Garib Ktizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

10.

szfmri

jegyz6ktinyve

K6sziilt: Garib Ktizs6g Onkormhnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2017. november 17. napjin
megtartott nyilt iil6s6r6l

JEGYZOKONYV
Kdsziilt: Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtiletenek 2017. november 17. napjin a Gar6bi
Faluh6zban megtartott nyilt iil6s6rol.

Zoltin
Antaln6
Szegi Szabolcs

Kov6cs

Jelen vannak:

Nagy

polg6rmester
alpolg6rmester

k6pviselo

r6szt vesz: N'agyn6 Kaszala Katalin

Tan6cskoz6si

Kitti aljegyzo

Kov6cs Zolt6n polg6rmester koszontotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselok koziil Szegi
Szabolcs igazoltan tiivol maradt, a testiilet hatirozatklpes. Megk6rderte, hogy a meghfv6ban foglalt
napirenddel egyet6rlenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testtilet egyhangirlag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendeket.

Napirendi javaslat

1.

Javaslat a teleptil6sen mrikodo vSllalkoz6sok t5mogat6s5nak helyi szab6lyair6l sz6l6 rendelet
megalkot6s6ra
E loterj esao: Kov6cs Zoltin polg6rmester

2.

Javaslat a helyi ruSpszavazbs kezdem6nyezeserol sz6l6 rendelet-tewezet elfogadSsrira
El oterj esao : Kov6cs Zoltdn pol giirmester

3.

Javaslat a rekl6mok, reklSmhordo zok elhelyez6sdrol sz6l6 rendelet-tervezet elfogad6s6ra
El6terjesao: Kov6cs Zoltiln pol gilrmester

4.

Javaslat fogorvosi [gyelei ell6t6s biaosit6s5hoz feladatell6t6si szerzod6s megkot6s6re

Zolttn polg6rmester

El oterj eszt5 : Kov6cs

5.

Javaslat a Kelet-N6gr6d Tdrs6gi Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6s T6rsul5si Meg6llapod6snak 7
szimli;- m6dosit6s5ra.
El oteri eszto : Kov6cs Zoltin polgSrmester

6. Egyebek
l.

Napirend

Javaslat

a

teleptil6sen miikodo v5llalkoz6sok t6mogat6s6nak helyi szab6lyair6l sz6l6 rendelet

megalkot6s6ra

Eloterjesao: Kov6cs Zoltin polg6rmester
Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st ( 1.
m ell6kletet ) a me gh iv6val e gytitt m indenki megkapta, 6ttanu lmSny ozhatta Ktilonosebb hozzdfizni val6j a nincs'
K6rte a k6pv

i

se

l6k 6 szrev6te

I

ei

szimf

t, hozzisz6l6sait a napirend i ponttal kapcsol atban.

A k6pvisel6k r6sz6rol 6szrev6tel, hozzhszolls nem hangzott el'
A K6pviselo-testtilet egyhangrilag -3 igen szavazatlal

-

az alilbbi rendeletet alkotta:

2

Garf b Ktjzs6s 6nkormf nvzata K6nvisel6-testiilet6nek
7/2017. (XI.20.) tinkormdnvzati rendelete
a telepiil6sen mffktid6

A rendelet a j

2.

villalkozdsok t6mogat6s6nak helyi szabilyair6l

egy zokonyv I I a szitmitme I l6klete

Napirend

Javaslat a helyi ndpszavazhs kezdemdnyezdseri5l sz616 rendelettervezet elfogad6s6ra
Eloterj esztd : Kov6cs Zoltin pol giirmester

Kov6cs ZoltSn polg5rmester elmondta, a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st, a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, iittanulm6nyozhatta(2.szilmfimell6klet Kiilonosebbhozz1ftzni val6ja
).
nincs, javasolta fogadj6k el a rendelettervezetet.

A K6pviselo-testiilet egyet6rtett

a polg6rmester javaslatdval, 6s egyhangrilag

al6bbi rendeletet alkotta:

- 3 igen szavazattal_

az

Gu.,{b Ktim6e O.ko.-rlrnrutu K6prir.l6-t..ttil.t6r.k
8/201 7.(XI.20.) tinkormr{nvzati rendelete
a helyi nfipszav azf s kezdem6nyez6s6r6l

A rendelet a legyz6konyv I lamell6klete

3.

Napirend

Javaslat a reklSmok, rekl6mhordoz6k elhelyezdserol sz6l6 rendel ettervezetelfogad6s5ra
El6terjesztS: KovScs Zoltin polg6rmester

Kov5cs Zolt6n polgiirmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartoz6 el6terjeszt6st, a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, Sttanulm6nyozhatta (3. szimri mell6klet). Jogszabillyi krjtelezetts6g6nek
tesz eleget a k6pvisel6-testiilet a rendelet megalkotSs5val. Javasolta,fogadjael a rendelettervezetet
a
k6pvise16-testtilet.

A Kdpvisel6-testtilet eryet6rtett a polgSrmester javaslat6val,

6s egyhangrilag

al6bbi rendeletet alkoffa:

- 3 igen szavazattal -

az

Gar6b Ktizs6s Onkormfnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/2017. (XI.20.) tinkormrinvzati rendelete

a rekl{mok, rekldmhordoz6k elhelyez6s6r6l

A rendelet ajegyz6k<inyv 3la melldklete

4.

Napirend

Javaslat fogorvosi tigyelei ell6t6s bizositr{s6hozfeladatellfithsi szerz6d6s megkrit6sdre
El6terjeszt6: K ov ilcs ZoltSn polg6rmester

Kov5cs Zoltiln polg6rmester tijdkortatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6
el6terjesa6st (4. szfrmfi mell6klet) a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6ny ozhatta.
Elmondta, hogy mr{r tobb iil6sen is t6rgyaltrik a Salg6tarj6n 6s T6rs6ge 6nkorm6nyzatainakTdrsulisa

J

6ltalbiztosftott fog6szati tigyeleti ellittirshoz 2018. janudr 1. napjrit6ltort6no csatlakoz6s lehetos6gdt. A
fog6szati tigyeleti ellSt6s biaosit6s5val az onkormdnyzat jogszabrllyi kcjtelezetts6g6nek tesz eleget.
Javasolta, hogy 2018. janu6r l. napj6t6l csatlakozzanak a Salg6tarj6n 6s T6rs6ge Onkormiinyzatainak
T6rsuliisa 6ltal fenntafiott Salg6tarj6n 6s T6rs6ge Egdszs6gtigyi-Szoci6lis Kozpontj6hoz.

A polgrirmester k6fte az lszrevlteleket

A

6s hozzdsz6lisokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

k6pviselo-testiilet tagjai egyetdrtettek a polg6rmester eloterjeszt6s6vel 6s egyhangrilag
- az a16bbi hatirozatothozta'.

-

3

igen

szavazallal

Garib Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
mt hathroztta
5012017.(xl.l1.\
fogorvosi tigyeleti ellitds biztositdsdval kapcsolatban
Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete hozzijirul,hogy az onkorm6nyzat
az egdszsdgiigyi alapell6t6sr6l szolo 2015. 6vi CXXIII.ttirv6ny 5.$ (1) bekezd6s c)
pontj6ban foglalt fogorvosi iigyeleti ell6t6st 2018.janu6r l. napj6t6l a Salg6tarj6n 6s

T6rs6ge Onkorm6nyzatainak T6rsul5sa altal fenntartott Salg6tarjdn 6s Tdrsdge
Eg6szs6giigyi-Szoci6lis Kozpontjrival megkotdtt feladat-ell6t6si szerzodds fitj5n
biaositsa.

A

K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgbrmestert a jelen hatirozat mell6klet6t
kepezo feladat-ell6t 6si szerzodes aliiiriisiira.
Hatdrido: azonnal
Felelos: Kov5cs Zoltitn polg6rmester

5.

Napirend

Javaslat a Kelet-N6gr5d T6rs6gi Hullad6kgazdrilkod6si TiirsulSs T6rsulSsi Megdllapod6snak 7. szitmu
m6dosit6s6ra.
Eloterj eszto : KovScs Zoltin pol g6rmester

KovScs ZoltSn polg6rmester tdjdkoztatta a k6pviselo-testtiletet, hogy m6dositani sziiks6ges a KeletN6gr5d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod6si T5rsul6s T5rsul6si Meg6llapod6s6t. A 7. szdmt m6dosit6s a
jegyzokonyv 5. szdmri mell6klete.

A polg5rmester k6rte az lszrevlteleket 6s hozzitszolilsokat

a napirendi ponttal kapcsolatban.

k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polgSrmester el6terjeszt6s6vel 6s egyhangtilag
szav azattal - az alihbi hatilr ozatot horta:.

A

-

3

igen

Garib Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
5l I 2017 .(XI..l1 .l szhmrf hathr ozata

r"r*l6rt

M"g6llapod6s 7. sz6mi m6dosit5s6val kapcsolatban

"
Garib Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6 testiilet rigy
jov6hagyja a Kelethathrozott, hogy a T5rsul6s Meg6llapod6s 21.5 alpontja alapj6n
7. sz6mri
N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazdSlkod6si Tilrsul6s T6rsul5si Meg6llapod6snak
m6dosit6s5t.

A K6pviselo-testtilet

felhatalmaz za

a polgilrmestert

a tov6bbi sztiks6ges int6zked6sek

megt6tel6re.

4

Hatrirido : 6rtelemszeriien
Fe lel6s : Kov6cs Zoltin polg6rmester

6.

Napirend

Egyebek

A) Javaslat a Gariib 013/86s a01319

hrsz-0 ingatlanok megv6tel6re
Eloterj esdo: Koviics Zoltin polg5rmester

B)
C

)

D)

Javaslat az orvosi rendelo fehijit6s6ra
Eloteri eszto : Kov6cs Zoltitn pol g6rmester
Javas I at kozfo gl al ko

do

I

goz6k j u talmazbsir a

Eloterjesao : Kov6cs^atofi
Zoltin pol g6rmester
Javaslat a R6mai Katolikus Pl6b6nia t6mogat6s6ra, Garilb vonatkoz6s6ban.
Eloterj esao : Kov6cs Zoltin po I g5rmester
**>t*(*

A)
k6pviselo-testtiletet, hogy a korSbbi drintdstiknek
a Gar6b 013/8 6s a0319 hrsz-ri ingatlanok ll2-ll2
r6szdt megv6s6rolni telepiil6sfejleszt6si c6ljainak megval6sitdsiihoz. Varga Gyorgyn6 tulajdonos
salg6tarj6ni lakos irilsban nyilatkozott, hogy sz6nd6k6ban 6ll a fenti ingatlanokat drtdkesfteni a Gar6b

Kov6cs Zolt6n polg6rmester t|jekoilatta

a

megfelel6en az onkorm5nyzatnak sz6nd6k6ban 5ll

On korm 6ny zata szamilr a.

A polg6rmester szerint v6teli sz6nd6kukat hathrozaltal kell megerositeni.
A polgrlrmester k6rte az lszrevdteleket 6s hozzitszolilsokat

A

k6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek
szav azaltal - az ali.}bi hatir ozatot hozta:

a

a napirendi ponttal kapcsolatban.

polgiirmester javaslat6val 6s egyhangflag

- 3 igen

Gardb Ktizs6s Onkorminyzata K6pviseld-testiilet6nek
52 12017 . (XI.l7 | szfimfi hatfir ozatq
013/8 6s 013/9 hrsz alatt felvett ingatlanok ll2 - ll2 r6sz6nek vSsirlfsa
Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete rigy d<intott, hogy megv6s6rolja
Varga Gyorgyn6 3100 Salg6tarjSn, P6csk6 [t 8. 612. szilm alatti lakos ll2tulajdonitt
kepzo Gar6b 013/8 helyrajzi szim alatt felvett, mindosszesen 728 m2 alapteri.iletii,

legel6 mtivel6si 6gtt ktilteriileti ingatlant 342.160 forint azaz

hfiromszirz-

negyvenkettoezer-egyszilzhafran forint 6rtdkben, 6s az 112 tulajdon6t kepzo Gar6b
013/9 helyrajzi szbm alatt felvett, mindosszesen 1264 m2 alaptertiletfi, szhnt6

miiveldsi 69fi

ki.ilteriileti ingatlant 594.080 forint azaz
forint 6rt6kben telepiil6sfejleszt6si cdljai

otszinkilencvennlgyezernyolcvan
megval6sit6sShoz.

A

K6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az adSsv6teli szerzod6st

kosse meg a vevokkel.

Hat5rido 6rtelemszeni
Fe

lelos: Kov6cs Zoltiln polg6rmester

5

B)
Kov6cs Zoltin pole6rlrejtqr elmondta, hogy 6raj6nlatot k6rt az orvosi rendel5 fehljit6si munk6lataira
(6. sz6mf mell6klet). Az irajinlat szerint a tewezett feltjit6s osszege: 333.622. Javasolta, hogy
mindenk6pp vegezzdk el a fehijit6si munk6kat.

A

k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek
szavazattal - az alihbi hatarozatothona:

a

polgrirmester javaslat6val, 6s egyhangrilag

- 3 igen

Garib Ktizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
53 12017 .(Xl.l7 .\ szhmfi hathrozata
az orvosi rendel6 helyis6geinek fehijitrlsival kapcsolatban
Gar6b Kozs6g Onkormdnyzata Kdpviselo-testtilete, mint dtjnt6shoz6 testtilet fgy

hatirozolt, hogy

a

csatolt firajinlat szerint hozzilirul az orvosinm

rendelo

helyis6geinek fehij it6si munk6ihoz.

