Gardb Ktizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testtilet6nek

7.

szd,mrd,

jegyz6ktinyve

K6sziilt: Garib Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2017.
megtartott nyilt iil6s6r5l

jflius 28. napjrin

JEGYZOKONYV
Kdsziilt: Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilet6nek 2017. jrilius 28. napjdn a Garribi
F aluhinban megtartott nyilt iildsdrol.
Jelen

vannak:

Kov6cs Zoltin
Nagy Antaln6

Tan6cskoz6sijoggal r6szt

vesz:

polg6rmester

alpolg:irmester

dr. Turza Csaba Jozsefjegyzb
Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

Koviics Zoltiin polgSrmester ktiszcintotte a jelenl6voket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok kriziil Szegi
Szabolcs k6pviselo tiivol maradt, a testiilet hat6rozatk6pes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt
napirenddel egyetdrtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re. A testiilet egyhangrilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendeket.

Narrirendi iavaslat
Javaslat a telepiil6sfejleszt6ssel, teleptil6srendez6ssel 6s teleptildsk6p-6rvdnyesitdssel dsszefiiggo
partners6gi egyeztet6s helyi szabrilyair6l s2616 rendelettervezet elfogadiisiira
Eloterj esao : Kov6cs Zolthn pol g5rmester

2.

Javaslat a hivatali helyis6gen

kiviili

6s a hivatali munkaidon

kfviil tort6no hazass6gkdt6s

engedelyezes6nek szabdlyai161 6s dijair6l sz616 rendeket-tervezet elfogad6siira
Eloterj esao : Nagyn6 Kaszala Katal in Kitti aljegyzo

3.

Javaslat a TOP-5.3.1-16 k6dsz6m[,, Helyi identit5s 6s koh6zi6 erosftdse

"

cimiipiilyitzatban

val6 16szv6telre
Eloterjesdo: KovScs Zoltin polg6rmester

4.

Javaslat a Helyi Esdlyegyenlos6gi Program hatrilyban
El6terjeszto: Nagyn6 Kaszala Katal in Kitti aljegyzo

5.

Egyebek

tartisira

Eloterj esao: Kov6cs Zoltim po I g6rmester

l.

Napirend

Javaslat

a

teleptil6sfejleszt6ssel, teleptil6srendez6ssel

6s

teleptildskdp-6rv6nyesftdssel risszefi.iggo

partnersdgi egyeztet6s helyi szabrilyair6l sz6l6 rendelettervezet elfogadiis5ra

Eloterjesao: Kov6cs Zoltin pol g6rmester
Koviics Zolt6n polgiirmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st ( 1. szimri
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhatta. Jogszab6ly irja elo, hogy
minden teleptil6snek el kell k6szitenie Telepi.il6sk6pi Arculati K6zikonyv6t. Ehhez kapcsol6d6an meg
kell alkotnia a teleptil6sfejleszt6ssel, teleptil6srendez6ssel 6s teleptil6sk6p-6rvdnyesft6ssel osszefiiggo
partnersdgi egyeztet6s helyi szab6lyair6l sz6l6 rendelet6t is. A napirendi ponthoz nem volt egy6b
hozzdfizni val6ja.
Kdrte a k6pvi

se

I

ok 6szrevdtelei t hozzirszolirsait a napirend i ponthoz.

A k6pviselo-testiilet reszerol dszrev6tel, hozzisz6lis nem hangzott el.

2

A k6pviselo-testiilet

-2

igen szavazatlal* az altbbi rendeletet alkotta:

Gar6b Ktizs6s Onkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5/2017. (VII.28.) tinkormdnyzati rendelete

a

telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel

6s

telepiil6sk6p-6rw6nyesit6ssel

tisszefiigg6 partners6gi egyeztet6s helyi szabSlyair6l

A rendelet a jegyzokonyv lla. szimi mell6klete

2.

