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JEGYZbxoNvv

K6sziilt: Garrib Kozs6g Onkormilnyzata K6pviselo-testi.iletdnek 2017. augusztus 31. napj6n a Gar6bi
Faluh6zban megtartott nyilt iil6s6rol.

Jelen vannak: Kov5cs Zoltdn polgdrmester
Nagy Antaln6 alpolg6rmester

Tan6cskoz6si iogsal r6szt vesz: N aryne Kaszala Katal in Kitti alj egyzo

Koviics Zolt6n polg6rmester koszontotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok koztil Szegi
Szabolcs t6vol maradt, a testtilet hatirozatkepes. Megk6rdezte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel
egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet egyhangflag elfogadta a

meghiv6ban foglalt napirendeket.

Napirendi iavaslat

1. Javaslat a kisteleptil6si onkorm5nyzatok alacsony osszegii fejleszt6s6nek tiimogat6sa
felhaszniil6s6ra
El oterj esztS : Kov6cs Zoltin pol g6rm ester

2. Javas I at i sko lakezd6si ti{mogatils megSl lap itrls6ra

Eloterieszto: Kov6cs Zoltin polgrirmester

3. Javaslat Gar6b 013/8 hrsz-f ; 01319 hrsz-ir ingatlanok l12 rlsznekmegviis6rl6s6ra
El oterj eszto : KovScs Zolthn pol g6rmester

4. Javaslat k6polna fehijit6s5ra
Eloterj eszto : KovScs Zoltdn polgSrmester

l. Napirend

Javaslat a kistelepi.il6si onkorm6nyzatok alacsony osszegii fejlesztdsdnek t6mogat6sa felhasznSl6s6ra

Eloterj esao : Kov6cs Zoltin pol g6rmester

KovScs Zolt6n oolgrirmester elmondta, piiyinat kertilt kiir6sra a kistelepiil6si onkorm{nyzatok
alacsony osszegii fejleszt6seinek t6mogat6s6ra. A pilyfnati kiir6s lartalmazza, hogy az

onkorm5nyzatok mire ig6nyelhetnek t6mogatSst, a polg5rmester ismertelte ert a jelenl6vtik r6sz6re.

Tdjekoztattatov6bb6 arr6l is oket, hogy a t6mogat6s lakossiigsz6m szerinti t6mogat6s, melynek alapj6n

Gar6b teleptil6s esetdben a t5mogatSs osszege legfeljebb 500-000 Ft.

Javasolta, ert az osszeget a faluh6z fehijit6si munk6lataira fordits6k.

K6rte a k6pviselok 6szrev6telei t hozzitszol|sait a napirend i ponthoz.

A k6pvi selo-testti let egyet6ft ett a pol g6rmester j avaslatSval

A k6pviselo-testillet egyhangrilag - 2 igen szavazattal - az al|bbi hatStozatot hozta

Garib Ktizs6s Onkorm6nvzata K6pviselS-testiilet6nek
40 /2017 .(V lII.3 1.) szimri hathrozata

,,Kistelepiil6si tinkorm6nyzatok alacsony tisszegii fejleszt6s6nek timogatisa"
phly 6zat b eny rij tisi 16l

2



Gar6b Ktizs6g 6nkorm6nyzata K|pvisel6-testiilete. mint dont6shoz6 testiilet irgy
hatitrozotl, hogy prilyizatot kivin benyrijtani a2011.6vi Kvtv.3. mell6klet 11.12.
pont szerinti kistelepiil6si tinkormf nyzatok alacsony tisszegii fejleszt6s6nek
timogatisi ra, a faluhaz ( ku lt[r r, konyvtrlr) fe I [j it6si mu n k6 lataira.

A fejleszt6s pontos helye: Garib, Pet6fi utca 5. ( hrsz: 65 )

A pilydzat elnyer6se eset6n a villlalt onero osszeg6t Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata
Kdpviselo-testiilete az onkormilnyzat kolts6gvet6sdben biztositja.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgitrmestert a piilyhzat benyirjt6s6ra 6s a
tov5bbi sztiksdges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: 2017. szeptember 7.