K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgilrmester, hogy 6rtesitse a kivitelezot a
testiilet dont6s6rol 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

A

Hat6rido: drtelemszerii
Fele os : Kov ircs Zoltirn pol g5rmester
I

c)
Kov6cs Zolt6n polg6rmester javasolta, hogy a 2 fo kozfoglalkoztatott dolgoz6t nett6 60-60 ezer Ft
osszegri jutalomban r6szesits6k munk6juk elismer6sekdnt.
N

a

glz

Antaln6 alpol g6rmester egyet6rtett a pol g5rmester j avaslat6val.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az ali$bi hathrozatothorta

Garib Ktizs6g On kormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
5 4 I 2017 .(Xl.l7 .\ szilmfi hathr ozata
a ktizfoglalkoztatott dolgoz6k jutalmazdsfval kapcsolatban
Gar6b Kozs6g Onkorm5nyzata Kepviselo-testiilete, mint d<intdshoz6 testtilet rigy
hatirozott, hogy a 2 fokozfoglalkoztatott dolgoz6t Imrdn6 Nagy Hajnalkrit 6s KabScs
Jiinost - munk5juk elismer6s6re - nett6 60-60 ezer Ft osszegri jutalomban r6szesfti.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgfirtnestert, hogy t6j6koztassa az 6rintetteket a
testtilet dont6s6rol, 6s a kifizet6ssel kapcsolatban a tov6bbi sztiks6ges int6zked6seket
tegye meg.

Hatrirido: 6rtelemszerii
Felelos: polg5rmester

D)
Kov6cs Zolt6n polgSrmester javasolta, hogy a Cserh6tszentivSni R6mai Katolikus Pli$finiit - Gar6b
vonatkoz6siiban - 6vente 50 ezer Ft-tal t6mogassiik. Gar6b lakoss6ga r6mai katolikus vall6s[, 6s
rendszeresen j5rnak templomba. T6mogatSsukkal a Gar6bi templom fenntartSs6hoz j6rulnak hozzit.

A k6pviselo-testtilet

egyet6rtett a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangrilag

-

3 igen szavazattal

-

az

al6bbi hathrozatot hozta'.

6

Garib Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek

5512017 .( XI.17.)szrim i hathrozrta
A Cserhitszentivini R6mai Katolikus Pl6brinia timogatisival kapcsolatban

Garrib Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dont6shoz6 testi.ilet rigy
hatirozott, hogy a CserhStszentiv6ni R6mai Katolikus Pl6b6ni6t dvi 50.000 Ft-tal
t6mogatja, melyet a Gar6bi templom fenntartiis6ra forditanak.

A

K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg|rmestert, hogy az 6rintette t6j6koZassa
k6pviselo{esttilet dont6s6rol 6s a tov6bbi szi.iksdgesint6zkeddseket tegye meg.

a

Hat6rido: 6rlelemszerr.i
Felelos: Kov 6cs

Zoltin polg6rmester

T<ibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, dszrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkoszonte a
r6szv6telt, 6s az iil6st bezilrta.

kmf.

k)
Kovics Zoltin

^% *(

Nagynd

V-sn*aL"- L ..(
Kaszala Katalin Kitti

*--

aljegyzb

polgilrmester

rl

@
ii

7

Gar6b

g Onkorm6ny zata P olgirmester6to
3067 Gar6b. Petofi utca 5.
telefon: 321382-056, fax: 321382-026
e-mai I : csivan.korje gy zoseg@gmai l.com.
K ozs6

I

MBGHiVO
Magyarorsz6g helyi onkormiinyzatair6l sz6lo 20ll.6vi CLXXXIX. torvdny 45. $-6ban foglaltak
alapj6n Gar6b Ktrzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtiletdnek til6sdt

2017. november 17.

napiin ( p6nteken

) 9.00 6rdra

osszehfvom

Az til6s helye: Faluhiz(3067 Garitb, Petofi utca 5.)

Napirendi iavaslat

l.

Javaslat a telepi.il6sen mrikodo vrillalkozrisok t6mogat6silnak helyi szab6lyair6l sz6l6 rendelet
megalkot5s6ra
El oterj eszto : Koviics Zoltim pol g6rmester

2.

Javaslat a helyi ndpszavazis kezdem6nyezeserol sz6l6 rendelet-tervezet elfogad6siira
El oterj esao : Kov6cs Zoltin pol g6rmester

3.

Javaslat a rekliimok, reklSmhordozok elhelyez6s6rol sz6l6 rendelet-tervezet elfogad6sSra
E loterj eszto : Kov5cs Zoltin pol g6rmester

4.

Javaslat fogorvosi iigyelei ellStris biztosit6s6hoz feladatellittfrsi szerzodds megkot6sdre
Eloterj esaS : Kov6cs Zoltim pol g6rmester

5.

Javaslat a Kelet-N6gr6d Tdrs6gi Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6s T6rsul6si MegSllapod5snak 7.
sz6mir m6dosft6silra.
E loterj esdo : Kov5cs Zoltfin polg6rmester
Egyebek

A napirend fontoss5g6ra tekintettel megjelen6s6re, aktiv kozremiikrjd6s6re felt6tlen sz6mitok.

Gar6b, 2017. okt6ber 20

Kov6cs Zoltin

polgiirmester

JELENLETI

iv

Gar6b K6zs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek 2017. november 17. napjdn

megtartott testtileti til6s6rol

Kov6cs Zoltitn po I g6rme ster

C'.^^2^-

Nagy Antaln6 alpolg6rmester
Szegi Szabolcs kdpvisel6
Tan6cskoz6si j oegal meshfvottak

Nagyn6 Kaszala Katalin

Kitti

dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo
Lakoss6e r6sz6r6l meqielentek

aljegyzt5

Y-

I

I tzauui wp)llfu*t

lELtrEry
Ga16b Ktizs6si 6nkorminyzat K6nvisel6-testiilet6nek
...../2017. (XI....) tinkorminvzati rendelete
a teleptil6sen miiktid6 villalkozisok t6mogatisdnak helyi szabflyai16l

Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilete az Alaptorv6ny 32. Cikk (2) bekezd6s6ben
meghattrozott eredeti jogalkot6i hatrlskcjr6ben, az Alaptorv6ny 32.Cikk (l) bekezd6s a) pontja 6s a
Magyarorsz6g helyi onkorminyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 10. $ (2) bekezdds6ben
meghathrozott feladatk<irdben eljrirva a kovetkezoket rendeli el:

A rendelet c6lja, hatilya

l. $. (l) A helyi t6mogatrisi-rendszer bevezet6sdnek c6lja a Gardbon miikcid6 (sz6khellyel, yz1!
telephellyel rendelkezo) v5llalkozrisok, c6gek t6mogatiisa a versenyk6pess6gi.ik megorz6se 6rdekdben.
(2) A rendelet hatSlya kiterjed Egyh6zasdengeleg kcizs6g kdzigazgatirsi tertilet6n sz6khellyel vagy
telephellyel rendelkez6 vSllalkoz6sokra, c6gekre melyek az adoil id6szakban, eloirt hat6ridore
megfizett6k g6pj6rmriad6jukat 6s az onkormdnyzat szbml|jin az teljesiilt.
A k6relem benyrijtisinak m6dja, hatirideje

2.S.(1) A

t6mogatrisi k6relmet a rendelet

l.

sz6mri melldklete szerinti,,K6relem dnkormilnyzati

t6mogatils meg6l lapftris6ra" nyomtatv6nyon kell benyrijtani.

(2) A kdrelemhez mell6kelni kell az adott id6szakra tort6nt befizetds penzlj,gyi teljesit6sdt igazol6
dokumentumot.
(3) A k6relemhez mell6kelni kell az adott jhrmti forgalmij6nak m6solatiit.

(4) A k6relmet 6s a sziiks6ges igazol6sokat a fizetdsi kotelezetts6get kovetoen, a teljesit6st k<jvet5 30
napon beliil lehet benyrijtani. TSmogatrlst 2018. II. f6ldv6ben lehet eloszor igdnyelni.

Hatisktiri rendelkez6s
3.$. (l) A k6relmet

6s mell6kleteket az Onkormrinyzathozkell benyfijtani.

(2) A benyfijtott kdrelmeket a k6pviselo-testiilet iitaliltruhizott hatask<irben a polg6rmester 30 napon
beliil birrilja el.
(3) Amennyiben a k6relmez6 az eloirt felt6teleknek megfelel, rigy a polg6rmester a k6relemnek hely,t ad
ds a jogosults6got meg6llapftja, amennyiben a k6relmez6 azeliiirt felt6teleknek nem felel meg, fgy a
kdrelmet hatir ozattal e utasitj a.
I

A jogosultsig felt6telei, m6rt6ke
4.$.(1)Trimogat6stazoncdgek,v6llalkoz5sokr6sz6relehetigdnyelni,akikatelepiildsenrendelkeznek
sz6khellyel, vagy telephel lyel.

(2) A t6mogatils sziimit6sa: azon gepjirmiivek ut5n k6pz6dik, melyek forgalmi enged6ly6be
sz6khelykdnt vagy telephelykdnt Gariib telepill6s van bejegyezve ds az adoztatilsi feladatok ellittitsira az
onkorm5nyzat illet6kessdge fenn6ll.
(3) Csak az adott idoszakban megfizetdsre elofrt, az esed6kess6g napjSig megfizetett 6s a telepiil6sen
6 g6pj rirm iiad 6 kdp ezi a szitm itis alapj 6t.

m arad

(4) A t6mogat6s m6rt6ke az Garbb K<izs6g Onkormrinyzata szimli$ilra megfizetett 6s a telepiil6sen
marad6 gdpj 6rm riad o 5 0 %o - 6nak me gfe I e lo mdrtdkri t5mo gatr{s.
A tdmogatris foly6sitisinak szabilyai

5. $. (l) A t6mogat6st a jogosultsrlg alapj6n a k6relem benytjtds6t kovetoen a teljes f6l6vre meg kell
rillapitani, ftiggetlenii I a kdre em benyfijt6s idopontj rit6l.
I

(2) A t6mogat6s teljes 6vre is megit6lheto, amennyiben teljes 6vre lett megfizetve a gdpj6rmiiad6.

(3) Uj forgalomba helyez6s eset6n a t6mogat5s tored6k 6vre (f6l6vre) is meg6llapit6sra keriilhet,
amennyiben

a

jogosults6g alapj6n a k6relem benyirjtSsra keriilt.

(4) Amennyiben nem a megadott hat6ridore teljesitette fizet6si k<itelezetts6g6t, adott feldvben nem
i

g6nye I het t5mo gatrist az adott v6l I alkozris.

6.$.

(l) A tdmogatits a jogosults6g megSllapft5s6r6l rendelkezd jogeros

foly6 s f t6sra e gy

<issze gben a k6re

I

m

ezo b ankszirmlil ira

hatitrozat alapj6n keriil

tortdn 6 utal6s sal.

Zhr6 rendelkez6sek

7 $. A rendelet a 2018. janu6r l. napjrit6l l6p hat6lyba, kihirdet6s6rol
Gar6b, 201 T.november

KovScs ZoltSn sk.
polg6rmester

1. sz6mri melldklet

a

jegyzo gondoskodik.

.......

dr. .Turza Csaba J6zsef
jegyzo

KE,RELEM

onkorm6nyz ati tfmogatits meg6l lapit6srlra

K6relmezo k6pvi seldj6nek neve:
El6rhetos6gek (cim, telefon, e-mail,):.

V5llalkozris megnevez6se:.....

.

Gar5b sz6khely, illetve telephely bejegyzdsi ideje:.
Gar6b szdkhely, illewe telephely bejegyz6si cfme:.

V6llalkoz6s tev6kenys6ge:....

..

V6llalkoz6s ad6szima'..
VrillalkozSs tov6bbi telephelyei:
VSllalkozris szilmlaszilma:

.....

....

Sz6mft6si alapot kepezo jfirmtivek adatai, melyek ut6n eloirt hat6ridore a gepjdrmiad6t megfizette:

rendsz6m gyirtmfiny - tipus megfizetett gdpj6rmiiad6

(felsorol5s tovSbbi lapon folytathat6

-

minden oldalt a kdrelmezo alfiirisitval hitelesitsen)

Garih,20...

k6relmez6 alilirdsa

/ f o ruuli'WL{

Garf b Ktizs6si Onkormf nvzat K6pvisel6-testtilet6nek
7/2017. (XI.20.) tinkorm6nvzati rendelete
a telepiil6sen miiktid6 villalkozdsok timogatrlsinak helyi szabilyair6l
Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata Kepviselo-testtilete az Alaptorv6ny 32. Cikk (2) bekezd6s6ben
meghatitozott eredeti jogalkot6i hatSskordben, az Alaptorv6ny 32.Cikk (l) bekezdds a) pontja 6s a
Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatair6l sz6l62011.6vi CLXXXIX. torv6ny 10.$ (2) bekezd6s6ben
meghatdrozott feladatkor6ben elj5rva a krivetkezoket rendeli el:

A rendelet c6lja, hatdlya
1.

S. (l) A helyi trlmogat6si-rendszer

bevezet6sdnek c6lja a GarSbon mtikodo (sz6khellyel,

yigy

telephellyel rendelkezo) v6llalkozSsok, c6gek t6mogat6sa a versenykdpess6giik meg6rz6se 6rdek6ben.

(2) A rendelet hatilya kiterjed Egyh5zasdengeleg k<izs6g kozigazgathsi tertilet6n szdkhellyel vagy
telephellyel rendelkez6 v5llalkoz5sokra, c6gekre melyek az adott idoszakban, eloirt hatrlridbre
megfizettdk g6pjrirmriad6jukat 6s az onkormhnyzat szhmliljin az teljesiilt.
A k6relem benyfjt6srinak m6dja, hatfrideje

2.$.(1) A t6mogat6si k6relmet a rendelet l.

sziimri mell6klete szerinti,,K6relem rinkormiinyzati

t6mogatris meg5llapit6s5ra" nyomtatv6nyon kell benyrijtani.

(2) A k6relemhez mell6kelni kell az adott

idSszakra t<irt6nt befizet6s p6nziigyi teljesit6sdt igazolo

dokumentumot.

(3) A k6relemhez mell6kelni kell az adott jbrmti forgalmij6nak m6solatSt.

(4) A k6relmet 6s a sziiks6ges igazol6sokat afizetesi k<itelezettsdget kovet6en, ateljesit6st koveto 30
napon beltil lehet benyirjtani. T6mogat6st 2018. II. f6l6v6ben lehet el6szor ig6nyelni.