Napirend

Javaslat

a

hivatali helyis6gen kivtili 6s

a hivatali munkaidon kiviil tortdno h6zass6gkdt6s

enged6lyez6s6nek szab5lyair6l 6s dijair6l sz6l6 rendeket-tervezet elfogad6s6ra
Eloterj e szto : N aryne Kaszala Katal i n Kitti alj e gyzo

Kitti aljegyzo elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st
(2. szi,ml(u mell6klet) a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta. A N6gr6d Megyei
Korm6nyhivatal Torv6nyessdgi Feltigyeleti Foosztilya tcirv6nyess6gifelhiv5ssal elt az onkorm6nyzat
hat6lyban l6vo Anyakonyvi rendelet6vel kapcsolatban, mivel az nern felelt meg a hat6lyos
jogszab5lyoknak. A felhiv5snak eleget teve az onkorm6nyzat megalkotta irj rendelet-tervezetlt melyet
a k6pviselo-testtiletnek el kell fogadnia.
Nag-vn6 Kaszala Katalin

K6rte a k6pviselok 6szrev6tel

ei

t, hozzhsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testtilet reszerol 6szrevdtel, hozziszolils nem hangzott el.
A k6pviselo-testiilet egyhangirlag

-

2 igen szavazallal - az alihbi rendeletet alkotta:

ta K6nvisel6-testiilet6nek
Garfb Ktizs6s
7 /2017 . (VII.21.) tinkormfnyzati rendelete
a hivatali helyis6gen kiviili 6s a hivatali munkaid6n
hfzass{gktit6s enged6lyez6s6nek szabflyairril 6s dijairrf l.

kiviil

ttirt6n6

A rendelet a jegyzSkonyv 2la. szimt mell6klete

3.

Napirend

Javaslat a TOP-5.3.1-16 k6dsz6m[r ,, Helyi identitris 6s koh6zi6 erosit6se

"

cimipiiyirzatban val6

16szvdtelre

Eloterj eszto : Kov5cs

Zoltin

pol g6rmester

Kov6cs Zolt6n polg6rmester tilekortafia a k6pviseloket, hogy megjelent a TOP-5.3.1-16 k6dsz6mir,
,,Helyi identit6s 6s koh6zi6 erosit6se" c(mri p6ly6zati felhivirs ( 3. szimri mell6klet ), melyben

S6sharty6n Onkorm6nyzathnak vezetds6vel l6trejov6 konzorciumi tagk6nt rdszt vehet az
onkorm5nyzat. E,szkozokre 6s rendezvdnyekre lehet piiybzni a konzorciumban rdszt vevo
onkorm6nyzatoknak. Most arr6l kell donteni a kdpviselo-testtiletnek, hogy konzorciumi partnerk6nt
r eszt kiv innak venni a piiy inatban.

A

k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester eloterjeszt6sdvel, 6s egyhangrilag
- az alflbbi hatitrozatot hozta:

- 2 igen

szavazattal

Garib Ktizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-testtilet6nek
3 4 / 2 0 17

.

(Y ll.zE ) sz6 m ri

a TOP-5.3.

1-

I 6 k6

hathrpzala
i p fily fizattal

d szd m

ka pcsolatban

J

1. Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete nyilatkozik, hogy a TOP-5.3.1l6 k6dsz6mfi, ,,Helyi identit6s 6s koh6zi6 erositdse" cimii felhivdsra benyrijtani kiv6nt
piiy|zatban a S6sharty6n Kozs6g Onkorm5nyzatSnak vezet6sdvel ldtrejovo
konzorcium tagjakdnt, konzorciumi partnerk6ntreszt kiv6n venni. A k6pviselo-testtilet
nyilatkozik tov6bb6, hogy a pdlyi,zatban foglalt kotelezettsdgeket ismeri es a piiyivat
t6mogatilsa esetdn vrlllalj a.
Hat6rido: azonnal

Felelos: Kov6cs Zoltin polgrlrmester

2. Garih Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiilete felk6ri a polg:irmestert, hogy a
dont6srol a konzorcium vezetoj6t, tov6bb6 a projekt szakmai vezetojet a hathrozat
megkii ld6s6vel 6rtesitse.

Hat6rido: 2017. augusztus 18.
Felelos: Kov6cs Zoltin polgiirmester

4.