Felelos: Kov6cs Zoltin polg6rmester

2. Napirend

Javaslat iskol akezd6si t6mogatris megrll I apit5s6ra
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltin polg6rmester

Kov6cs Zolt6n polg6rmester javasolta, hogy az iskolakezd6ssel kapcsolatos kiad6sok enyhft6se
6rdek6ben egyszeri iskolakezddsi t6mogat6ssal segitsdk Garribon azt az egy csal6dot, akinek a
gyermekei rlltal6nos iskol6ba jSrnak. . Javaslata szerint az iiltalilnos iskol6sa als6 tagozatos oszt6lyriba
jrir6 tanul6 10.000 Ft-ot, a felso tagozatba j6r6 tanul6 pedig 15.000 Ft-ot kapjon.

K6rte a k6pvi se lok 6szrevdtelei t, hozzisz6lSsait a napirend i ponttal kapcsolatban.

A k6pvi se lok egyet6rtettek az e lhangzottakkal

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 2 igen szavazatlal - az alirbbihatirozatothozta:

Garrib Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
4 I I 2 0 17 .(Y lll.3 I .\ szd'm fi h atilr o zata
Iskolakezd6si timogatis megdllapitfsival kapcsolatban

Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6 testtilet figy
hatirozotl, hogy a csaliidok iskolakezd6ssel kapcsolatos kiadrisainak enyhitdse
6rdek6ben egyszeri iskolakezd6si t6mogatSst fizet a 201712018-as tandvre az alibbiak
szerint:

- 6ltal6nos iskola als6 tagozatos tanul6ja r6szdre
- 6ltal6nos iskola felso tagozatos tanul6ja r6,szdre

10.000 Ft
15.000 Ft

A kdpviselo-testiilet felk6ri a polg5rmestert, hogy gondoskodjon a jogosultak r6sz6re
toftdno tiirnogat6s kifizet6s6rol, 6s a tov6bbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid5: 6rtelemszeni
Felelos: Kov6cs Zoltin polg6rmester

J

Ig6nyelt t6mogat6s 500.000 Ft
Vfllalt tiner6 tisszese 201.362 Ft
Proiekt osszkolts6ge 701.362 Ft



3. Napirend

Javaslat Gar6b 013/8 hrsz-ir;01319 hrsz-ri ingatlanok 112 resznek megv6s:irliis6ra
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltin pol g6rmester

Kov6cs Zoltin ester hogy az cinkormrinyzat t6vlati c6ljainak megval6sit6sa
6rdek6ben v6s6rolj6k, meg a Garrib 013/8 hrsz-f 6s a 01319 hrsz-ri ingatlanok 112 rdszet, melyek
B6bel Gyul6n6 salg6tarjrlni lakos tulajdon6ban vannak. Kor6bban az onkorm6nyzat megkereste ot
azzal a sz6nd6kkal, hogy a fenti ktilteriileti ingatlanokat meg szeretn6 v6s6rolni.

A k6pviselo-testiilet egyet6rtett a polg6rmester javaslatrival 6s egyhangflag- 2 igen szavazatlal - az
al6bbi hatir ozatot hozta:

Ga16b Ktizs6s 6nkorminvzata K6ovisel6-testiilet6nek
42 I 20 17 . (Y IlI.3 l.l szf,mfi hatir ozata
013/8 6s 013/9 hrsz alatt felvett ingatlanok ll2 - ll2 r6sz6nek vfsirl6sa

Gardb Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete rigy dontott, hogy megv6s6rolja
Bdbel GyulSne 3100 Salg6tarjrln, Ybl Mikl6s [t 18. szSm alatti lakos 112 tulajdonifi
kepzo Gar6b 013/8 helyrajzi szitm alatt felvett, mindosszesen 728 m2 alapteriilet[i,
legelo m[ivel6si 6gn ktlteriileti ingatlant 342.160 forint azaz hiromsztn-
negyvenkettoezer-egyszbzhatvan forint 6rt6kben, 6s az ll2 tulajdon6t kepz6 Garrib
01319 helyrajzi szirm alatt felvett, mindosszesen 1264 m2 alaptertilet[i, szinto
mtivel6si itgtt kiilteriileti ingatlant 594.080 forint azaz
otsz6zkilencvenndgyezernyolcvan forint 6rtdkben telepti16sfejlesztdsi c6ljai
megval6sitrisithoz.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az adilsv6teli szerzod6st
kosse meg a vevokkel.