Hatisktiri rendelkez6s
3.

$.

(I

) A k6relmet 6s mell6klet eket azOnkorm6ny zathozkell benyrijtani.

(2) A benyfijtott k6relmeket a k6pviselo-testtilet 6ltal ifiruhilzott hat6skorben a polg6rmester 30 napon
beli.il birSlja el.

(3) Amennyiben a k6relmezo az eloirt felt6teleknek megfelel, rigy a polg6rmester a k6relemnek helyt
ad 6s a jogosults5got megSllapitja, amennyiben a kdrelmezo az eloirt felt6teleknek nem felel meg, rigy
a kdre lmet hathr ozattal el utasitj a.

A jogosultsig felt6telei, m6rt6ke

4. $. (1) Trimogathst azon c6gek,

v6llalkoz6sok r6sz6re lehet ig6nyelni, akik
rendelkeznek szdkhellyel, vagy telephellyel.

a telepiil6sen

(2) A

tSmogat6s szbmitilsa: azon gdpjilmiivek ut6n k6pzodik, melyek forgalmi engeddly6be
sz6khelyk6nt vagy telephelyk6nt Gar5b teleptl6s van bejegyezve 6s az adoztatflsi feladatok ellfithshra
az onkorm6nyzat illet6kess6ge fenn6ll.

(3) Csak azadott idoszakban megfizetdsre eloirt, az esed6kess6g napj6ig megfizetett 6s atelepiildsen
marad6 g6pj 6rmriad o kepezi a szbmiths alapjit.
(4) A t5mogat6s m6rt6ke az Garitb Kozs6g Onkorm5nyzata szdml|jira megftzetett 6s a telepiildsen
marad6 g6pj6rmtiado 50 %o-6nak megfelel6 m6rt6kti tSmogat6s.

A timogatis foly6sitisdnak szabSlyai

5. S. (1) A tSmogat6st a jogosults6g alapj6n a k6relem benyfjt6s6t kovetoen a teljes f6l6vre meg kell
6l lap itani, fiiggetleniil a k6relem benyfjt6s idopontj 6t61.
(2) A trlmogatSs teljes 6vre is megit6lheto, amennyiben teljes 6vre lett megfizetve a gdpj6rmriad6.

(3) Uj forgalomba helyez6s eset6n a t6mogatSs tored6k 6vre (f6l6vre) is meg6llapit6sra kertilhet,
amennyiben

a

jogosults6g alapj6n a k6relem benyrijt5sra kertilt.

(4) Amennyiben nem a megadott hat6ridore teljesitette fizet6si kotelezetts6g6t, adott f6l6vben nem
ig6nyelhet t6mogat6st az adott v6llalkozds.

t5mogat6s a jogosults6g meg6llapit6s5r6l rendelkez6 jogeros hatfrozat alapj6n kertil
fo ly6 s itSsra e gy o s sze gben a k6re lm ezo bankszhmlljfir a tort6no uta Lis sal.

6.5. (1)

A

Zir6

7. $. A rendelet a2018.janu6r

Gar6b, 2017 .

11

.

11

rendelkez6sek

l. napj6t6l l6p hat6lyba., kihirdet6s6rol

a jegyzo gondoskodik.

.
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Ziradek: A rendelet a mai napon kihirdet6sre keriilt.
Gariib, 2017 .
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l.

sz6m[r mell6klet

KERELEM
onkorm6nyzati t6mogat6s me96l lapft6s6ra

K6relmezo k6pviseloj6nek neve

:

El6rhet6s6gek (cim, telefon, e-mail,):.

VSllalkoz6s megnevez6se:... .. .
Gar6b sz6khely, illetve telephely bejegyz6si ideje:.
Gar6b sz6khely, illetve telephely bejegyz6si cime:.

V6llalkozSs tev6kenys6ge:......
V6llalkoz6s ad6sz6ma:.
V6llalkoz5s tov6bbi telephelyei:
V6l lalkoz5s szimlaszhma:.

.

.

Sz6mit5si alapot kdpezo jilrmiivek adatai, melyek ut6n eloirt hat6ridore a g6pjSrmtiad6t megfizette:

rendsz6m gyirtmfny - tipus megfizetett g6pj6rmiiad6

(felsorol5s tovSbbi lapon folytathat6

-

minden oldalt a k6relmezo aliliris|val hitelesitsen)

Garib,20..

k6relmezo al5,irilsa

L ttzit u^; wel-!:ialil

Garrib Ktizs6e Onkorm{nvzata K6pvisel6-testtiletdnek
...../2017. (XI......) tinkorminyzati rendelet-tervezet
a helyi n6pszavazr[s kezdem6nyez6s6r6l

Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzat KepviselS-testiilete a nepszavazits kezdemdnyezeserol, az
eur6pai polg6ri kezdem6nyez6srol, valamint a nepszavazdsi elj6rSsr6l szol6 2013. 6vi
CCXXXVIII. tdrv6ny 92. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapjdn, az Alaptorveny 32. cikk (l)
bekezd6s6nek a) pontj6ban meghatinozott feladatkcir6ben elj6rva a kovetkezoket rendeli el:
1.$ Gar5b k<izs6gben a helyi nepszavazdst a teleptil6s vdlaszt6polgarai 25Yo-inak megfelelo
sz6mri v6laszt6pol 96r kezdem eny ezhet.
2.$ (1) Ez a rendelet kihirdet6se napj6n ldp hat6lyba.

Gariib, 201 7. november ........

Kov6cs ZoltSn sk.
polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.
jegyzo

Llc(

^r111W

:in yzata K6pvisel6-testiilet6nek
(XI.20.)
tinkormrinyzati rendelete
8/2017.
a helyi n6pszav azds kezdem6nyez6s6r6l

Gar{b Ktizs6g Onkorm

Gar6b Kdzsdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtllete a nepszavazfrs kezdem6nyezeserol, az
eur6pai polg6ri kezdem6nyezesrol, valamint a ndpszavazbsi elj6r6srol sz6l6 2013. 6vi
CCXXXVIII. tdrv6ny 92. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, az Alaptdrveny 32. cikk (l)
bekezdds6nek a) pontj6ban meghat6rozott feladatkdrdben eljttl.va a kovetkez6ket rendeli el:
1.$ Garrib kozs6gben a helyi nepszavazitst a teleptil6s vrilaszt6polg6rai Z1Yo-irnak megfelel6
szdmri v6laszt6polg6r kezdem eny ezhet.
2.$ (1) Ez a rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.

Gar6b, 2017. november
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Garfb Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
....../2017. (XI........) tinkormdnvzati rendelet-tervezet
a rekl6mok, reklimhordozrik elhelyez6s616l

Garib K6pviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontjihan meghat6rozott
jogalkotS'si hatrisk<jr6ben, a telepiildskdp v6delm6rol sz6l5 2016. 6vi LXXIV. torv6ny 12.S (5)
bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapj6n a Magyarorsz5g helyi onkorm5nyzatair6l sz6l6 2011.6vi
CLXXXIX. tdrveny 23. $ (5) bekezdds 5. pontj6ban meghatbrozott feladatkor6ben elj6rva a
telepiil6skdp v6delme 6rdek6ben a kovetkez6ket rendeli el:
I.

tr'ejezet

Altaldnos rendelkez6sek

1.

A rendelet c6lja

6s

hatrllya

1.$

(l)

E rendelet cdlja Garib teleptildsk6p6nek v6delme 6rdekdben a teleptilds teriiletdn elhelyezheto
rekl6mhordozok szbmhnak, formai ds technol6giai feltdteleinek, valamint elhelyez6si.ik m6djrinak
szabiiyozisa.

(2) E

rendelet hatblya Garib kozigazgatisi tertilet6n a koztertileten, a koaeriiletrSl 16that6
mag6nteriileten, koztulajdonban 5116 ingatlanon vagy koztulajdonban 5116, valamint kozforgalmi
szemelyszbllit6si szolgr{ltat6st vegzo szem6ly tulajdon6ban 6116 ingatlanon t<irt6no reklSm, illetve
rekl6mhord ozo elhely ez6s6re terjed ki.

(3) E rendelet szem6lyi hat6lya kiterjed minden term6szetes 6s jogi szem6lyre, jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkezo szervezetre - idedrtve a kiilfoldi sz6khelyii vSllalkoz5s magyarorsz6gi fi6ktelep6t is -,
aki Gardb a (2) bekezddsben meghatirozott helyen rekl6mot tesz kozz6, reklSmhordoz6t tart fenn,
helyez el, valamint rekl6mot, rekl5mhordozotkivin elhelyezni vagy ilyen c6llal feliiletet alakit ki.

2.

Ertelmez6 rendelkez6sek
2.S

E rendelet alkalmaz6s6ban

a)

Citylight formdtumil eszkdz: olyan fliggoleges elhelyez6sii berendezds, amelynek m6rete
hozzhvetolegesen 118 cm x 175 cm 6s hozzixetolegesen 2 negyzetmdter l6that6, papiralapri
reklfimkozz6t6telre alkalmas feltilettel vagy 72"-90" k6p5tl6jri, l6:9 arbnyit,6116helyzetri digit6lis
kijelzovel rendelkezik;
b) CityBoardformdtumil eszkoz: olyan 2,5 m6tertol 3,5 m6ter magassiigri k6t l6bon 6116 berendezds,
amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia-) alapri, nem ragasztott, h6tulr6l
megvil5gitott rekl6mkozzetetelre alkalmas, h5ts6 fenyforris Sltal megviligitott feltilettel, vagy
ilyen mdretri d i git6lis kij elzovel rendelkezik;
c) funkciondlis cdlokat szolgdlf utcabiltor: olyan utasv5r6, kioszk 6s inform6ci6s vagy m6s c6li
berendez6s, amely l6tesit6s6nek c6lj6t tekintve elsodlegesen nem rekl6mkdzz6t6telre, hanem az
adott tertileten t6nylegesen felmertilo, a berendez6s funkci6j6b6l ad6d6 lakoss6gi ig6nyek
ki e l6git6sdr e szolgil;
d) idormdci1s c,ilil berendezds: az onkorm6nyzati hirdet6tfibla, az dnkorm6nyzati falifijsiry, az
inform5ci6s vitrin, az fitbaigazit6 hirdetmdny,

a

form6tumri eszkoz 6s CityBoard form6tumi eszkoz;

1

koz6rdekti molin6, valamint

a Citylight

e)

"fl
g)
h)

kozdrdekii molin6; olyan, elsodlegesen a telepiil6s elet6nek valamely jelentos esemdny6rol val6
koz6rdekri ti\ekoztatist tartalmazo, nem merev anyagb6l k6sztilt hordoz6feltiletti hirdetm6ny,
amely falra vagy m6s feltletre, illetve k6t feltilet kozott van kifeszitve oly m6don, hogy az nem
kep ezi val ame ly 6p itm6ny h om I okzat6nak tervezett 6 s enged6 ly ezett r esz6t.
kOzdrdekii rekldmfeliilef.' olyan rekl6mhordozb vagy rekl5mhordozot tarto berendez6s, amelyen a
reklSm kozzetetele m6s, egy6b c6l[r berendezds kciztertileten val6 l6tesit6s6re, fenntarlisira
tekintettel koz6rdekb6l biztositott, 6s amely ezen egydb c6hi berendez6stol elktilontilten kertil
elhelyez6sre;

korl6t,

mds cdlil berendezds: a pad, a telefonftilke, a

onkormdnyzati falitijsirg.' az onkorminyzat 6ltal a lakoss6g tilekoztatdsa c6lj6b6l l6tesitett 6s
fenntartott, elsSdlegesen az cinkorm6nyzat testiiletei, szervei, tisas6gviseloi tevdkenys6g6rol a
lakoss6got tilekoztato berendez6s, mely az onkorm5nyzat mtikodds6t szolg5l6 6ptiletek
homlokzat5n keriil elhelyezdsre 6s mely a koz6rdekti ttllkoztatisi c6lt meghalad6an rekl6mok
kozzetetelere is szolg6lhat;

,

j)

onkormdnyzati hirdetdtdbla: az onkormiinyzat 6ltal a lakoss5g tflekoztathsa c6lj6b6l l6tesitett 6s
fenntartott, els5dlegesen a teleptil6s 6lete szempontj6b6l jelent5s inform5ci6k, kozlem6nyek,
tifiekoztatbsok, igy ktilonosen a telepiil6s 6let6nek jelentos esem6nyeivel kapcsolatos informSci6k
kozzetltelere szolg6l6, koztertileten elhelyezett t6bla, mely a koz6rdeki thjekoztatrisi c6lt
me ghalad6 an rekl 6mok kozzetetelere i s szol g6lhat ;

iltbaigaz{t6 hirdetmdny.' koz6rdekri inform6ci6t nyirjt6 olyan koztertileti jelz6s, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazitiis, kozoss6gi kozleked6si szolg6ltat6sr6l tillkoztatils, vdq!
e

gy6b koz6rdekri tilj ekortatis ;

k)

II.

Fejezet

Reklimok elhelyez6s6re vonatkoz6 szabdlyok

1.

Reklimok elhelyez6s6nek 6ltal6nos szabdlyai ktizteriileten
maginteriileten

6s a

ktizteriiletr6l lithat6

3.S

Garib kIzigazgatdsi teriilet6n tiltott valamennyi e rendeletben, a teleptil6sk6prol sz6l6 t6rv6nyben (a
tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a Tvfv. felhatalmazAsa alapj6n kiadott, a teleptil6sk6p v6delm6rdl sz6l6
t6rv6ny rekl5mok kdzzetetelfvel kapcsolatos rendelkez6seinek v6grehajtrfs6r6l sz6l6 10412017. (IY.
28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szab6lyozott reklim kdzzdtltele.
4.S

(1) ReklSmhordoz6k elhelyez6se a hagyomiinyosan kialakult telepiil6sk6pet nem v6ltoztathatja meg
h6tr6nyosan.

