si
jog6val nem kiv6n 6lni, figyelemmel a k6relmezo 6s Etre Nodmi Krisztina kozott
2015. december 10-6n megkotott addsv6teli eloszerzodesben foglalt felt6telekre.
Hat6rido: l5 nap
Felelos : KovScs Zolthn polg6rmester

3.

Napirend

Kov5cs Zolt6n polgrlrmester javasolta, hogy az el6zd 6vekhez hasonl6an ebben az 6vben is a
kariicsonyi i.innepek alkalm5b6l, a telepiil6s lakosait karScsnyi csomaggal ajfndekozzitk meg. Ennek
osszege a 201 5 . 6vi kolts6gvetdsben meghatiroz6sra kertilt.

A k6pviselok egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val
hathrozatothoda:

6s egyhangirlag

-

3 igen szavazaltal

-

az alilbbi

Gar6b Kiizs6e Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
/ 2015.(XIl.l9. \szhmrf hatflr ozata
kardcsonyi csomaggal kapcsolatban

22

Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete ugy hatilrozott, hogy 2015. dvben

karScsonyi iinnepek alkalm6b6l kar6csonyi csomaggal aj6nd6kozza meg a
telepiil6s lakoss6g5t.

is a

A k6pviselo-testiilet

felhatalmazza

a polgfurmestert a tov6bbi sztiks6ges int6zked6sek

megt6tel6vel.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Kov5cs Zoltirn polg6rmester

4.

Napirend

Kov6cs Zoltiin polg6rmester elmondta, hogy 2015 augusztus 17. napjfn megtartott kdpviselo-testi.ileti

181201S.(\iru.tZ.;sz6mri hatbrozattal elfogadrisra keriilt az onkorm6nyzat Helyi
6s az
Es6lyegyenlos6gi Programj6nak feliilvizsg6lata. A feli.ilvizsg6lat csak piszkozatban k6sziilt el,
sor6n
feli.ilvizsg6lat
aljegyi| urrronl, hosszabbiavir t6voll6te miafi nem keriilt az m6dosit6sra. Mivel a
a hat6ridoket sz6nd6koztak
a kor6bban meghat6rozott feladatokat nem kiv6ntSk m6dositani, csak rij
kapcsolatban,
a
feliilvizsg5,lattal
hatr{rozatukat
kiviil
meghatiroznija*vasolta, hogy helyezzekhat6lyon
melyben
hatfurozatukat'
szilm]f
3312013.(Y11.25.)
6s tarts6k hat6lyban a ZOIZ.6vben meghozott
6t'
elfogadtak az onkorm6nyzat Helyi Esdlyegyen los6gi Programj

iil6sen

a

A

k6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek a polgirmester javaslatiival,
az alilbbi hathr ozatot hozta:

6s

egyhangflag

szav azaltal

- 3 igen -

Garib Kiizs6e Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
5.(X[. I 9.)szrimri hatf rozata

23120 I

a

Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program feliilvizsgdlatfval kapcsolatban

Gar6b K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete tgy hattrozott, hogy a 2015.
augusztus 17. napjin hozott 1812015.(VIII.|7.) sz6mf hatirozatSt - melyben az
<inkormilnyzat Helyi es6lyegyenl6s6gi Programj6nak feliilvizsgilatSt fogadta el hat6lyon kivtil helyezi.
Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete felhatalmazza
tovr{bbi sztiks6ges int6zked6sek megt6tel6vel.

a

polg6rmestert a

Hat6rid6: 6rtelemszerii
Felelos : Kov6cs Zolthn polgiirmester

A K6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az alirbbihathrozatothoaa:

Gardb Kiizs6e Onkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
| S.(Xll.l9 .\szhmfi hatflr ozata
A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program hatrilyban tartdsival kapcsolatban
2 4 / 20

Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete a 2013. jrilius 25. napjin a
33 120 1 3 .(Vll.25 .) szhmt hatirozattal elfogadott Helyi Es6lyegyenl6sdgi Programot
6ttekintette, melynek eredm6nyek6ppen tgy dcint<itt, hogy annak feliilvizsg6lat6t nem
tartja sziiks6gesnek, art abvibbiakban is hat6lyban tartja.
Gar6b Kcizsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilete felhatalmaZa a polg6rmestert a
tov6bbi szilksdges intdzked6sek megt6tel6vel.
Hatfirido: 2015. december 31.
Felel6s : Koviics Zoltin polgiirmester

Tcibb napirend nem volt, egydb kdrd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgrirmester irr megkriszonte a
r6szvdtelt, s az iil6st bez6rta.

kmf.

Meghiv6

Gar6b Kozs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete 2015. december 19. napjSn (szombaton), 15.30 6rai
kezdettel Kozmeghallgat6st tart aFaluhizban (Gar6b, Petofi utca 5. ).

Javasolt napirendi pontok

1.

Beszfmol6 2015. 6vrol
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltiln pol g6rmester

2.

Tervek ajovore ndzve
Eloterjesa6:Kov6cs Zolthn polg6rmester

Garrlb Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a kozmeghallgat6st kovetoen K6pviselo-testtileti
til6st tart.

Javasolt napirendi pontok

l

A

telepiil6si hullad6kkal kapcsolatos hulladdkgazd6lkodSsi kdzszolg6ltatrlsr6l sz616

.(Xfi.2 1 .) rendelet m6dosit6sa
Eloterj esao : Kov5cs Zoltin pol g6rmester
612013

Javaslat hathrozat meghozatal6ra a Gar6b 139. hrsz-ir ingatlannal kapcsolatban.
Eloterj esao : Kov6cs Zoltin pol giirmester
J.

a

Javaslat Kar6csonyi csomag aj 5nd6koz6s6ra a lakoss 69 reszere
El6terj eszt6: K ov 6cs Zoltitn pol giirmester

4.

Helyi esdlyegyenlos6gi program feli.ilvizsg6lata
Eloterj esaS : Kov6cs Zolthn polg6rmester

Megj elen6s6re 6s aktiv kozremiikodds6re felt6tl en sz6mitunk.

Garhb, 201 5. december

1

0.

Kcizs6g Onkorm6nyzata

K6pviselo-testiilete

JELENLETI iV
Garrlb Kcizs6g Onkorm6nyzatKepvisel6-testiiletdnek 2015. december 19. napj6n a Garribi
faluhfnb an me gtartott kdzmeghall gat6sr6 I

Kov6cs Zolttn

polg6rmester

Nagy Antaln6

alpolg6rmester

Szegi Szabolcs

k6pvisel6
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