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Nagy Antalnd
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polg6rmester,
alpolgdrmester

napjrin a

J,

Tan6cskoz6si jogsal r6szt vesz: Nagynd KaszaraKatarin Kitti arjegyzo

Lakoss6g rdszdrol megielent: Jelenldti fv szerint

Kovilcs Zolt6n polgi{rmester k<jsztintotte a jelenldvoket. Megrillapitotta, hogy a k6pvisel6k kriziilmindenki jelen van, a testiilet hathrozatkep.es..Megk6rd ezte, higya meghfv6ban foglalt napirenddel a
5,"fl:ffT:;?rT:*ili;l;ffii;lifllX,jlltovsbbi"napi'"'ai p",t rerveLrere a teJr,et 

"evr,,,e,rl"e

Napirend

l. BeszSmol6 a2017-es 6vr6l
El6terjesa6 : Kov6cs Zoltin polgdrmester

2. Tervek a jdv6re ndzte
El6terjeszt6: K ov 6cs Zoltilnpolgdrmester

1. Napirend

KQv6qs Zoltr{n polgSrmqster tijdkoztat6jitban elmondta, hogy nem akarja a jelenldv6ket sz6moksokasSg6val untatni rylb? vannak olyan t6telek, melyeket?ukr6g"rrek tart, hog, ermondjon. Abev6telek 6s kiad6sok 2016. november 3b-i 6llapotnak feielnek meg.
F6bb bev6teli forr6sok:
Teljesit6s 2017 . 11.30-ig:

| 6llami t6mogatds fi .283.8gg Ft

tev6dik 6ssze tulnyom6 rdszt

Teljestilt kiadrisok 2017 . 1 1.30.-ig:
F bdrjellegii kiadSsok
F jSrul6k
F dologi kiadrisok
D szocirilis ell5t5sok, seg6lyek
P mrikcid6si cdl6penzhtad5s (Hivatal, ERV ZRT, orvosi tigyelet )
F Felhalmozilsi cdltpenzbtadhs ( Vizmri )
F Beltertileti v izrendezds
F Szinpad
) Utfehijit6s

Kiemelt szakfeladatok kiad6sai
I gazgatilsi tev6kenys 6 g

6.653.346 Ft
1.374.799 Ft
7.008.541 Ft

125.000 Ft
1.343.567 Ft

52.324Ft
967.250Ft
899.128 Ft

13.797 .287 Ft

2

6.475.747 Ft



Falugondnoki rendszer

Ktizvil69itSs
Kozfoglalkoztat6s
[oryriat, kozmiivelod6si feladatok

Ak6pvisel6-testtiletigyekezettapiiyizatokadtalehetos6geketmaximSlisankihasznlni.

Ebben az 
'vbenvoltak 

saj6t rendezv6nyeik pl. a falunap, 6s voltak olyan rendezv6nyek B6ren 6s

Holl6kon, ahol GarSb telepiil6st k6pviselt6k'

2. NaPirend

Kov6csZolt6npolgsrmesterajov6benielk6pzel6seit,terveitazal/trbiakszerintfoglaltaossze,
figyelembe v6ve a megnyert t6mogatSsokat is'

F tervezi a srecienyi 6s a RSk6czi utca egy-egy r6sz6nek a felirjit6s6t.

> A megnyert top p6ly6zatban .r"i"pto 
- 

elSir6soknak megfeleloen a belvizelvezet's

megval6sit6sSt

cisszege 500.000 Ft - a faluhSz egy helyis6g6nek a felirjit5s6t val6sitj6k meg'

jelenlegtobbolyanj6ratisvan,amelyFelsotoldigkozlekedik,holottgar6bilakosokisutaznak
ra1ta.

A jtivoben is igyekszik apllyLzatokadta lehetos6geket maxim6lisan kihaszn5lni,ez6rt2017-ben

A polg6rmester nagyvonalakban ennyit szeretett volna elmondani, 6s k6rte a jelenldvok 6szrev6teleit'

j avas I atait, ho zzbsz6lfusait -

A lakoss6g rkszhroltobb 6szrev 6tel, hozz6sz6lis hangzott el, melyet a polgarmester megv6laszolt' 6s

azt a jelenl6v6k e lfo gadt6k.

4.305.195 Ft

432.938Ft
2.089.611 Ft

t.4'70.381Ft

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rdds, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkdszonte a

r6szv6telt, s a kozmeghallgat6st bezirta.

kmf.

Kov5cs Zoltin
polg6rmester
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JELENLETI iV

Gar6b Krizs6g Onkorm6nyzatKepviselo-testtilet6nek 2017. december 22. napjin a Gar5bi
faluhdzban m e gtartott k<izme ghal I gat6sr6 I

Kov6cs ZoltAn polg6rmester

Nagy Antalnd alpolg6rmester

Szegi Szabolcs k6pviselo
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Meghiv6

Gari$ Kdzs6g Onkorm inyzata K6pvisel6-testtilete 2017 . december
22. napj5n (pdnteken), 15,30 orai kezdettel Kdzmeghallgatftst tart a
Faluhilzban (Gar6b, Petofi utca 5. ).

Javasolt napirendi oontok

l. Besz6mol6 2017 . dvrol
El6terj esztS : KovScs Zoltirn polg6rmester

2. T erv ek a j ovo re ndzv e

El6terieszto: Kov itcs Zoltftn polg6rmester

Megjelen6sdre ds aktiv kdzremtikod6sdre felt6tlen sz6mftunk.

Gardb, 20ll . december 14

Kov6cs Zoltirn sk.
lgdrmester


