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Kdszi.ilt: Gar6b Kdzs6g Onkormdnyzata Kdpvisel6-testiiletdnek 2018. december 22. napjin a Falv
hrizban ( Gar5b, Petofi [t 5. ) megtartott k0zmeghallgatrisir6l

Jelen vannak Kov6cs Zolt6n polgdrmestcr,
alpolgdrrnesterNagy Antaln6

Tan6cskoz6si ioqsal 16szt vesz: dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Lakoss6 rdszdrol me elent: Jelenl6ti iv szerint

Kovdcs Zolt6n poleirmester ktjszdnldtte ajelenlevoket. Megri llapitotta. hogl a kdpviselok kiiziil Szegi
Szabolcs igazoltan tivol maradt, a testiilet hatSrozatk6pes. Megkdrdezte, hogy a meghiv6ban foglatt
napirenddel a k6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet
egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

2. Tervek aj6vtire ndzve
Eloterieszto: Kov6cs ZoltAn polgirmester

3. Lakoss5gi 6szrev6telek. hozz6sz6l6sok

l.Napirend

Besz6mol6 Gar6b Kdzr6e Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilet6nek 2018. 6vi tev6k enys6sdrol

Kov6cs Zoltin polq6rmester tAj5koztat6jlban elmondta az iinkorminyzat hatdlyos SZMSZ-e elSirja ,
hogy a k6pviseki-testtilet a lakoss6g r6sz6re 6vente egy alkalommal kdzmeghallgat5st tart, melynek
keret6n beliil munk6jir6l illetve terveirol beszimol.
A polg6rmester elmondta, hogy a Mdtraszolosi Kdztjs Onkormdnyzati Hivatal 2013-ban jdtt l6tre hat
teleptil6s r6szv6tel6vel. A hivatali munka ott folyik, azonban a konkr6t munkav6gz6s Gar6bon.
N6gy kdaiszwisel6 6s k6t k6zfoglalkolatott dolgozik jelenleg. A jegyz\ heti k6t alkalommal illewe
igdny szerint jdn Cserhatszentiv5nra, illetve az adott telepiildsre.
Nem akarja a jelenl6voket sziimok sokas6g6val untatni azonban vannak olyan t6telek, melyeket
sztiks6gesnek tart, hogy elmondjon.
F6bb bevdteli forrisok:
Teljesit6s 201 8. I 0.3 I -ig:

! 5llami t6mogat;is
F kdzfoglalkoztatottak tamogatasa
i TOP S6shartyhni pitlyhzat
) BM ftfeltjitrisra pilyizat
! ad6bev6tel
) saj6t bevdtel
P TimogatSs villalkoziist6l

Teliesiilt kiad6sok 201 8. 10.30.-ie:
F b6rjellegii kiadisok
! j6rul6k

79.940.443 Ft
14.222.40t Ft
2.088.3 l2 Ft

57 6.127 Ft
12.564.904 Ft

889.070 Ft
367 .27 6 Ft

3.417.500 Ft

56.953.607 Ft
8.974.469 Ft
I .63 I .810 Ft

)

Napirend

1. Besz6mol6 Ganib Kdzsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testtilet6nek 2018. 6vi tev6kenys6g6r6l.
Elotedesd6: Kovircs Zoltin polg6rmester



i dologi kiad6sok
i szociSlis ell6t6sok. seg6l1,ek

P m(ktiddsi c6lir p6nzitad6s (Hi\atal. ER\r ZRT- l)rvosi iig\elct. alapitr:invok )
) Belteri.ileti vizrendezds
> Felirjit6sok

K iemelt szakfeladatok kiaddsai
lgazgatisi tevdkenys6g 8.288.517 Fl
KrizvilSgitrlLs 390.266 Ft
Ktizfoglalkoztatiis 2.274.599 Ft
Kdnptdr, kdzmi.ivelod6si feladatok 733.358 Ft
Falugondnoki rendszer 4.494.414 Ft
A k6pvisel6-testtilet igyekezett a p6lyfzatok adta lehetos6geket maxim5lisan kihaszniilni.
Az <inkormdnyzat anyagi helyzete stabil, kiegyensirlyozott, j6 kilAtAsokkal n6znek a 201 9-es 6v eld

A polg6rmester elmondta, hogy az dnkorm6nyzat hozz6jrirul a szoci6lis 6tkeztetdshez is.

Ismertette a falugondnok feladatait, melyet jogszabSly hatbroz meg. Ezek ltjbbek k<izdtt iskol5s
gyerekek sziillftiisa, lakoss6g r6sz6re bev5sarlSs, idos egyediil 6lo emberek ldtogat6sa, gy6gyszer

kiv6ltris stb.
Nagyon nagy gondot jelent a telepiildsen a kdzfoglalkoztatottak hienya. Jelenleg egy fti van. az sem

helyi lakos. Nagyon nagy sztiks6g lenne t6bb fo alkalmaz6s6ra, de nincs tdbb ember. Tdlen a
h6lapStol6s nyilron a fiinyiris kiemelt feladatuk lenne.