(2) Rekl6mhordoz6 az 6ptiletek utcai homlokzatdn
el.

(3) Mag5ntulajdonban

6116

-

6pit6si rekl6mh6l6 kiv6tel6vel

-

nem helyezheto

ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6 a telekhat5rt nem keresztezheti

6s

kozvetleni.il a telekhat6ron nem helyezheto el.

(4) Onkorminyzati hirdet6tibl6t6l, padt6l, telefonfrilk6t6l, korkltt6l egy adott itszakasz
menetir5ny szerinti tvonos oldalSn titven m6teren beltil tovibbi rekl6mhordoz6 nem helyezheto el. A

tilalom nem vonatkozik

a

reklfmk<izz6tdtelre nem haszn5lt inform6ci6s c6hi berendez6sekre,

funkcionSlis c6hi utcabttorokra, k<iz6rdekri rekl6mfeliiletre, tov6bb6 azdpitdsi rekl6mh5l6ra.

(5)

Rekl6mhordoz6 megvil6git6sa c6lj6b6l kizir6lag 80 lumenAilatt m6rt6ket meghalad6
hat6konysrigri, statikus meles feh6r szinii f6nyforrisok hasznSlhat6k.
2

(6) Rekl6m anal6g 6s digitSlis feliileten, 6lland6 6s viiltoz6 tartalommal is kozzdteheto.

(7) A kriz6rdekii molin6, az epitesi rekl6mhril6 6s a kozteriilet fol6 nyril6 rimy6kol6

berendez6s

kiv6tel6vel molin6, ponyva vagy hrll6 rekl6mhordoz6kdnt, reklilmhordozot tarto berendezdskdnt nem
alkalmazhato.

2.

Reklfm kdzz6t6tele a telepiil6sszerkezeti terv alapjin meghatfrozott teriileten

s.s

(l)

E rendelet l. mell4klete szerinti, a telepiildsszerkezeti terv alapjrln meghatiirozott terilleten reklim
kozzdtdtele, illetve rekl6mhordoz6k, rekl6mhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyez6se az l. melldkletben
me ghatir ozott sziimb an kizhr 6lag utc

abftor alkalm azisbva I

I

eh et

s

6

ge s.

(2) E rendelet 2. mell|klete szerinti, a telepiil6sszerkezeti terv alapj6n meghatbrozott teriileten nem
teheto kozzd reklirm, illetve nem helyezhet6 el rekl6mhordoz6, rekl|mhordoz6t tart6 berendezes. A 2.
melldklet [....] pontjaiban meghatirozotl teriileten kizhrolag funkcion6lis c6lokat szolg6l6 utcabritor
helyezheto el.
(3) Nem helyezheto el rekl5mhordoz6, rekl6mhordozottart6 berendez6s a helyi tertileti v6delem alatt
6l16 teriileteken.

3.

A funkcionflis c6lokat szolg6l6 utcabritorokra vonatkoz6 szabilyok
6.S

(l)

E rendelet 2. melldkletben meghatirozott teriileten kizirolag olyan funkcion6lis c6lokat szolg6l6
utcabfitor helyezheto el, amelynek kialakitSsa a teleptil6sk6pi megjelen6st h6tr6nyosan nem

befoly6solja.

(2) E rendelet 2. mell1kletben meghathrozott tertileten ldtesitett funkcion6lis c6lir utcabirtor

esetdn

kizir6lag az utcabftor feliilete veheto ig6nybe reklitmkozz6t6tel c6lj6b6l.
(3) A funkcion6lis c6l[ utcabritoron rekl5mhordoz6t tart6 berendezds* az utasvSr6ban 6s a kioszkon
elhelyezett Citylight form6tumri eszkoz kiv6tel6vel - nem helyezheto el.

(4) A

funkcion6lis c6lokat szolg5l6 utcabftork6nt ldtesitett informilci6s c6hi

berendez6s

reklirmkozzdt6telre alkalmas feliilet6nek flegfeljebb k6tharmaddn] tehet6 kozzd reklirm. A mris c6hi
berendez6s rekl6mc6lra nem haszn6lhat6, kivdve a koaertlet ftjl6 nyfl6 rirny6kol6 berendez6s eset6n,
amelynek eg6sz fel i.ilete hasznosithat6 reklSmc6lra.

4.

Egyes utcabf torok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szabilyok

7.$

(l) Garib k1zigazgatilsi teriilet6n kizbrolag olyan utasv6r6 l6tesithet6, amely megfelel
technol6giai felt6teleknek: [felt6telek meghatirozdsa jogszabflyi keretek ktiztitt].

az ali.},bi

(2) Garih

az

kozigazgathsi teriilet6n kizhrolag olyan kioszk l6tesithet6, amely megfelel
technol6giai feltdteleknek: [felt6telek meghat6roz6sa jogszabflyi keretek ktiztitt].

ali.},bi

(3) Garrib kozigazgatisi teriilet6n a 3. melldkletben meghatirozotl kozmtiveloddsi int6zm6nyek 2
szeres6vel megegyezo szimfi krizmriveloddsi c6hi hirdetooszlop ldtesitheto. Kozmrivelod6si c6hi
hirdetooszlop rekl6m ktizzetetelere ig6nybe veheto feliilete a tizenk6t n6gyzetm6tert nem haladhatja
J

meg. A 1. mellLkletben meghatitrozott koztertileten kizdrolag belso megviklgft6sf kozmtivelod6sri c6lri
hirdetooszlop helyezheto el.

(4) Inform6ci6s c6l[ berendez6s az ali.l:bi gazdasSgi rekliimnak nem minostilo koz6rdekii inform6ci6
kozl6s6re l6tesitheto:

a) az onkormSnyzat mrikod6s kor6be tartozo informSci6k;
b) a teleptil6s szempond6b6ljelentos esemdnyekkel kapcsolatos inform6ci6k;
c) a telepiil6sen el6rhet6 szolg5ltat6sokkal, tigyintdz6si lehetos6gekkel kapcsolatos ttlekoztatts
nyfijt6sa;

d) idegenforgalmi 6s kozleked6si inform6ci6k;
e) a tarsadalom egeszet vagy szdles r6tegeit 6rint6, els6sorban 6llami inform5ci6k;
(5) Az informiici6s c6l[ berendez6s feltlet6nek legfeljebb k6tharmada veheto ig6nybe rekl5m
kozzetetelere, feltilet6nek legal6bb [egyharmada a (4) bekezd6s szerinti kozdrdekii inform6ci6t kell,
tartalmazzon.

(6) A m6s cdlf berendez6s rekl6mc6lra nem hasznSlhat6, kiv6ve a kozteriilet lo16 nyfl6 6rny6kol6
berendez6s. A k<izteriilet fol6 nyri16 6rny6kol6 berendez6s eg6sz feliilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.

5.

Reklfmhordoz6ra, reklimhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek

8.$
(1) Gardb koztertiletein rekl6mhordoz6n

a) horganyozott 6s szinterezett acelbol, vagy szinterezett aluminiumb6l kdsztilt eszkozon;
b) plexi vagy biaonsrigi tiveg m6gdtt;
4 h6ts6 f6nyforrris riltal megvillgitott eszkcizben;
d) 6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenit6 eszkozon;
e) egymrlst6l sz6mitott 2 m6teres t6volsiigon beltil - ide nem 6rfre az egyetlen funkcionrllis c6l[r
utcabttoron trirt6no tobb rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t - sem horizont6lisan, sem vertikSlisan
nem

helyezhetS el.

(2) A kozdrdekii rekl5mfeltilet, az utasv6r6 6s a kioszk kiv6tel6vel a rekl5m elhelyez6s6re szolg6l6
rekliimhordoz6n kialakithat6 rekl6mfeliilet legal6bb egyharmadin Gardb az informirci6s c6hi
berendez6sekre megril lapitott inform irci6k kozzet6tel6re j ogosult.

III. Fejezet
Ktizmiivel6d6si c6lf hirdet6oszlop l6tesit6se

e.s

(l) Garib kozigazgatftsi

teriilet6n a 3. melldkletben meghatarozoll kozmtiveloddsi int6zmdnyek

kcizmtivelod6si c6lf hirdetooszlo p haszniiatirra jogosultak.

(2) E rendelet 4. melldkletiben meghatirozott, teleptil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 koztertileten
nem helyezheto elo krizmtiveloddsi c6hi hirdetooszlop.

(3) Valamennyi, a 3. mell1kletben meghatilrozotl" kozmrivel6d6si int6zm6ny teleptildsk6pi bejelent6si
eljr{r6sban kezdem6nye zheti a kozmiivelod6si hirdetooszlop 16tesit6s6t.
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IV. Fejezet
Elt6r6s a reklfmok elhelyez6s6re vonatkoz6 szabdlyokt6l

1.

Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyrdl val6

tij6koztatis 6rdek6ben

10.s

(1) A polg6rmester jelentosnek minositett esemdnyrol val6 t6j6koztat6s 6rdek6ben, a jelentosnek
minositett esemdny idotartamira. legfeljebb azonban valamennyi jelentos esem6ny eset6n, egyiittesen
napt6ri dvente tizenk6t h6t idotartamra a vonatkoz6 jogszab5lyok szerint telepiil6sk6pi bejelent6si
elj6r6sban elt6r6st engeddlyezhet a rekl6m kozzetevoie szimira.
polg6rmester dont6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a reklSm kozzdtetelehez sztiks6ges,
jogszab6lyban eloirt egydb hat6sSgi enged6lyeket, melyeknek abeszerz6se a rekl6m kozz6tevoj6nek

(2) A

feladata.

(3) A rekl6m kozzetevoje az elt6r6st a telepill6skdpi bejelent6si eljdr6s lefolytatrisrlra ir6nyul6 irrisbeli
kerelm6vel kezdem6nyezheti.

2.

Epit6si rekl6mhil6 kihelyez6s6nek enged6lyez6se
11.S

[a telepiil6sk6pi szabilyokt6l valS elt6r6s enged6lyez6s6re vonatkozti sztivegiavaslat az irflnyad6
az ali,}bi j avasolt el6r6sekkel : I
teleptil6sk6pi bejelent6si elj6r6sban - az 6pftdsi tev6kenys6g dpit6si napl6val
igazolt megkezd6s6tol sz6mitott az 6pit6si tev6kenys6g id6tartamSra dpitdsi rekl6mh6l6 kihelyez6s6t

(1) A polgilrmester

-

enged6lyezheti.

(2) A polg6rmester kiv6telesen, ktilonosen az epitesi tev6kenys6g foly6n a teleptil6sk6p v5rhat6
javulSs6ra tekintettel az (1) bekezd6s szerinti hat6rid6t legfeljebb egy alkalommal 3 h6napra
meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmezo a k6relmet az (1) bekezdds szerinti idotartam lejbrttfi
megelozo 30 nappal benyirjtja.

(3) Egy 6ptilet azonos krjztertiletre n6zo homlokzathnkizbr6lagegy 6pit6si reklSmhSl6 helyezhet6 el.

V.
Telepiil6sk6pi bejelent6si

eljiris

tr'ejezet

a rekl6mok 6s rekl6mhordoz6k elhelyez6s6re
12.S

polg6rmester telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6st folytat le a Kr.-ben szereplo 6ltalinos
telepiil6sk6pi kovetelm6nyek 6s jelen rendeletben foglalt rekl6m 6s rekl6mhordoz6 elhelyezdsi
kovetelm6nyek tekintet6ben a rekl6mok 6s rekl6mhordoz6k elhelyez6s6t megelozoen.
(2) A polg6rmester a telepiil6sk6pi bejelent6si eljrirSst a Tvtv-ben, a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l,
az integrhlt teleptil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a teleptildsrendez6si eszkozokrol, valamint egyes
telepiil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekrol sz6l6 31412012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a
tov6bbiakban: Tr.) 6s a jelen rendeletben foglalt elj6r6si szab6lyok szerint folytatja le.
(I

) A

5

(3) A polg6rrnester telepiil6sk6pi bejelent6si tudom6sulv6teldnek 6rv6nyess6gi ideje a kiadm6nyoz6st6l
sz6mitott egy 6v.

(4) A rekl6m 6s rekl6mhordoz6 elhelyezdse a telepiil6skdpi bejelentds alapj6n - a

Polgiirmester

tudom6sul v6tel6t tartalmazo hat6s6gi hatirozatinak birtokeban, az abban foglalt esetleges kikot6sek
figyelembevdtel6vel - megkezdheto, ha ahhoz m6s hat6srigi enged6ly nem sztiks6ges.
(5) E rendeletben foglalt teleptil6sk6pi kotelezetts6gek megsdrt6s6vel kapcsolatos hat6srlgi ell6r5sra a
Tvtv., a Tr. 6s a Kr. illetve akozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s ds szolg6ltatSs 6ltalinos szabllyairol sz6lo
torv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni.

VI. Fejezet

Zir6

rendelkez6sek
13.S

(I

)

Ez a rendelet kihirdet6se napjrin l6p hatrilyba.

Garitb,20l7. november

Kov6cs Zolt6n sk.
polgiirmester

dr.Turza Csaba J6zsef sk.
jegyzo
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l. mell|klet
[Telepiil6sszerkezeti terw alapjin meghatirozott azon teriiletek, ahol utcabritor alkalmazhshval
lehets6ges, valamint a hasznilhat6 utcabrltor sz6ma]

2. melldklet

[Telepill6sszerkezeti terv alapjin meghatirozott azon teriiletek, ahol kizhr6lag funkcionflis
c6lokat szo19616 utcabritor helyezhet6 el]

3. melldklet

Az Onkorm inyzat illet6kess6gi teriilet6n mtiktid6 ktizmfivel6d6si int6zm6nyek

Faluhiz- KtinyvtSr 3067 Gar6b, Pet6fi

ft

5.