Napirend

Javaslat a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program hat6lyban
Eloterjesao: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

tartisira

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg-vzo t|jekoztatta a k6pviselo-testiiletet, hogy Gar6b telepi.il6s Helyi
Esdlyegyenlos6gi Programjrlnak feliilvizsg6lata 2017 jrilius 27-en viit eseddkess6. Javasolta, hogy
tafts5k tov6bbra is hatrilyban a 2013. jrilius 25. napjiln a 3312013.(VII.25.) szitmfi hatirozattal
elfogadott Helyi Es6lyegyenlos6gi Programjukat, hiszen az abban foglaltak a mai napig is akturilisak.

A k6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek az aljegyzo asszony 6ltal elmondottakkal,
igen szavazattal - az al5bbi hatirozatothozta:

6s egyhangirlag

-

2

Ga rib Ktizs6s 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
32 120 17 .(YA.20.\ szimfi hatirozata

A Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program hatilyban tartSsdval kapcsolatban
Garrlb Kozsdg Onkormiinyzata Kepviselo-testiilete a 2013. jrilius 25. napjin a
33 120 13 .(VII.25.) szbmfi hatirozattal elfogadott Helyi Es6lyegyenlos6gi Programot
6ttekintette, melynek eredmdnyek6ppen figy d6ntritt, hogy annak feliilvizsg6lat5t nem
tartja sziiks6gesnek, azt atovitbbiakban is2017.jflius 25.-i hatrlllyal helyben hagyja.
Gar6b Kozs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testtilete felhatalmazta
tovdbbi sziiks6ges int6zked6sek megt6teldvel.

a polg5rmestert

a

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: Kov6cs Zoltim polg6rrnester

5.

Napirend

Egyebek
Eloterj esao: Kov6cs Zoltdn po giirmester
I

A) Javaslat a Garrlb 01314 hrsz-tt;

01315 hrsz-ri; 01316

hrsz-t; valamint a 01317 hrsz-ri ingatlanok

megvSsSrliis6ra

Eloterj eszt6 : Kov6cs Zoltiln pol giinnester

4

B)

Javaslat szabadt6ri szinpad 6pites6re
Eloterj eszto : Koviics Zoltin pol g6rmester

**rrr<*

A)
Kov6cs Zsltq! lalc4rtnpi r javasolta, hogy az onkorm6nyzat t6vlati c6ljainak megval6sft6siihoz
vSs5roljanak gar6bi kiilteriileti ingatlanokat. Ezek a kovetkezok lenn6nek. Nagy Antal rim6ci lakos
tulajdon6ban ldvo Gar6b 01314hrsz-i ingatlan, K6v6ri Attil6n6 garribi lakos tulajdoniban l6vo Gar6b
01315hrsz-t ingatlan, valamint Giimbicz lldik6 budapesti lakos tulajdoniiban levo 01316 hrsz-f 6s a
01317 hrsz-tt ingatlan. Ezek egymits mellett elhelyezkedo kiilteri.ileti ingatlanok.
K6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzitszol6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A

kdpviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester eloterjeszt6s6vel, 6s egyhangrilag
- az alilbbi hatirozatothozta:

- 2 igen

szavazaltal

Garib Ktizs6s Onkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3612017 . (VII.28.) sz6mri hathrozata
01314 hrsz alatt felvett ingatlan visirlisa

Garrlb Kozsdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete rigy dontott, hogy megv6s6rolja
Nagy Antal Rim6c, Istv6rn kir6ly ritja 58. sz6m alatti lakos l/1 tulajdonifikepzo Gar6b
01314 helyrajzi szam alatt felvett, mindcisszesen 1068 m2 alaptertiletti, szint6
miiveldsi 69[ ktiltertileti ingatlant 501.960 forint azazOtszazegyezer-kilencsz6zhatvan

forint 6rt6kben teleptil6sfej leszt6si c6lj ai megval6sitrisrihoz.

