
Gardb Kiizs6g Onkorm6nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

6. sz{mri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Garib Kiizs6g Onkormdnyzata Kfipvisel6-testiilet6nek 2016. december 17. napjdn
megtartott kiizmeghallgat6sf 16l.



JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Gar6b Kdzsdg Onkorm6nyzata Kepviselo-testiiletenek 2016. december 17. napj6n a
Faluh6zban ( Garrlb, Petofi ft 5. ) megtartott kcizmeghallgatSs5r6l

Jelen vannak: Kov6cs Zoltin
Nagy Antaln6
Szegi Szabolcs

polg6rmester,
alpolgiirmester
k6pviselo

TanScskoz6si joggal rdszt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

Lakoss6g r6sz6r6l megjelent: Jelenl6ti iv szerint

Kov6cs Zolt6n polgilrmester k<iszdntdtte a jelenl6v6ket. Meg6llapftotta, hogy a k6pvisel6k kdziil
mindenki megielent, a testiilet hat6rozatk6pes. Megkdrderte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pvisel5k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovSbbi napirendi pont felvdteldre. A testi.ilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

I . Besz{mol6 a 2016-os 6vr6l
El6terj eszt6: Kov6cs Zolthn pol gSrmester

2. Tervek ajov6re ndzve
Eloterj eszto: KovScs Zolthn polgrirmester

l. Napirend

Kov6cs Zolt6n polg6rmester thjlkoztat6jilban elmondta, hogy nem akarja a jelenldv6ket szSmok

sokasrig6val untatni azonban vannak olyan t6telek, melyeket sziiks6gesnek tart, hogy elmondjon. A
bev6telek 6s kiadisok 2016. november 30-i 6llapotnak felelnek meg.

Fobb bevdteli forr6sok:

tevodik <issze trilnyom6 rdszt

Teljesolt kiad6sok:
F b6rjellegii kiad6sok
) j6ruldk
) dologikiad6sok
) szocirllis ell6t6sok, seg6lYek 

,

D mrikdd6si c6ltp1nzitad6s ( ERV, orvosi iigyelet )
} Felhalmo zhsi c6lit Penzhtadhs

A temet6ben megt6rt6nt 4 vesz6lyes fik kiv6g6sa, a templom kdrnyezet6nek rendbet6tele folyamatban

van.

Jelenleg elbir6l6s el6tt 6116, benyirjtott p|lyinatok:

15.181.313 Ft
1.610.089 Ft

629.420 Ft
300.000 Ft

5.265.587 Ft
1.304.269 Ft
5.160.267 Ft

65.000 Ft
1.343.567 Ft

411.959 Ft



Edzopark kialakitrisa - piiyhzat elnyer6se esetdn p6nzt nem kap az onkorm6nyzat, hanem a

p5lya keri.il megdpitdsre.

belteri.ileti vizelvezet6s - 2017 . tavaszan v6rhat6

Ebben azdvbenvoltak saj6t rendezv6nyeik pl. a falunap, ds voltak olyan rendezvdnyek B6ren 6s

Hol l6kon, ahol Garrib telepii l6st kdpv i selt6k.

2. Napirend

Kovdcs Zoltiln polgilrmester a jovobeni elk6pzel6seit, terveit az al6bbiak szerint foglalta ossze:

Nem gondol nagy dolgokra, csak olyanokra, melyet az onkormiinyzat penziigyi helyzete lehetov6 tesz.

legmegfelelobb helyre keriiltek azok elhelyez6sre

A jov6ben is igyekszik a pillyinatok adta lehet6s6geket maximS,lisan kihaszn6lni, ezdrt 2017-ben

az alilbbiakat szeretn6 me gval 6 s itan i.

F Beltertileti utak fehijitasa

) Szinpad 6pit6s

) Templom fehijit6sa

A polg6rmester nagyvonalakban ennyit szeretett volna elmondani,6s k6rte a jelenldvok 6szrevdteleit,
j avas latait, hozzhsz6lilsait.

Eszrev6tel, j avaslat, hozzisz6lis nem han gzott el a j elen l6vok rdszdrol.

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkrisz6nte a

rdszv6telt, s a kcizmeghallgat6st bezflrta.

kmf.

Kov6cs Zoltin
polgiirmester

.P.*n*( !-s*--t*.*.:.)c' ^,
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti

aljegyzo

ta;



Meghfv6

Gar6b Kozs6g Onkormfnyzata Kdpvisel6-testtilete 2016. december
17. napjitn (szombaton), 15,30 oraikezdettel Kozmeghallgatast tart a
Faluh6zban (Garftb, Pet6fi utca 5. ).

Javasolt napirendi pontok

1. Besz6mol6 2016. dvr6l
El6terj eszt6 : KovScs Zoltftn polg6rmester

2. Tewek a jdv6re ndzve
El6terj e szt6 : Kov6c s Zoltitn po I g6rme ster

Megjelendsdre 6s aktfv kozremtikdddsdre felt6tlen sz6mftunk.

Garitb, 201 6. december 12.

v6cs Zoltfn sk.

lgSrmester



JELENLETI IV

Gar6b Kiizs6g Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2016. december l7-6n megtartott
kiizmeghallgatisin

Kovdcs Zoltin

Nagy Antalnd

Szegi Szabolcs

Tan6cskoz{si jo ggal r6szt vesz:

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pvisel6

aljegyzo
i
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