4. melldklet

[teleptil6sk6pi szempontb6t megha tLrozlktizteriiletek]

I

3l

a wttilut]

Garib Ktizs6g Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/2017. (XI.20.) tinkormdnyzati rendelete

a reklimok, reklSmhordoz6k elhelyez6s6r6l

Gar6b K6pviselo-testtilete az Alaptoweny 32. cikk (l) bekezdds a) pontjiban meghatiirozott
jogalkot5si hat6skor6ben, a telepiil6skdp v6delm6rol sz6lo 2016.6vi LXXIV. tcirv6ny l2.g (5)
bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s alapj6n a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi
CLXXXIX. torveny 23. $ (5) bekezdds 5. pontjriban meghatbrozott feladatk<ir6ben elj1wa a
telepiil6sk6p v6delme 6rdek6ben a krjvetkezdket rendeli el:

I. Fejezet
AltalSnos rendelkez6sek

l.

A rendelet c6lja 6s hatrilya
1.S

(1) E rendelet c6lja Garib teleptil6sk6p6nek v6delme 6rdek6ben a telepiilds teriilet6n

elhelyezheto

reklrlmhordozok szfiminak, formai 6s technol6giai felt6teleinek, valamint elhelyezdstik m6dj6nak
szabillyozbsa.

(2) E rendelet hatiiya Garib

kozigazgatbsi teriilet6n a koztertileten, a kozteriiletrol lSthat6
mag6ntertleten, kozulajdonban 5116 ingatlanon vagy koztulajdonban 6116, valamint kozforgalmi
szem6lysz6llft6si szolg6ltat6st vegzo szem6ly tulajdon5ban 6116 ingatlanon t<irt6n6 rekl5m, illetve
reklilmhordo zo elhely ezesdre terjed ki.

(3) E rendelet szem6lyi hatiilya kiterjed minden term6szetes 6s jogi szem6lyre, jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkezo szervezetre - ide6rtve a ktilfoldi sz6khelyii vSllalkoz6s magyarorszSgi fi6ktelep6t is
-,
aki Garib a (2) bekezd6sben meghat6rozott helyen reklimot tesz kozz6, rekl6mhordoz6t tart fenn,
helyez el, valamint reklSmot, rekliimhordozotkivhn elhelyezni vagy ilyen c6llal feliiletet alakit ki.

2.

Ertelmez6 rendelkez6sek
2.S

E rendelet

a)

al

kalmaz6s6ban

Citylight formdtumil eszkdz: olyan fiiggoleges elhelyez6sti berendez6s, amelynek m{rete
hozzivetSlesesen I 18 cm x 175 cm ds hozzhvetolegesen 2 n6gyzetmdter l5that6, papiralapri
reklimkozz6t6telre alkalmas feltilettel vagy 72"-90" k6p5tl6jri, l6:9 arinyi,6llohelyzetfi digitalis
kijelzovel rendelkezik;
b) CityBoardformdtumil eszkdz: olyan 2,5 mdtertol 3,5 m6ter magass6gri k6t l6bon 6116 berendez6s,
amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia-) alapri, nem ragasztott, h6tulr6l
megvil6gftott rekkimktjzzetetelre alkalmas, h6ts6 f6nyforr6s rlltal megvil6gitott feltilettel, vagy
i lyen mdretti d i gitril is kij e lzovel rendelkezik;
c) funkciondlis cdlokat szolgdlf utcabiltor: olyan utasvilr6, kioszk 6s inform6ci6s vagy m6s c6l[
berendez6s, amely l6tesit6s6nek cdljrit tekinwe els6dlegesen nem reklilmkozzdtdtelre, hanem az
adott tertileten t6nylegesen felmeriilo, a berendez6s funkci6j6b6l ad6d6 lakoss6gi igdnyek
kiel6git6s6re szol96l;
d) inforndci6s cdlil berendezds: az <inkormrinyzati hirdetotitbla, az <inkorm6nyzati falirijs6g, az
informilci6s vitrin, az irbaigazit6 hirdetmdny, a k<jz6rdekfi molin6, valamint a Citylight
formiltumri eszkdz 6s CityBoard formi{tumri eszkoz;

E
f)
g)
nl

,

kAzdrdekii ntolin6; olyan, elsodlegesen a teleptil6s 6let6nek valamely jelentos esem6ny6rol val6
koz6rdekii tijekoztatist tartalmaz6, nem merev anyagb6l k6sztilt hordoz6feltiletii hirdetm6ny,
amely falra vagy m6s feliiletre, illetve k6t feliilet kozott van kifeszitve oly m6don, hogy az nem
kep ezi va I am e ly 6p itmdny hom I okzat6n ak tervezett 6s en ged6 ly ezetl r 6szdt.
kozdrdekii rekldmfelllel.' olyan rekl5mhordoz6 vagy rekl6mhordoz6t tarto berendez6s, amelyen a
rekl5m kozzetetele m6s, egy6b c6hi berendezds koztertileten val6 l6tesit6s6re, fenntartishra
tekintettel koz{rdekbol biztositott, 6s amely ezen egyeb c6lf berendez6stol elktilontilten keriil
elhelyez6sre;
mds cdlil berendezds: a pad, a telefonfiilke, a korl6t,
onkormdnyzati faliiljsdg.' az onkormlnyzat 6ltal a lakossSg tbjdkoztathsa c6lj5b6l l6tesitett 6s
fenntartott, els6dlegesen az onkorm6nyzat testtiletei, szervei, tiszts6gviseloi tev6kenys6g6rol a
lakoss6got tiljdkoilat6 berendez6s, mely az onkorm6nyzat mtikod6s6t szolg6l6 6ptiletek
homlokzatSn keriil elhelyez6sre 6s mely a ktiz6rdekii tiqdkoztatisi c6lt meghalad6an reklilmok
kozzetetelere is szol grilhat;
onkormdnyzati hirdetfitdbla: az onkorm6nyzat iiltal a lakoss6g ti$ekoztatisa c6lj6b6l l6tesitett 6s
fenntartott, elsodlegesen a teleptil6s 6lete szempontj6b6l jelent6s inform6ci6k, kozlem6nyek,
tilekortaflsok, igy ktilonosen a telepiil6s 6let6nek jelentos esem6nyeivel kapcsolatos informrici6k

kozzetetelere szolg6l6, kozteriileten elhelyezett tiibla,

j)

m e ghal

mely a koz6rdekii t6j6koXat6si c6lt

ad6an rekl 6mok kozzetetelere i s szo I 96l hat;

iltbaigazit| hirdetmdny: koz6rdekri inform6ci6t nyfjt6 olyan kodertleti jelzes,

amelynek

funkci6ja idegenforgalmi eligazitirs, kozriss6gi kozleked6si szolg6ltat5sr6l t6jdkoztatbs, vagy
e

gy6b koz6rdekri tilj ekoztatis;

k)

II.

Fejezet

Reklimok elhelyez6s6re vonatkoz6 szabilyok

1.

Reklimok elhelyez6s6nek 6ltal6nos szabilyai ktiztertileten

6s a

ktiztertiletr6l l6that6

mag6nteriileten
3.S

Garib kozigazgatitsi tertilet6n tiltott valamennyi e rendeletben, a telepiil6sk6pr6l sz6l6 torv6nyben (a
tov5bbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmaz6sa alapj6n kiadott, a teleptil6skdp v6delm6rol sz6l6
torvdny rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek v6grehajt6s6r6l sz6l6 10412017. (lV.
28.) Korm. rendeletben (a tovSbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szab6lyozott rekl6m kozzetdtele.
4.S

(1) Rekl6mhordoz6k elhelyez6se a hagyom6nyosan kialakult telepiil6sk6pet nem vSltoztathatja meg
h6tr6nyosan.

(2) Rekl6mhordoz6 az dpiiletek utcai homlokzatfn

-

6pit6si rekl6mh5l6 kiv6tel6vel

-

nem helyezheto

el.

(3) MagSntulajdonban

6116

ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6 a telekhat6rt nem keresztezheti

6s

kozvetleni.il a telekhat5ron nem helyezheto el.

(4) Onkormilnyzati hirdet6tibkit6l, padt6l, telefonfiilk6t6l, korl6tt6l egy adott

itszakasz

menetir6ny szerinti azonos oldal6n ofven m6teren beliil tovSbbi rekliimhordoz6nem helyezheto el. A
tilalom nem vonatkozik a reklitmkozz6t6telre nem haszniilt inform6ci6s cdlir berendez6sekre,
funkcion6lis c6hi utcabritorokra, koz6rdekri rekl6mfeliiletre, tovribb6 az epitesi rekl5mh6l6ra.

(5) Rekl6mhordoz6

megviligit6sa c6lj6b6l kizbrolag

80 lumenAilatt m6rt6ket meghalad6

hat6konysSgti, statikus meles feh6r szinii f6nyforr6sok haszn6lhat6k.
2

(6) Rekl6m anal6g ds digit6lis feltileten, 6lland6 6s villtoz6 tartalommal is kozz6teheto.

(7) A koz6rdek[i molin6, az lpitesi rekl6mhSl6 6s a k<iztertilet fol6 nyfl6 r{rny6kol6 berendez6s

kiv6tel6vel molin6, pon)'va vagy h516 rekl6mhordoz6k6,nt, rekl6mhordozottart6 berendezdsk6nt nem
alkalmazhato.

2.

Reklim kdzzltfitele

a teleptil6sszerkezeti

terv alapjrin meghatirozott teriileten

s.$
(1) E rendelet 1. mell4klete szerinti, a telepiil6sszerkezeti terv alapj6n meghatirozott teriileten rekl6m
kdzzetetele, illetve rekl6mhordozok, reklilmhordoz6t tart6 berendezesek elhelyez6se az t. mell1kletben
me ghatir o zott sz6mb an kizir ol ag utc ab ritor alkalm az6s ila I eh et s 6 ge s.
I

(2) E rendelet 2. melldklete szerinti, a telepiil6sszerkezeti terv alapj5n meghatirozott teriileten

nem

tehet6 kozzd reklitm, illetve nem helyezheto el rekl6mhordoz6, reklimhord,ozottart6 berend ezes. A 2.
melldklet [....] pontjaiban meghatdrozott tertileten kizdrolag funkcion6lis c6lokat szolg6l6 utcabritor
helyezhet6 el.

(3) Nem helyezheto el rekl6mhordoz6, reklimhordozottarto berendezds a helyi tertileti v6delem alatt
6l16 teriileteken.

3.

A funkcionilis c6lokat szolg6l6 utcabritorokra vonatkoz6 szab6lyok
6.S

(1) E rendelet 2. melldkletben meghatdrozott tertileten kizfurolag olyan funkcion5lis c6lokat szolgSl6
utcabirtor helyezhet6 el, amelynek kialakitSsa a telepiil6sk6pi megjelen6st h6tr6nyosan nem
befolySsolja.

(2) E rendelet 2. melldkletben meghatirozott teriileten l6tesitett funkcion6lis c6hi utcabritor eset6n
kizir6lag az utcabftor feliilete veheto ig6nybe rekl6mkozz6t6tel c6lj5b6l.
(3) A funkcionSlis c6lir utcabritoron rekl6mhordoz6t tart6 berendez6s - az utasvir6ban 6s a kioszkon
elhelyezett Citylight form6tumri eszkoz kiv6tel6vel - nem helyezhet6 el.

(4) A

funkcion6lis c6lokat szolg6l6 utcabritork6nt l6tesitett inform6ci6s c6lir

berendez6s

reklitmkozzdt6telre alkalmas feliilet6nek flegfetjebb k6tharmadin] tehet6 kozzd rekl6m. A m6s c6hi
berendez6s reklSmc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a kdaeriilet fol6 nyirl6 5my6kol6 berendez6s eset6n,
amelynek eg6sz feltilete hasznosithat6 rekl{mc6lra.

4.

Egyes utcabritorok elhelyez6s6re vonatkoz6 ktiltinleges szabilyok

7.S

(1) Garib kozigazgatisi teriilet6n kizfurolag olyan utasv6r6 l6tesithet6, amely megfelel az alitbbi
technol6giai felt6teleknek: [felt6telek meghatirozisajogszabilyi keretek ktiztitt].

(2) Garih kozigazgathsi tertilet6n kizhr6lag olyan kioszk l6tesitheto, amely megfelel
technol6giai felt6teleknek: [felt6telek meghatirozhsajogszabdlyi keretek ktiztitt].

az ali$bi

(3) Gar6b kdzigazgatitsi tertilet6n a 3. melldkletben meghathrozott kozmiivel6d6si int6zm6nyek
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szeres6vel megegyez6 szbmt kdzmrivel6d6si c6hi hirdet6oszlop l6tesithet6. Kdzmiivel6d6si c6lir
hirdet6oszlop rekLim kizzdtdtelere ig6nybe vehet6 feliilete a tizenk6t n6gyzetm6tert nem haladhatja
J

meg. A 4. mellekletben meghatdrozott koztertileten kizir6lagbelsS megvil5git6sri kozmtivelod6sti c6hi
hirdetooszlop helyezheto el.

(4) Informfci6s c6hi berendez6s az alilbbi gazdasilgi rekl6mnak nem minosiilo koz6rdekii inform6ci6
kozl6s6re l6tesitheto:

a) az onkormSnyzat mtikod6s kor6be tartoz6 inform6ci6k;
A a telepiil6s szempontj6b6l jelentos esem6nyekkel kapcsolatos inform5ci6k;
c) a teleptil6sen elerheio szolgSltat6sokkal, iigyint6z6si lehetos6gekkel kapcsolatos tiljekoztatils
nyrijt5sa;

d)
e)

idegenforgalmi 6s kozleked6si inform6ci6k;
a tarsadalom egeszetvagy sz6les r6tegeit 6rinto, elsosorban Allami informSci6k;

(5) Az inform6ci6s c6lir

berendez6s feliilet6nek legfeljebb k6tharmada veheto ig6nybe rekl6m

kozz6t6tel6re, feliilet6nek legal6bb [egyharmad a a (4) bekezd6s szerinti koz6rdekti informSci6t kell,
tartalmazzon.

(6) A m5,s c6lf berendez6s reklSmc6lra nem hasznSlhat6, kiv6ve a koztertilet fol6 nyirl6 5rny6kol6
berendez6s. A koztertilet fol6 nyfl6 6rny6kol6 berendez6s eg6sz feltilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.

