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Jelen vannak: Kov6cs Zoltin
Nagy Antalnd
Kov6cs Bal6zs

polgdrmester,
alpolg6rmester
k6pviselo

Tan6cskoz6sijoegal r6szt vesz: Mirkus S6ndor Jegyzo

Lakoss6g rdszdrol megielent: Jelenl6ti iv szerint

Kovdcs ZoltSn polsirmester koszont6tte a jelenldvoket. Meg6llapitotta. hogy a k6pviselok kdztil
mindenki megjelent, a testiilet hatirozatkdpes. Megkdrdeae, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a

k6pvisel6k egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovdbbi napirendi pont felvdteldre. A testiilet egyhangflag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

\apirend

L Beszrimo16 Ganlb Kcizs6g Onkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek 2020. dvi tev6kenysdg6rol
Eloteieszto: Kov6cs Zolten polgArmesler

2. Tervek a jriv5re n6zve
Eloterjeszt6: Kov6cs ZoltAn polgirmester

3. Lakoss5gi dszrev6telek. hozzisz6lSsok

1 .Napirend

Besz6mo16 Car6b Kcizs6c Onkorm6nvzata K viselo-testtilet6nek 2020. 6vi tevdkenvsdedrol

Kovics Zolt6n polqdrmester t6j6koztat6jriban eimondta, az <inkorm6nyzat hatrilyos SZMSZ-e szerint a

k6pvisei6-testtilet a lakoss:lg r6szdre 6vente lcga16bb egy alkalommal kcizmeghallgat6st tart, melynek
keretdn beliil beszSmol a k6pviselo-testillet munk6jdr6l illewe terveirol.
Utolj6ra 201 8. december 22.-6n volt k6zmeghallgatrs, melyet a kar6csonyi tinneppel kapcsoltak iissze.
Tavaly rajtuk kiviil 6116 okok miatt nem tartottAk meg, ugyanis k6t olyan haliileset is tdrtdnl, amely
megviselte a telepiilds lakoss6g6t.
Eur6pai Parlamenti VAlaszt6sok voltak 2019. m6jus 26. napj6n. A vadiiszt6rsasiiggal krizosen 2019.
jirnius 29-6n falunapot tartottak. Helyben sziiletett honfit6rsuk 9l . sztiletdsnapjrit is iinnepelt6k.
Az cinkorm6nyzati v6lasztSsok 6ve volt 2019. Az ezzel kapcsolatos kamp6ny megfojtotta a telepiil6sen
a ldgkor. Nem j6 irinyba mentek a dolgok. A v6lasztist kOvetoen fel6llt az irj kdpvisel6-testiilet,
elmondta, hogy 18 dve tdlti be polgirmesteri tisztsdget GaniLbon. A helyi tinkormrinyzati v6laszt6sokat
kdvet6en alakulhatnak meg az rij hivatalok. illetve a megl6v6k tovribb mfikcidnek. A M6traszolosi
Kcizcis Onkorm6nyzati Hivatal 2013. janurir I-tol miikddott Cserhitszentivlni telephellyel, azonban
pdnziigyi egyeztet6seket kcivetoen - nem kell hozz|jlntlni a kdzds kdltsdgekhez - ,2020. februiir l4-
6n a kirendeltseg megsziint, a hivatali munka csak Miitraszoloson folytat6dik tovSbb. A kezdeti
nehdzsdgeket ligyelembe vdve - szerinte - be6llt a rendszer. A polg6rmester rlr elismer6s6t tejeae ki
ajegyzo fmak 6s a hivatali dolgoz6knak.

A 2020. dvvel kapcsolatban az al6bbiakr6l tijdkoztatta a Iakossigot.

K6sztlt: Garrib Kozsdg Onkormrinyzata Kdpviselo-testi.ilet6nek 2020. okt6ber 22. napjln a Fafu-
hhzban (. Gar6b, Pet6fi rit 5. ) megtartott kozmeghallgat6sr6l.
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2. Napirend

Tervek a j<ivrire ndzve

Az ijnkormdnyzat vizelvezetri 6rok 6pitesdre, feltjitSsrira 73 millio Ft-ot nyert. Tervezik a kon,v-\,ter

miikoddsenek italakitas6t. valamint jdvore sziind6kukban 6ll a falugondnoki g6pjirmri cserdje. illewe
kis96p viisiirlisra is nyrijtanak be pelyiizatot.
Tev6kenys6gtikkel igyekeznek a helyi lakosok komfortdrzetdt javitani. A teleptil6sre k6ltciaek olyan
csaliidok, akiknek a gyerekeit szillitani kell Pdszt6ra az iskoliiba. Terveik ktizdtt szerepel a temeton
beltili utak kialakitrisa. Feladatuk tovribbri a telepiildsen a turizmus eltal megnovekedett gepjiirmri es

egy6b forgalommal kapcsolatos int6zked€sek megtetele.
Vdgezetiil elmondta, hogy a telepiil6s ilyen iitemii fejlod6sdnek csokkends v6rhato. bizon.v-os kor6k
alLal eloidezen mordlis helrzet mian.