A telepiil6sen a vegyesbolt miikodik, az tinkorm6nyzatnak ebbol a szempontb6l nincs nagy
mozg6stere.
Az elozo 6vrol - 2017-rol - elmaradt munk6k ebben az 6vben teliesiiltek. Ezek a kovetkezok:

- Temetoben 6s a Spotp6lySn fakiv5g6s
- a Kiipolna a bolt 6s az orvosi rendel6 fehij irlsa is befejezod6tt

Az <inkorm6nyzat a temeto kcirny6kdt rendbe tetette, keresztet 6llittatott a bejarat elott kialakitott
tdren, melynek 6pit6s6t kiils6 temogat6 finanszirozta.
Tdbb 6pitkez6s is foly a telepiil6sen ebben az 6vben Elk6sziilt a belteriileti vizrendezds, itfelLijit6sok
voltak. Timogat6sb6l elkezdtdk a forr6s fehijit6sat is. Megerositettdk a timfalat, ds a fbrr6s kdrnydk6t
is rendbe tett6k.
Ebben az 6vben egy rendezv6nyen vettek r6szt Holl6kon, a nyiir elej6n.
A polgirmester elmondta, hogy annyira nincs ember a faluban - mert vagy eljir dolgozni, vagy miir
id6sebb korir, hogy a polg6rmestemek olyan feladatokat is el kell l6tnia , ami egy6bk6nt nem az o
feladata lenne. Egyszer a kdzmunk6sok feladat6t l6tja el, m6skor meg asztaloskdnt kell helyillnia. A
polg6rmester azt is elmondta fgy l6tja, hogy nem csak a kdzmunkhban lesz ember hi6ny, hanem
hamarosan a hivatalban is.2020-ban k6t dolgoz6 is nyugdijba k6sztil. Munk6jukat, tapasralatukat
neh6z lesz p6tolni.

Kov6cs Zolt6n polc6rmester a j6vobeni elk6pzel6seit, terveit az al6bbiak szerint foglalta <issze

) Temeto rendezds

) Ravataloz6 felirjit6sa
) Forriis felirjit6sinak befejez6se

) A j6tsz6t6r 6s a sportpalya bekerit6se

F templom felirjit6sa
F Az tinkorm6nyzat irj rendezdsi terv6nek elk6szit6se, melyet jogszabrily ir elo.

A jdv6ben is igyekszik a pilyAzatok adta lehet6s6geket maxim5lisan kihaszn6lni, 6s igyekszik a

villalkoz6k t6mogatiset is fgy felhaszn6lni, hogy az az dnkorm inyzat 6s a lakossrig jav6t szolg6lja.

6.878.850 Fl
95.000 Ft

2.025.013 Ft
3 3.550.958 Fr

7.480.072 Ft

2. Napirend

-lervek 
a jovore ndzve



A po196rmester nagy"vonalakban ennyit szeretett volna elnrondani, 6s k6rte a jelenl6vok 6szrevdteleit.
javaslatait, hozz6sz6liisait

3.Napirend

Lakossrigi 6szrev6telek, hozzisz6lisok

A lakoss6g rdsz6rol t6bb 6szrev6tel, hozzttsz6lis hangzott el, melyet a polg6rmester megvdlaszolt, ds
aa a jelenl6v6k elfogadtrik.

Tiibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester [r megkiiszOnte a

rdszvetelt, s a kdzmeghallgatast bezirta.

krnf.

Kovdcs Zolt6n
polg6rmester

dr. Turza J6zsef
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Garrib Ktizs6g Onkorminl zata Polgirmesler6l6l
3067 (larib. I'ctiifi u lclr 5.

telefon: 06-32i382-056; fax: 06-321382-026
e-mail: csivan.korieglzosegfalgmail.com

Meghfv6

Gar6b Kozsdg Onkormilnyzata Kdpvisel6-testiilete 2018. december
22. napjitn ( szombaton ), 17.00 6rai kezdettel Kozmeghallgatdst tart a
Faluh6zban ( Gar6b, Pet6fi utca 5.).

Na irendi ontok

1. Besz6mol6 Gar6b Kdzsdg Onkorm6nyzata
testiilet6nek 20 1 8. 6vi tevdkenysdg6r6l.
El 6terj eszt6 : Kov6cs Zoltin polgiirmester

K6pviselS-

2. Tervek a jciv6re ndzve
El6t eszto: Kov6cs Zoltin polg6rmester

3. Lakossiigi dszrev6telek, hozzftszolilsok

Megjelendsdre ds aktiv kdzremiikdddsdre feltdtlen sz6mitunk.

Gar6b, 2018. december 14.
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.IE,LENLE,TI IV

Gar6b Kcizs6g Onkormiinyzat Kdpviselci-testtilet6nek 2018. december 22. napj rin a Garribi
faluh:izban megtartott kOzmeghallgatrisr6l

Kor'6cs Zohiin polgiiLrmester

alpolgarmester

k6pvisel6

Nagy Antalnd

Szegi Szabolcs

dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Lakossiig kcir6bol megielqnl

H,l. iL(-^

")
hffil*t ....D=<.l*x*rna-LLI

i/ - \.,' t
. <i'{-.O..4.<:4 fic-,a1,-7 ...-.

]4'#* $b "tc/^

il ,|:
e..e e... 1....,.1cx-r-.i+{.i,..t........{- \_/

,fu

S",l:4,L,*. L-.,'/*
..=zWa € v;-\

2-r\.- -'.<'.

....Ie.u\.....qy'-x

:1

/-) "#'"J
I

'--/.-')

l.) *t!,*--
/v

1. --
I

ei

I

I /xy%"_
Z.

l

&--
(

LAID
,,1

,rrrlC) d!tu