5.

Reklimhordoz6ra, reklimhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek
8.S

(1

)

Garib kozteriiletein

rekl6mhordoz6n

a) horganyozott 6s szinterezetlacelb6l,vagy szinterezett aluminiumb6l k6sztilt eszkozon;
b) plexi vagy biztons6gi iiveg mcigcitt;
4 h5ts6 f6nyforr6s Sltal megvil6gitott eszkozben;
d) 6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenito eszkdzon;
e) egym6st6l szhmitott 2 m6teres tSvolsigon beliil - ide nem 6rfue az egyetlen funkcion6lis c6hi
utcabfitoron tort6n5 ttrbb rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t - sem horizontSlisan, sem vertik6lisan
nem
helyezhet6 el.

(2) A kozdrdekri rekl6mfeliilet, az utasv6r6 6s a kioszk kiv6tel6vel a reklSm elhelyezdsdre szolgSl6
reklSmhordozon kialakithat6 rekl6mfeliilet legalSbb egyharmadin Garib az informfici6s c6hi
berendez6sekre megSllapitott inform 6ci6k kozzet6tel6re j ogosult.

III. Fejezet
Ktizmiiveldd6si c6hi hirdet6oszlop l6tesit6se

e.$

(1) Gar6b kozigazgathsi teriilet6n a 3. melldkletben meghatbrozolt krizmrivelod6si

int6zm6nyek

kozmiivel6d6si c6lf hirdetooszlo p hasznillatdra jogosultak.

(2) E rendelet 4. melldklet,lben meghatbrozott, telepiil6skdpi szempontb6l meghatfiroz6 koztertileten
nem helyezheto elo kozmrivelod6si c6hi hirdetooszlop.
(3) Valamennyi, a 3. mell1kletben meghatbrozott kozmiivelod6si int6zm6ny teleptil6skdpi bejelent6si
elj6r6sban kezdem6nye zheti a kozmrivelod6si hirdet6oszlop l6tesft6s6t.
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IV. Fejezet
Elt6r6s a reklfmok elhelyez6s6re vonatkoz6 szabityokt6l

1.

Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 trij6ko ztatis 6rdek6ben

r0.$

(1) A

polg6rmester jelentosnek minositett esem6nyrol val6 t6j6koztaths erdek6ben, a jelentosnek
minositett esem6ny idotartam5ra, legfeljebb azonban valamennyi jelentos esem6ny esetdn, egyiittesen
naptiri 6vente tizenk6t hdt idotartamra a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint telepiil6sk6pi bejelentdsi
eljSrSsban elt6rdst enged6lyezhet a rekl6m kozzetevoje sz6mira.

(2) A polgilrmester dont6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekl6m kdzzetetellhez

sziiks6ges,

jogszabdlyban el6irt egy6b hat6s6gi enged6lyeket, melyeknek a beszerz6se a rekl6m kozzetevb.ienek
feladata.

(3) A reklrimkozz5tevoje az elt6r6st a telepiil6sk6pi bejelentdsi elj6rSs lefolyat6sSra irinyul6 frrisbeli
k6relm6vel kezdem6nyezheti.

2.

Epit6si rekl6mhil6 kihelyez6s6nek enged6lyez6se
11.S

[a telepiil6sk6pi szab6lyokt6l val6 elt6r6s enged6lyez6s6re vonatkoz6 sztivegiavaslat azirhnyad6
az al{.}bi j avasolt el6r6sekkel : l

(1) A

polgSrmester

- telepiil6skdpi bejelent6si elj5r6sban - az 6pit6si tev6kenys6g 6pit6si napl6val

igazolt megkezd6s6tol sz6mitott az 6pit6si tev6kenys6g id6tartam:ira 6pit6si rekl6mh6l6 kihelyez6s6t
enged6lyezheti.

(2) A polg5rmester kiv6telesen, kiildncisen az 6pit6si tevdkenys6g folytSn a telepiil6sk6p v6rhat6
javulSs6ra tekintettel az (l) bekezd6s szerinti hat6ridot legfeljebb egy alkalommal 3 h6napra
meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmez6 a k6relmet az (1\ bekezd6s szerinti iddtartam lejhrtAt
megel6z6 30 nappal benyrijtja.
(3) Egy 6piilet azonos k<iztertiletre n6z6 homlokzathnkizir6lag egy 6pit6si rekl6mhSl6 helyezhet6 el

V.

Fejezet

Telepiil6sk6pi bejelent6si eljdris a rekl6mok 6s reklfmhordoz6k elhelyez6s6re
12.S

polg6rmester teleptil6sk6pi bejelent6si elj6r6st folyat le a Kr.-ben szerepl6 Sltal5nos
teleptil6sk6pi k<ivetelm6nyek 6s jelen rendeletben foglalt rekl6m 6s reklSmhordoz6 elhelyez6si
kdvetelm6nyek tekintet6ben a rekl6mok 6s reklSmhordoz6k elhelyez6s6t megel6z6en.
(2) A polg6rmester a teleptil6skdpi bejelent6si eljrir6st a Tvtv-ben, a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l,
az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6giSr6l 6s a teleptil6srendez6si eszk<;zdkr6l, valamint egyes
teleptil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l6 31412012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a
tov6bbiakban: Tr.) 6s a jelen rendeletben foglalt eljSr6si szab6lyok szerint folytatja le.

(1) A

5

(3) A polg6rmester teleptil6sk6pi bejelent6si tudom6sulv6tel6nek 6rv6nyess6gi ideje a kiadm6nyoz6st6l
szSmitott egy 6v.

(4) A rekl6m 6s rekl6mhordoz6 elhelyezlse a telepiil6sk6pi bejelent6s alapj6n

a

-

Polg6rmester

tudomilsul v6tel6t tarlalmaz6 hat6s6gi hatbrozatfnak birtok6ban, az abban foglalt esetleges kikot6sek
figyelembev6tel6vel - megkezdheto, ha ahhoz m6s hat6srigi enged6ly nem sztiks6ges.
(5j E, rendeletben foglalt telepiil6sk6pi kotelezettsdgek megs6rt6sdvel kapcsolatos hat6s6gi eljiir6sra a
ivtv., a Tr.6s a Kr. illetve akozigazgatrisi hat6s6gi elj5r6s 6s szolg5ltatrls riltal6nos szabSlyair6l sz6l6
torv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni.

VI. Fejezet

Zir6

rendelkez6sek
13.S

(l)

Ez a rendelet kihirdet6se napjrin l6p hat6lyba.

Gariib, 2017. november
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Kov6cs Zoltin
polg6rmester

dr. Turza

J6zsef

-- i:-j--'-*..

',btb*

.t(.

^-,-<,

W

4;.t.

i,.#'H,
,fl
i'.? ffi

,ffir'

ffi

notdu

J

t

/
r-,b'. i 1f:,
t

*

6

l,Frrrv*lrr
'.\f-'.}P

ii

-r"''
.tr,

s'". ti:I,'
' "

l. melliklet
[Teleptil6sszerkezeti terv alapjin meghatirozotl azon teriiletek, ahol
lehets6ges, valamint a hasznilhat6 utcabritor szimal

utcabftor alkalmazilshval

2. mell1klet

[Telepiil6sszerkezeti terv alapj6n meghatirozott azon teriiletek, ahol kizhr6lag funkcionflis
c6lokat szolgil6 utcabritor helyezhet6 ell

3. melldklet

Az Onkorm Lnyzat illet6kess6gi teriilet6n mfiktid6 ktizmffvel6d6si int6zm6nyek

Faluhiz- Ktinyvtir 3061 Gzrilb, Pet6fi rtt

5.

1. melliklet

[telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 ktizteriiletek]

I
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Iktat6szarn : 12-l (t1201 7

csatlakoz6s 20 I 8.01.01 -tol

Ugvintcz(i: Nagy Angela

Telcptil6si Onkorm{nyznt Polg:i rntestcre
Sz6khely6n

Tisztelt Polgfrrnester Asszoriyl
Tisztelt Polgirmcstcr Ur!
Salg6tarj.{n es Ters6ge Onkormdnyzatainak Tdrsuldsa (a tor,6bbiakban: Tdrsulds) altal
bizrositott fogdszati iigyeleti ell6t6shoz 20'18. janu6r i-jet5l tdrtdno csatlakozdsi lehetosdg
targy 6ban az al6bbiakr6 I t6j 6 koztaton-r :

A

A fogdszati iigyeleti cll6tas 2018. janLrdr I-idtol t6rtino biztosit6sa t6rgyaban a Salgotari6n es
Tdrs6ge Egdszsdgtigyi-Szoci6lis Kozpontia kdzbeszereesi eljarrist folytatott le. A
kozbeszerzesi eljar6s oktobcr 25-en Ieziirult. melynek eredmdnyek6nt a szolgditatdst tovibbra
is a MED-DENT Bt. (a tov6bbiakban: Szolg6ltat6) l6tja el.

A

2017. dvi bevdtelekbol ds kiad6sokb6l kiindulva, ds figyelembe v6ve Szolg6ltat6 6ltal
v6llalt nregbiz6si dijat, a 2018. dvi onkormdnyzali hozzdjdrultts v6rhat6 dsszege 104,722
Ftlfolev (l . mell|kler).

A fog6szati iigyeleti ell6t6shoz 2018. jar-ru6r 1-jdt61 tcirtdno csatlakoz6s6hoz kerem, hogy a
kdpviselo-testtilet dontdset is az al6irt, penztigyi ellenjegyzdssel ellAtott f'eladat-ell6tdsi
szerz6d6st legkes6bb 2017. novernber: 30-ig megktildeni szlveskedjen a 2. melldkletben
foglaltak szerint. T6jdkoztatom, hogy czen iratok a muk<idesi dokumentumok beszerzds€hez
sziiksdgesek, ezdrt ezekhifunyttban a telep0lds csatlakozitsittnem 6ll m6dunkban elfogadni.
1'6jdkoztatom egyben arr6l is, hogy az dnkorrnilnyzati hozzhj6rul6s dsszege - a 2018. 6vi
kdlts6gvetesi bev6telek ds kiaddsok bovebb isrnereteben - a jeler-r levdlben kozcilt adatoktol
elt6rhet. A feladat-itad6si meg6llapod6s III.1. pontj6ban ltrglaltak alapj6n a szolgdltat6si dii
6sszegir6l tdrgy6v februdr 15-ig 6llapodnak meg a Felek.
Salg6tarj6n, 2017 . november 6.

Ti sztelette[:
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l.

rnelleklet

LakossSgszSm (f5)

Telepiil6s

(KSH 2017.01.01.)

I

hozzdjirul5s vdrhat6
(

t926

Mdtraverebely
Nemti
MatraszolSs
Bokor

724
1530

n

Fels6told

12L
123
130

Gardb

50

Kutas6

111

N

m

1683

t037
Lsrta r
I

478
169
869

T

0sszesen

403

Ft)

201.695
75.819
L60.225
L2.671,

72.881
13.614
5.236
L1.624
176.247
108.597
44.82L
17.698
91.003
42.703

j

9304

{;

Ja

2.

melldkler

Hatfrozati iavaslat
(MtNTA)
t.t

"#,T'In:'ti;

;r,=9i7,:a:,,n"*,",o,r.",*XT;r[:[::,?#]i":;:;:;i;*rf
cxxlrl
tcirvdny 5. $ (1) bekezdds c) pontja-ban ro*rllr fogJrvosi
tigyeleri ell6t6st 201g.
januar I ' napirit6l a Salgotarj6n es Tersdge 6nto..iany
zatainak Tdrsuld.sa 6lral

{bnntartott salg6ta{rin.ds Idriege Egiszsigtigyi-Szoci6lis
Kcizpond6val megkdtott
feladarell6trisi szerzodds irtj6n biztositsa. -C" rrepviseld-testi.ilet
feihatahnazza a
Polgarmesterl a jelen hatilrozatnreildkletdt kdpezo
feladat-eli6t6si
szerzodes al6ir6s6ra.

Hat6rido: azonnal

Feielos:
2./

,... " polg6nnester

A KdpviselS-testiilet a.{bgdszati rigyeleti ellAtris 2018. evi rnrikodtetisdhez
F

t onkorm6 ny zati h ozz6j irulils

me gfi

sziiks6ges

zetisdt vril I alj a.

Hat6rido: azannal

Felelos:
3./

..... polg6rmester

A Kdpvisel6-testtilet a fogdszati tigyeleti elLitis tov6bbi

miikodrerdsehez a Salg6tarj6n
vonatkozo k<ilt.segr*]dr6b"n
meglratdrozott dnkormfuyzatihozzdjixulitst tiirgyevi kriltsegvetdsdben biztositja.
6s Tdrsdge Onkormiinyzatainak Tdrsuldsrinak az adott 6vre

Hat6rid6: azonnal

4

melleklet
*dS
SELA[}AT-ELLETASI STERZ*

AmelY letreiott egYreszrdl

Salg6tariSn 6s T6is6ge Eg6szs6gtigyi-szoci6lis

Ktizpontia

Filleki [rt 41
sz6khely: 3100 Salg6tarjdn'
ad6szd

m: 15454395-2-\2

igazgat6
kepviseli: Peleskei-Ba16zs Rita
mi nt Szolgii ltat6, tovdbbiakba

n

:

Szat g d

ltatd

mdsr6szr6l

..0nkormdnYzata
sz6khelY:

ad6sz6m:
kd

pviseli:

mint 0nkorm6nyzat,

a tovdbbiakban: onkormdnyzat

-

tovdbbiakban egyiltt: Felek

sz6lo 1997' 6vi cLlv' torveny (tov6bbiakban:
kozdtt alulirott helyen 6s id6ben az eg6szs6gtigyrril
6vi cXXlll' torv6ny (tovdbbiakban: Eatv')', az
Eiitv.), az e96szs6gilgyi alapelliitiis16l sz6lo 2015'
sz6l6 2003' 6vi LXXXIV' t6rv6ny' a h6ziorvosi'
eg6szsdgUgyi tevekenysdg v6gz6s6nek egyes kdrd6seir6l
(ll' 25') EtiM rendelet' az eg6szs6gtigyi
hdzigyermekorvosi 6s fogorvositev6kenysdgrcjl sz6l6 412OAA.
4712a04' (V' 11') ESzCSM
elldtils folyamatos m(kodtetes6nek egyes szervez6si k6rd6sei16l sz6lo
evi cuxxlx' torv6ny
rendelet, tov;ibbd Magyarorszdg helyi 6nkormSnyzatai16l sz616 ZO11'
(toviibbiakban:
(tov6bbiakban: Motv.), valamint a PolgdriTtirvenykonyvrdl sz6l6 2013. 6viV. torveny
Ptk.) alapjiin az alSbbi feltetelekkel:
l. El6zm6nYek

-

Felek rogzitik, hogy az Eatv. 5. 5 (1) bekezdes c) pontjdban foglaltak szerint a telepiildsi
onkorm;inyzat az eg6szs6gtgyi alapelldtds kdreben gondoskodik az alapelliitdshoz kapcsol6d6
fogorvosi tigye leti el liitii sr6l.