i.Napirend

Lakoss6gi dszrevdtelek. hozziisz6liisok

Tobb lakossrigi 6szrev6tel 6s hozziisz6liis hangzott el a kihelyezett kozuti jelzotribldkkai kapcsolatban.

A hozzrisz6lisokb6l kitiint, hogy a korSbban elhelyezett t6bkiLk a lakossag szerint nem vSltott6k be a

hozzdfizdlt rem6nyeket. Ezeket mindenkdpp feliil kell vizs96lni szakemberek bevon6sdval, tov6bbri a

parkol6helyek kialakitSsdr6l gondoskodni kell az arra illet6kes szemdlyeknek. Szerintiik a telepiildsen

kamera rendszer kialakitesAra lesz sztiks6g, ds tovibbi - a forgalornbiztons6g 6rek6ben kciaiti
jelzot5bl6k kihelyez6sdre.

Naqv Hajnalka helvi lakos: 202l janurir l-tol az eg6sz orsz6gban tilos lesz a trizgyujtdrs. Mindenkdpp

megold6st kell rri tal6lni, hogy a zoldhulladdkot el tudj6k helyezni

Kov6cs Zoltrin ools6rmester: A telepiildsen jelenleg is van zrildhulladek sziillitiis, ha 6letbe i6p a

tiizgy{ijt6si tilalom, akkor meg fogj6k oldani a zoldhulladdk k6rddsdt.

Mindenki l6thatja, hogy mi tortdrt 6s mi nem a teleptildsen. Megkdszonte a k<izfoglalkozottak
kiemelkedo munkrij6t. A beruhiizilsokkal kapcsolatban elmondta. hogy prilydzatot nyertek 6tfel[jitrisra.
melynek eredm6nyek6ppen a telepiilds majdnem minden utcSja t'elLljitesra kertilt.
Egyedtil a RriLk6czi rit f-ele maradt le, de megtesz mindent annak 6rdekdben. hogy ez az {rtszakasz is

megirjuljon. A temetoben a veszdlyes tikat kivrigtik. igyekeztek a teleptil6sen tblyamatosan nyimi a

fiivet, illetve parkositani. Ezek pozitiv dolgok.
Azonban feliitijtte fej6t a telepiil6sen olyan dolog is, amikor bizonyos kcirdk rombokisi sz6nddkkal
megt6madj6k a kdpviseloket ds 6t magiit is. l8 6ve azon dolgozott, hogy mindenkivel j6 kapcsolatot
6pitsen ki. Nem biztos, hogy j6 dolog az, amikor tudatlanul reklamiilunk. Ere sz6mtalan p6lda volt (
vizmii, illeg6lis hullad6k lerak6 ). Az illeg6lis hullad6klerak6 - ahovd maga a bejelento is helyezett el

- megsziintet6s6nek kolts6ge az onkorm6nyzat kOltsegvet6sdt terhelte. Allampolg6ri bejelentdsre
jdttek ki az arra illet6kes szervek a hulladdklerak6t ellenorizni. melyrol jegyz6konyvet vettek fel.
amely tartalmazza az dnkorm6nyzat 6ltal elv6gzend6 feladatokat, melyek nem kevds p6nzdbe keriiltek
az dnkorminyzatnak. . A N6grrld Megyei Korm6nyhivatalhoz is sok bejelentes erkezett, ami rombolja
Garrib himev6t. Ezek a bejelentdsek nem val6s dolgokat tartalmaznak. A kormiinyhivatal felhivta a

telepiil6sek figyelm6t a belsoellenorz6si feladatok ell6tis6ra. A be lsoe llenorzdsi feladatok ell6tisS6rt
mind a hat telep0l6snek meg kell fizetnie a havi 20.000 Ft-ot. A bejelentdsekkel kapcsolatos iigyekben
az onkorminyzatot iigyvdd kdpviseli, ennek szintdn dija van, is ez p6nz is az <inkorm6nyzat fizeti
meg. Bizonyos kor<ik megv6dolj6k a polg6rmestert, hogy mindent ellopnak. ezeket a vridakat o
haterozottan visszautasitja. A teleptildsen kivii116l jdnnek dics6ro szavak. m6sok meg mintha nem is
Gardbon 6lndnek. Orszigos szinten, ilyen kis ldtszrim[r telepiil6seket tekinwe Gar6b dLll a legjobb
helyen az elnyert prlydzatok tekintet6ben.