Hat6rido 6rtelemszerii
Felelos: Kov6cs Zoltbn

4. Napirend

Kov6cs Zoltrin polg6rmester elmondta, hogy a falu kozep6n tal6lhat6 kripolna meg6rett a felfijitrisra.
Elozetesen k6rt egy 6raj6nlatot, melynek dsszege 485.088 Ft ( 1. szimri mell6klet ). Javasolta, hogy
ea mindenk6pp val6sitsiik meg, hiszen a telepiil6s idegenforgalma egyre no, 6s nem mindegy, hogy
milyen litviny fogadja az idelitogat6 turist6kat.

A k6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslat6val 6s egyhangrilag - 2 igen

szav azattal - az al|bbi hatir ozatot horta:

Gardb Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
43t2017.Nrrr.31.) szimri hatirozata
a kipolna fehijitfsi munlciir6l

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6 testiilet irgy

Itatirozott, hogy a teleptildsen l6vo k6poln6t a csatolt l. szSmri mell6klet szerint

fehljida.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgirmesteft a tov6bbi sziiksdges int6zked6sek

megt6tel6vel.
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Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos Ko v ircs Zoltin pol giirmester

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester irr megkoszonte a

r6szv6telt, 6s az iil6st bezirta.

kmf.

Kov6cs Zoltin
polgiirrnester
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Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti
aljegyzo
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Gar6b Krizsdg Onkorm6ny zata P olgfumesterdtol
3067 Garrib. Petofi utca 5.

telefon: 321382-05 6. fax: 321382-026
e-mail : csivan.korjegyzoseg@gmai l.com.

MEGHiVO

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l szol6 201l. 6vi CLXXXIX. torv6ny 45. g-6ban foglaltak
alapjin GarSb Kozs6g Onkormiinyzata K6pv i selo-testiilet6nek ii l6s6t

2017. aususztus 31. nani6n ( csiittirttiktin ) 11.00 6rhra

cisszehfvom

Az til6s hel),e: Fahhiz (3067 Garib, Petofi utca 5.)

Napirendi iavaslat

l. Javaslat a kisteleptil6si onkormiinyzatok alacsony cisszegii fejleszt6s6nek t6mogati{sa
felhaszn6Lls6ra
Eloterj esdo : Kov6cs Zoltdn pol g6rmester

2. Javas lat iskolakezd6si tiimogatiis megilllapitisira
Eloterjeszto: Koviics Zoltin pol g6rmester

J Javasf at Gar5b 013/8 hrsz-ri 01319 hrsz-t ingatlanok 112 resznek megv6s6rliis6ra
El6terj esao: Kovrics Zoltin polg6rmester

4. Javaslat krlpolna fehijit6sdra
Ef oterj eszto : Kov6cs Zoltin po I giirmester

A napirendek fontoss6g6ra tekintettel megjelen6s6re, aktfv kozremrikodds6re felt6tlen szilmitok.

Gar6b, 20 1 7. augusztus 28

Zoltiu't



JELENLETI iv

Gar6b Ktizs6g Onkorm6nyzataK6pviselo-testtiletdnek2OlT. augusztus 31. napj6n
megtartott testiileti iil6s6rol

Kov6cs ZoltSn pol g6rme ster

Nagy Antaln6 alpolgdrmester

Szegi Szabolcs k6pviselo

Tan6cskozdsi joesal meghivottak

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

dr. Turza Csaba J ozsef jegyzo

Lakoss6g r6sz6rol meqj elentek

lu.sry:{ ter-b-e./> Y., l<:+:
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