\

I
I
6

fizetendc! szolgdltatiisi dij osszeg6rcil

2. A Szo196ltato minden

tdrgy6v

februiir 15. napjdig megdllapodnak

6v dprilis 30. napidig beszamol az 6nkorm5nyzat fel6 az el5z5

evi

feladatelldtds16l.

3.

azonnali hatdllyal

eset6n
Jelen feladat-ell6t6si szerz6dest a Szolgdltat6 s0lyos szerzcidesszeg6s
a
f"lronOi. S6lyos szerz6d6sszegesnek mincisi.il, ha az Onkormdnyzat szolgdltatdsi dijat az

fu

lllS'
ir;isbeli
dltali
lll7. pontban rneghatiirozott hatdrid6 elmulasztdsdt kovet6en a Szolgdltat6

meg'
felszdlitiisban meghatSrozott p6that6rid6t kdvet6 30 napon belill nem fizeti

4.

Felek ktitelesek
Jelen felaclat-ell;itiisi szerz6d6s bdrmely okb6l tdrt6n6 megsz(n6se esetdn
egymrissa I e lszii molni.

5

a Ptk', az Motv', az
Jelen feladat-elldtAsiszerz6drisben nem szabdlyozott k6rddsek tekintet6ben

6.

Jelen feladat-elldtdsi szerz6d6st .................6nkormdny2ata Kdpviseld-testiilete....."""""'sz6mri
hatdrozatdval hagYta j6vd'
jovdhagy6lag
Jelen feladatelliiti{si szerz6dtist Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez<it
a ldirtdk.

7

.

jogszabdlyok
dtlamhiiztartds16l sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny, valamint a vonatkoz6 egy6b
iriinyadok.

Salg6ta r.i5n,,

Onkormdnyzat
Szolg6ltat6

Ellenjegyezte:...... ......',..
jegyzS

Penziigyi ellenjegyzci:,

az

rJ

kepviselcj-testLllet a feladatkordbe tartoz6
szerint - szerzdd6st kothet
jogszabdlyban
meghatdrozottak
kozszolgSltat;isok elldtiisiira
szervezettel.
jogi
rendelkezd
jogi
nem
szem6lylsdggel
szemellyel vagy
ternrtiszetes es

Az Mrjtv. 41. 5 (6) bekezd6se alapjiin a

Felek rogzitik, hogy a Szolg;lltat6

a fogorvosi rigyeleti ell6tds biztositds;ira a N6grdd Megyei

Kormdnyhivatalsalg6tarj5niJdrilsi Hivatala hatdrozata alapjdn mfikdd6siengedellyel rendelkezik.

.
L

ll. A szerz6d6s tirgYa

Felek az M6tv. 41. 5 (6) bekezdese alapjain feladat-ell:itdsi szerz5dest kotnek, mely alapj6n a
Szolgdltato 2018. janudr 1. napjiit6l 20L9. december 31. napjdig elldtja az Onkormdnyzat rdszere
az Eatv,5. S (1) c) pontjdban meghatdrozott, eg6szsdgugyi alapelliitdshoz kapcsol6do fogorvosl
[igyeleti elldtds (a toviibbiakban: Szo196ltat:is) megszervezes6t 6s folyamatos biztositds;it az
al:ibbiak szerint;
a) iigyeleti idc5: hetv6gen 6s iinnepnapokon 8 drit6l 1,4 ordig,
b) elliitotti kor: az 6nkormdnyzat kcizigazgatdsi teriilet6n lak6- vagy tart6zkoddsi hellyel
rendelkez6 szemtilyek,
c) ell6tds helye; 3100 Salg6tarjdn, Szerpentin 0t 19.
d) a Szolgdltatds biztosit;isjhoz sztiks6ges tiirgyi felt6teleket az egeszstigtigyi szolgdltatiisok

ny[jtdsiihoz szilkseges szakmai minimumfelt6telek16l sz6t6 60l2AC3. (X.20.) EszCsM
rendeletre figyelemmel a Szo196ltat6 biztositja a sajiit tulajdon;iban, illetve haszndlatiiban

e)

l6v6 tdrgyi eszkozokkel,
szem6lyi felt6telek: a Szolgdltat6 a feladatellStdshoz fogorvost 6s asszisztenst biztosit.

Z.

Felek rogzitik, hogy a Szolgdltat6 a Szolgiiltatd,st a Salg6tarjiin 6s T6rsege Onkormdnyzatainak
Tdrsuldsa tag6nkormdnyzatai, valamint a Szolgdltat6val az elliit;isra feladat-ell6tdsi szerztid6st
kdtott onkorm;inyzatok rdsz6re biztositja.

3.

A Szolgiiltatds teirsadalombiztositiis 6ltal nem fedezett kcilts6geit a
on kormd nyzato k la koss6gszd m a rd nyosa n biztositjiik.

4.

Felek rogzitik, hogy a szolg6ltatiisi dij szdmitdsiindl
lakossilgszdmra vonatkozd adatot veszi figyelembe.

5.

A ll/3. pontban foglaltakat figyelembe vtive, az 6nkorm;inyzat 2018. 6vben

11.2.

a Szolgdltat6 a

pontban meghatdrozott

KSH tdrgyevi janudr 1-jei

Ft

szolgdltatdsidijat fizet meg a Szolgdltat6 r6sz6re'

6.

Az Onkormdnyzat a ll/5. pontban meghat;irozott szolgdltatiisi d(jat kdt egyen16 rdszletben,
minden ev Sprilis 30. 6s szeptember 30. napjdig dtutalja a Szolgiiltat6 11741000-15454395 sz.
szdmliljdra.

lll.

1.

EeY6b rendelkez6sek

Felek rogzitik, hogy a 20L8. dvet kovet6en a feladatelldtiisr6l, valamint az Onkormdnyzat illtal

5. azb*uti vdLthU

Kelet-N6erid T6rs6ei Hullad6keazd6lkod6si Tirsul6s Tirsul6si Tanicsa
Sz6m: 1912017. (X.25.) Th. sz. hatflrozat

T6rey: Javaslat a T6rsul6si Meg6llapodds 7. szbmfi m6dositiisdra

Hatirozat

l.

A Kelet-N6gr6d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod6si Trirsul6s
m6dosit6s6t az l. mell6klet szerint j6vrlhagyja.

a T5rsul6si MegSllapod6s6nak 7. sz.

Hat6rido: azonnal
Felelos: Fekete Zsolt elnok

2. A

T6rsul6si Tandcs felk6ri az onkormrlnyzatok polg6rmestereit, hogy a T6rsul6si
Meg6llapodis 21.5. alpontja alapjin 60 napon beliil minositett tobbseggel hozz6k meg a
k6pvisel6testiileti hatirozatokat a m6dosit6s j6v6hagyisbr6l 6s azokat ktildj6k meg a
munka szerv ezet szfimdr a.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Fekete Zsolt elnok

Salg6tarjrln,2077 . okt6ber 25.

Fekctc Zsolt

elnok s.k.

l.

nrellEklel a.....J21117. (X.25) Th. sz. hatdt'ozathoz

Kelet-N69rrid T6rs6gi
Hullad6kgazd:llkodisi T{ rsullis
Trl rsu16si Megrlllapod{s
7. sz. rn6closit{sa

A Kelct-Ntigr6d 'l'ersegi Ilulladikgazd6lkoddsi

Trirsulds tagtinkomriinyzatai a Tlrsulds TArsulisi
l4egdllapodiisdt a I'arsulasi 'lauiics .....:2017. (X.
,) Th. sz. hatdrozata. valarnint a
tag6nkonndnyzatok kdpviselci-testtileteinek ds Kdzgyiilc<sdnek hatarozatai alapjan az alibbiaknak
me g t'el

eloen modositj dli :
'['drsul6si lr4egdllapodds bevezeto risz6nek ..Ncigrdd mcgye Bdtonyteren,vei, Piiszt6i,
..N6gr6d meg)'e
Salg6tariiini 6s Szecsenyi Kistersegeinek" szcivegresze hel"vdbe
R{tonyteren,vei. P6sztdri, Salg6tarjilni es Szicsin,v-i Jdrdsainak" szcivegresz ltip.

1. A

a

2. A T{rsuliisi iVlegrillapodis PREAMBUL{.jN{-rlnak elsri bekezdesdben szereplii

..n

krizbcszerzdsekr6l szr:I6 201l. evi CVlll. tcirvdny" szOvegrdsz helydbe ,,a kdzbeszerzdsekriil
szril6 2015. evi CXLllL tdrveny" szdvegresz lip.

3.

A l'drsulirsi Slegdllapodas 3. pontiiban a polgdrmcsterek nevei es egyes kdztertiletnevek az
alribhiak szerint n:6dosulnak

:

a.) Als6told Kdzs6g Onkornrirnyzata esetelren ..Kl6tyik .,\ndrris" hely'ett ,,S6ndor Szandra
Eva"
h.) Cserh6tszentiv6n Kdzsdg Onkonl6nyzata esetdben ..Koviics Eva" hel)'ett ,,Sirak,v- Attila"
c.) Felsotold Ktizsig Onkormiinyzata eset€ben a k0zlertilel -ielleg€nel az..tii" hell'ett" utca.
d.) Karancskeszi Kdzseg Onkormiinyeata esctibcrl ,,Kurunczi Istvin" helyett .,Kir6lyhegyi
Gyula"
e.) Karancslapujto Kdzsdg Onkormfnyzata eseteben ..Somosktii Tibor" helyett ..Baksa
Sdndor"
t-.) Nagybrirkdny Ktizsegi Onkormdr:yzat esctdben ,,3075 Nagyb6rk6ny,
,,3075 Nagybirkany. Kossuth ttt 2." .

Iletofi itt 61." helyett

g.) Kishartydn Kdzseg Onkonniiny"zata esetdben ,,Kov6cs Istvanld" hel,vett ,,Seindor Attila"
h.) lr,liitravereb6ly Kozsdgi Onkormany'zal megncvezese m6dosul: Mirtraverebell' K0zseg
Onkormiinyzata.
i.) I'}asztti Varusi Onkorm{nyzat esetdben a k6zteriilet.iellegdn6l az,.Lit" helyett" ttlca.
.i.) IUmoc K<izs6g Onkomr6ny.'zata esetdhen ,,Beszkid Andor" hely'ett ,,Beszkid Janos"
k.) Srigirjlllu Ktizseg Onkorm6nyzata eseteben a kdxeriilet ner,6ndl ., )6zsit" hely'ett ..f)dzsa
(iy"-".

l.) Salg6tar.iirn Megyei Jogir Viros Onkormrinyzata cseteben .,I)6ra Otto" helyett ,,fekete
Zsolt"
m.) Szurdokpiispdki Kdzseg Onkormdnyzata esetdben a kdztertllet jellegdnd.l az ..u." hel.vett
.,utca".

n..; Varsdny K0zseg Onkormdn-yzata esctibcn ..Pintern6 Kanyci Judit F.r-zs0tret" helyett
..Kany6 Judit llrzsdbet".
o.) Zabar Kcizsig Onkoul.{nyzata esetdben ,,Nagy Tam6s" hel.vett..Felencz N6ndor Lajos".

4. A
1

'l'6rsulasi Mcgrlllapodrls

3. pontia * a tagonkormdn5.'zatok
- k icgeszi.iI az aliibbiakkal

el sorolzisiurak rnegtarl6sa nreIlelt

:

t

aheoe sorrenciben val6

,,Egyhazasg*rge Kcizseg 0nliormdnyzata
3185 Eg-vh:izasgcrgc^ Fo fit 30.
Revay Endre polgArmester"
,.lpol1,'tarn6c Kcizsig Onkornr6nyzata
3138 lpolytamtic. IIarar rit 5.
Bolytis Giibonre pol gd.rmester"

..Kutas6 Kozseg Onkorminl.'zata
3066 Kutas6.lbldi rit 4.
N osk6 Siinclor G6bor polgiirmester"

,,l,itkc Kozseg Onkonniinyza ta
3l 86 Litke. Kossuth irt 31 .
V ilnros Zoltin polgiirrnester"
,.

i\,{6traszol 6s Ktizseg 0nkormdnl,'zata

3068 Ivlatrasztilos. Kossuth ter 1 5.
T'oth Gyula polgdrmester"
."N6grlirlszakril Kdzsegi 6nkonn6nyzat
3187 N6gr6dszakal, I\,tad6ch rjrt 18.
Radviuiszky Judit pol gdnnestcr"
.,Pilin.v K6zseg Onkormdnyzata
3134 Piliny'. Losonc,i irt 25.
Lehoczki Szabolcs pol g6rmester"

5. A Tdrsul6si Meg6llapodAs
,.

Fekete

Z.st;

6. A 'l'6rsul6si

lt

4. p<xtiiriak ..f)6ra Otto polg*rntester"' sztivegresze helydhe a

pol g6nn cster'-' sztivegresz I ep.