Helyi lakos javasolta. hog-u- vegyenek mulcsozo g6pet, amellyel a v6kony rigakat is cjssze lehet
apritani. ds esetleg ezeket az apritdkokat el lehetne helyezni a ftldutakon.

A polgdrmester nem z6rk6zoft el a javaslatt6l.

Lud6nvi I.6szl6 he lvi lakos: Az elmrilt 6vekben hatalmas fejl6d6sen ment kereszriil a teleptil6s
Gondja. hogy nincs mindig internet el6rhetos6ge, nem rud helyben iigyet int6zni. Megk6rdezte, hogy
az Invitel intemetszolglltato tervezi -e az internetsiv bovit6s6t.

KqiglzAllt! pak4l : A l oldi-Net internetszolgiltat6 tervezi boviteni a szolgiltatisr Gardbon.

Jclenleg a sziiks6qes enged6ll'eket szerzik be. Az oszlopokat miir leszi llitottiik.

Elmondta azt is. hogy az elnyert 73 milli6 Ft-os timogatisb6l a Rikoczi ut teljes hossz6ban. a Pet6fi

irt eleje. a Szabadsrig {it egy rdsze, valamint a pSlya mellett ldvo vizelvezeto 6rok kertl feliljitesra.

Nag] Hajnalka helvi lakos: A teleptil6sen a sebessdgkorletoz6sokat nem tartj6k be azok. akik ide
jonnek. Szerinte n6hiny c6lirinyos helyre fekvo rendort kellene elhelyeztetni

Kovics Zolti r nolsinncster: Utana j6r. rnit lehet temri ezzel kapcsoiatban.

Remdli, hogl a jovoben is ilyen iitemben 6s intenzitSssal miikridik tov6bb a testiilet. Elvezze mindenki

a nyugalmat. amig 6 a polg6rmester Gar6bon 1 Ft-6rt senki nem fog telket v6s5rolni.

Nagr. Hainalka helyi lakos: k6rte. hogy a kozmeghallgatiis jegyzokonyveit tegydk ki Gar6b honlapjrira.

M6rkus Srndorjee.vzo: Tudom6sa szerint minden jegyz6kdnyv feltdltdsre keriil. de mindenkdpp ut6na

fbg jfrni.

A lakoss6g rdsz6r6l megemlit6sre keriilt, hogy egyes f'rildteriiletek elhanyagoltak. a tulajdonosok nem

takaritj6k, elszaporodtak a pollenek.

Nag-vR6bertavaddsztarsasdgelnoke:Megk.iszonteaGar6bilakosokrrak,hog-'.elviselika
V"i*ataa.*."got. Azon vannak. ho$/ teYdkenys6gtikkel ne zavarj6k a lakossdgot'

Tobb napirend nem volt, egy6b kdrdes,6szrev6tel nem hangzott el' a polgarmester ur megkoszonte a

rdszveteh- s a kozmeghallgat6sr bezafia

K Itin

-{
ma

^-Y

\4lrkus Sindor
jeglz6

o
(B

\

::tai

1
{< a

/\\r

km1'.



Meghiv6

Garab Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete 2020.
okt6ber 22. napjdn ( cstitrirt<ik<in ), 16.00 6rai kezdetrel
Kozmeghallgat6st tart a Faluhizban ( Gar6b, Petofi utca 5.).

Napirendi pontok

1. Beszdmol6 Gar6b Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-
testtilet6nek 2020. 6vi tev6kenys696rol.
ElSteri eszto: Kov6cs Zoltfn polgSrmester

2. Tervek ajov6re nezve
Eloterieszto : Kov6cs Zoltdn polg6rmester

3 . Lakoss6gi dszrev6tel ek, hozz6sz6l6sok

Megjelendsdre 6s aktiv kozremtikodds6re felt6tlen sz6mitunk.

Gar6b, 2020. okt6ber 7.

Kov6cs Zolt6n sk.
pol96rmester
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JELENLETI iV

Garrib Kdzsdg Onkormiinyzat K6pviselo-testiil etdnek 2020. okt6ber 22. napjiin a Gar6bi
faluhrizban megtartott kdzmeghallgat6sr6l

Kov6cs Zolt6n

Nagy Antalnd

Kov6cs Bal6zs

M6rkus S6ndor

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pviselo

jegyz6
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