Megdllapodis 6. pontj6nak d.). e.), f.). g.). i.) pontiainak helyibe az alabbi

rendelkezesek idpnek:

ingatianhasznrirl6k altal a krizszolgtiltatri sz6llit6eszkiiz.ehez. rendszcrcsitctt
gyiijtdcddnyben gytijttitt teleptildsi hulladck ingatlanhasznirl6klol tnrtdt6 dsszegyri.itese"
d^tvdtele ds elszfllitrisa * idc6r1r,e ahinta*Asban kepzodci zoldhullad€k. a vegyes hulladik,
illetve az elki.ilonitctten gyrijtaitt hulladek dsszegyrijtcsit es elsz6llitas6t.

..d.) az

e.) a lomtalanitds k<irebe tartoz6 lomhullad6k ingatlanhasznildkt6l tortin6 osszegytiitcse.
itvitelc is elszillitiisa,

l.) a

kozszolgaltato 6ltal tizerneltetett hulladekgytijtii ponton, hulladdkgyrijt(! udvaron
hel-ven titvett hulIaddk dsszegyrijtdse. elszirllitAsa,

gyiijtott vagy :itviteli

g.) .lz- elhagyeitt vagy ellen(irizetlen kririilmcnyck kdzcitt elhelyezett hulladdk risszegyr-'ritese,
elszdllitiisa, az eihag_vott vag1.' ellenorizctlen koriilmcnl.'ek kdz6tt elhelyczett hulladek
kezeldse.

i") a

hulladdkgazddlkoddsi kozszolgiiltatiissal drintett lu.rlladikgazddlkodrisi litesitmdnl,,
,f

cszkiiz.. vagyonelem iir-emeltetdse. idcertve a I'}rojekt L kereteben megvalt'rsul6 valamennf i
letesitnrenyt is."

7.

A Tiirsulasi NlegallapodAs tt.7. pontianak helydbe az al{bbi rendelkezes ldp

"l'iirsulAsi

Taniics a benytjtott projekte'k mcgvali;siliisihoz sztiksiges operativ
f'eladatok ell[tiis;ira a Kbt. rendelkezeseire tekintettel kivalasztott Prcrjekl \'lenedzsnient
Szervezeret biz meg, amell elldtia a bcnyilitolt projektekkel kapcsolatos valamemyi
rniiszaki. jogi f-eladatot, toi,irbbii eliikesziti a munkaszervczet sz"unzlra a pr:ojcktekkcl
kapcsolatos p6nziigyi. gazdasdgi intezkedeseket."

..8.7.

8.

n

A 'l"6rsu16si Megdllapodds 9.1 . pont janak c.) alpontja

.,c.i a lagdrrkonnfnyzatokat terhelti egyib

he

lydbe az aLibbi rendelkezds

* penziigyi kotele?.cttsigr."irllaldssal

le

p

nenr

jfrti -

kiilcl czcttsdg meghl lapit6sa"

9. Hat6lydt

veszti a Tirsukisi N,{egdllapodiis 9.1. pontjdnak h.) alponlia.,a Projektekhez

kapcsol6do" szdvegrdsz.c.
10.

A Tdrsulisi

N{eg6llapodds 9.1. pontj6nak

r.) alpontia ..ingatlantulajdonost"

szdvegrdsze

helyebc az ..ingatlanhaszniilot" sztivegrdsz Iep.
11.

A Tirsr.rl6si Megdllapodris 9.2. pontj6nak miisodik mondata
Iip:

hel-vdbe az alitbbi rendelkezds

,.Az irasbeli meghivti elktilddse ds az iilds napja kdztitt legaldbb 8 napnak (siirgcis esettren
napnak t kell eltelnie."
12.

13"

3

T6rsul6si tu{eg6llapodds lOia. pontj6nak ..kdpviseli a 1'6rsulirst es a Projekteket"
szdvcgrisze helydbe a ..kipviscli a'l'6rsulast is a benyujtott projekteket" sztivegresz ldp.

A

T6rsul6si Meg6llapodas 10/d. pontiSnak ..evente legalibb cgy alkalorrunal .lelentcst
k6szit" szr.ivegrdsze helydbe az .,dvente lcgalribb egv alkalommal bcsz6mol6t kdszit"

A

sz$r,cgrisz ldp.
14.

A Tdrsulisi lUeg6llapod6s lOif. ponljdnak ,,a t6mogat6si szerzoddst ds a Proiektekkel"
sz<ivegrdsze

helyibe ,,a tdmogatiisi szerzoddseket ds a benyirjtott projektekkcl" szcivegresz

l6p"
15.

1

'I'iirsuldsi Megallapodds 10. pontj:inak
,,Az eln<ik feladatainak ell6trisa soriin a tole
elvdrhat6 gondossdggal kdteles eljiirni" mondata helydbe ..Az elndk ds az aleln<ik a
lelac{atainak ell6t6sa soran a t6le elvirhato geintloss6ggal kdteles elj6rni" mondat lep.

A

6. A Tirrsutdsi Nlegrillapod6s I 2.1 . pontja hely"dhe az aldbhi rendelkezes

lip

,.12.1. A T'arsul6si Tandcs a benyiritott praiektek megval6sitdsdhoz sziikseges operativ
fbladatok elliitasa cell6bol a Kbt. aikalmazrisrival kiviilasztott Pro.iekt Menedzsment
Szervezetekct biz. nlcg. melycknek cisszeteteldre. nriikodesdre. lbladataira az adott
pdiyiiz-atokhan meghatdrozottahat kcll trgyelembe venni. A Proiekt Vlenedzsmerrt
Szervezeteket, a palyiizatok fblt6teleit figyelembe vive lcbonyolitott kivdlasztdsi elidrast
J
:i

*
,&

$

a ldrstrlisi 'lanacs fblhatalnrnzdsa alapjrin - az elncik bizza mcgr'koti r:reg a
sziiksiges szerzotldseket. A I'}rtrjckl Menedzs:ncnt Szcrvczctek felaclata a "l-tirsulds lcladar ktlveioen -

es halaskoreihee

17. A

-l'6rsul6si

i

gazodik."

l\tegrillapodas 12.2.1. pontia helycbc az allibbi rcndeikczcs

lip:

'l'drsulds bevdtelcivel es
,,12.2.1. A't. Aht. 6itl. $ l2) bekezcles c.) prxda szerinti. a
kiadrisaival kapcsolatos tervezisi. gazd:ilkoduisi. elleniirzesi. t'inanszfroziisi.
adatszolg"{hat6si ds besziunolasi l'eladarokat a Salg6tarjdn Megvei .logir Varos
OnkonndnyzataAltal alapitott Salg(rtalitlni Koltsegvctesi Intezrnenl.'ek Gazdasrigi Szolgrilata
(3 i00 Salgotarjrin, Kassai sor 2.) ldtia el."

I8. A Tirrsuldsi N{egrillapodris 11.2.2. pondinak helyehc az al:ibbi rendelkezis lep

..'[agdnkorminyzatok rdgzitik. hogl.'

a

Pro.iekt

I.

mtikOdtetdsinck

forrisdt

a

hulladilkgazddlkoddsi kiizszolgihat6shdl ds a l'roiekt L kercteben beszerzett cszkiizok
hasznositirsiibol sz6rrnaz6 bevdtel hiztosftja, is rrigzitik. hogy" a fentiekb6l szarmazo
jovedelerl * a mindenkori .iogszabrilyi kiirnyezetrc valo tekintettel - lehet$seg szerint
f'edezetet kell, hog--v bizlosi(son a megvalosulo hulladekgazdilkod6si eszkozrendszer
iizemeltetesirc, bclcinvc annak felujitrisit, prltkisrit. rekonstrukcicijtir is.
E.'tt.elosszel'riggisben'l'agiinkorr"niinyzatok rdgzitik. hog,v- amennyibcn elnek a I{t. 35. $ e.)
pontban kapott felhatalnrazrissal, abban az eselben a hclyi dnkorntiinyzali rendelctcikbcn az
ingatlanhasznal<ir terhelo di_llizctisi kct:elezettseget a24. polrtban rnegjcl<ilt diikepz€si elvek
alapul vitelcvcl 6llapitIak meg."
19.

ATarsulrisi Megdllapodas 14.3.2. pontirinak hclyibe az alibbirendelkczis [6p

,,'lagrinkorminyzatok rogzitik. hogy a Proickt II. mtikddtetcsinek forrdsdt a
hulladdkgazdilkoddsi kdzszolgdltatrisb6l 6s a Pro.iekt lI. keretcben beszerzelt eszkiizdk
hasznositiis6b6l szrimraz6 hev€tel bizlositja, 6s riigzitik. hogy" a f'entiekh6l szhnnazd
jovedelem - a rnindenkori jogszabril"vi kiir:ryezctre vald tekintettel - lehetdseg szerint
lbdezetet kell- hogy hiztositson a megval6sul6 hulladckgazd6lkodisi eszkdzretdszer
tizemeltetdsere. bclcdrtve annak fbltiitdsat. pirtl6s6t. rekonstrukci6.!at is.
Ezzel <isszetiiggdsben'lagdnkormdnyzatok rcgzitik, hogy amennyihen c<lnek a Ht. 35. $ e.)
ponttran kapott t-elhatalmazissal. abban az esetben a hel-vi tinliorminyzati rencieleteikhen az
ingatlanhaszniilot terhelo diil'izetdsi kotelezcttscget a 24. pontban megiek;lt dijktJpzesi elvek
alapul vetelevel dllapiliAk lreg."
20.

A

Trirsul6si lr.{eg6llapod6s 14.4. pionddnak harmadik bekezd6silren szereplii

..&r.

dllanrhdzrartiis szervezetei bcszimolirsi es kdnyvvezetesi kotclqzettsegcnck saj6tossdgai16l

sztilti T4qn(l}{}. (XII. 24.) Korrn. rendelet" szrivegrisz helydhe ,,a2. allarnhirztartirs
szdmviteldr6l szol6 4!2013. (l. ll.) Konn. rcnclclet" szovcgrcsz lep.

21.

A

'l.6rsurldsi \.1e:gallapodds 15.2. pontiiinak

elsii rlcgy bekezddse hel;-ebe az. atabbi

rendelkezdsek Iepnek:

.,'lagonkonnan-vzatok kin--vilvzinitiak, hogy.' VG[,i Salg<iraririni Ilutladekgazdalkodti.si es
Vdrosiizernr-'ltele-si Nonprolit Korl6tolt Ireleliissegu'f:irsasiigban (tor,6bbiaklran: V(j[':

4

1!

ji:

Nonprofit Ktt.) a Tarsulirs a J'6rsr-rliisi 'lan6cs 1812$13. (Vill.28,)'I'h.sz. hatdrozata"
valarnint Salg6tali*n ll4eg1,'ei Jogir V{ros K<izgy-Lilisdnek 17121113. tVIIL 29.) 0h,rz.
lratiirozata alap.iin 1.000.000 l;t. azat. eg1'nrilli6 torint nevertekti iizletrdszt szerzett. ezzel a
Vt-;t,.t Nonprofit Kft. ragjiv6 \,61t 2013. augusztus 29. napi hat611y'-al.
Tagonkormdn,vzatok rdgzitik, hog,v a Pro.iektek keretdben mcgvalositott epitrninyek.
beszerzett eszkrizok, cg1.'db vag),onelemek- valamint az esctlegesen a'lagiinkormdnyzalok
{lral a '['arsulzisnzrk iitadott, hulladekgazdalkodasi ielaclatellStast szolgdlo vagyon
l-izemeltetdsdre. a kozszolgriltatds teljes kiirdnek elldtasfra a nrinder*ori tdrvenSri eloirasok
tigyelembe v{telivel is a kivilaszt:isra ir:invulo eljfiisrcndek hetartdsrival megfblelo
k(izszolg6lta161 valasztanak ki, azzal^ hogy amennyiben a tbnl6nyi eloiriisok alapjdn a VGLI
Nonprofit Kft. kdzszolg6ltatoi minositdssel nem rendelkezhet. a Tiirsuliis a .fogszabalyi
keretck ktiziitt ttirekszik arra, hogy olyan kozszolgiiltatasi szerzdde*s kcriiljdn megkritdsre,
melynek tel-iesiteseben a VG[i Nonprotit Kft. szerepet v{ltalhat a kcizszolg6ltat6
alv6llalkoz6jakent."

22. A'l.iirsukisi

N{e

gillapodds

1 .1.

1 pontl a k i egdszril az.

alitbbi rendelkezcsse l

,.A'l'iirsulashr>z valo csatlakczdsra cv kozbcn. bd:nnely' ho elso napjirval is van lelretosig."
23. ;\'I'6rsuldsi Megillapodds 18.2. pontia helydbe az aliibhi rendelkezis lep

A kerelmct
24.

a 1'6rsul6si Taniicshoz

kell cimezni."

A Trirsula-si Meg6llapodds 24. ponti6nak ,,ingatlantulajdonost" szovegrdsze helydbe az
..ingatlanhaszn6ldt" szcivegrisz lep.

25' A'I'iirsuldsi Meg6llapodds

l.

sz. mclldklcte hcl-vcbc jelen modositris 1. sz. mell6klete

lip.

26','\'l'rirsukisi Megrillapodds 2. sz. melldklete helyibe.ielen m6dosir6s 2. sz. melliklete lip.
27. .Ielen modositris a tagonkormrinyzatok at6bbi kcpviselti-testtleti ds kiizg-vtlldsi
hat6r.zatai,
valamint a'l'itrsul6si Tan{cs .....DA17. (X..........j fn.rr. hat{rozatai atapjAn,
a ttirzsk6nyvi
be-iegyzds napi6n ldp hatdlyba.

Kelt: Salg6tarjiin, 2Afi ...........-,..

".

;,.,,;. ;:.,,- -,r;;:,..,.,-,",,,-;

PH,

Sdndor Szandra Eva

haf.lrozata alapjrin

polgdrmester

-5

:

t

PI I.

I}irna Kiizseg

(Jravecz Rcllnnd
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