A

K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy az adSsv6teli szerzoddst

megkosse a vevokkel.
Hatrlri do 6rtelemszeni

Felelos: Kov 6cs Zoltin polg6rmester

Gar6b Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
3712017 . (Yll.2&.l szimfi hathrozata
013/5 hrsz alatt felvett ingatlan v5s5rl6sa
Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete irgy dontott, hogy megv6s6rolja
Kov6ri Attil6nd 3067 Gari$ Sz6chenyi 6t 2. szirm alatti lakos 1/1 tulajdonit kdpzo
Gar6b 013/5 helyrajzi szim alatt felvett, mindosszesen 1149 m2 alapteriiletii, sziint6
mfivel6si 6gf ktiltertileti ingatlant 540.030 forint azaz Otszilznegyvenezharminc forint
6rt6kben teleptil6sfej leszt6si c6ljai megval6sit6s5hoz.

A

K6pviselo-testillet felhatalmazza a polghrmestert, hogy az ad6sv6teli szerzod6st
megkosse a vevokkel.
Hat5rido 6rtelemszer[i
Felelos : Kov6cs Zoltitn polg6rmester

Garrib Ktizs6g Onkorminyzata K6nvisel6-testiilet6nek
3812017 . (VII.28.) szdmri hatirozata
013/6 6s 01317 hrsz alatt felvett ingatlan vis6rl6sa
5

Garrib Kozs6g Onkormrinyzat K6pviselo-testtilete rigy dontott, hogy megv6s6rolja
Gombicz lldik6 1055 Budapest Stoll6r B6la rht 12lC 111. szim alatti lakos l/l
tulajdon6t k6pzo Gar6b 013/6 helyrajzi szirm alatt felvett, mindcisszesen 2158 m2
alapteriiletii , szdnt6 miivel6si 6gri kiiltertileti ingatlant 1.014.260 forint azaz Egymilli6tizenndgyezerkettoszhzhatvan forint 6rtdkben es az 111 tulajdon5t kepzo Garib 01317
helyrajzi szitm alatt felvett, mindcisszesen 700 m2 alapteriiletri, sz6nt6 mrivel6si 5gfi
ktiltertileti ingatlant 329.000 forint azaz Hdromszitz-huszonkilencezer forint 6n6kben
te

lepiil6sfej I eszt6si c6lj ai megval6sitrlsrihoz.

A

K6pviselo-testtlet felhatalmazza a polgbrmesteft, hogy az ad6sv6teli szerzod6st

megkosse a vevokkel.

Hat6rido 6rtelemszeni
Felelos : Ko v 6cs Zoltin pol g6rmester

B)
Kov6cs Zolt6n polgiirmester iavasolta, hogy szabadt6ri 6s egy6b rendezv6nyeik lebonyolit6sa c6lj5b6l
6pitsenek szinpadot. Az elozetesen megk6rt ilrajbnlat alapjin ennek kolts6ge 899.128 Ft ( 4. szimri

mell6klet ).
K6rte a k6pviselok 6szrevdteleit,hozzilsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testtilet tagjai

is

javasolt6k a szinpad meg6pit6s6t 6s elfogadt5k annak kolts6gdt

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag

-

2 igen szavazattal

-

az alilbbi hatbrozatothorta:

Gardb Ktizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
(Y1I.28.\ szhmfi hathr ozata
szabadt6ri szinpad meg6pit6s6vel kapcsolatban

39 / 20 17 .

Gar5b Kozs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilete, mint dont6shoz6 testtilet rigy
hatirozott, hogy szabadt6ri 6s egy6b rendezv6nyeik lebonyolit6sa c6lj6b6l szfnpadot
6pftett, melynek bekertil6si 6ra a csatolt firajinlat alapj6n 899.128 Ft.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgilrmestert a tov5bbi

sziiksdges int6zked6sek

megt6tel6re.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Koviics Zoltin polg5rmester

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkoszonte a
rdszv6telt, 6s az til6st bezirta.
c, E L
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Gar6b Kdzseg Onkormin yzata Kepviselo-testilletenek 2017 .j rilius 28. napjan
megtartott testtileti til6s6r6l

Kov6c s Zoltirn po I g6rme ster

Nagy Antalnd alpolg6rmester
Szegi Szabolcs k6pviselo
Tan6cskoz6si j oeeal me ghivottak

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6
dr.

Tvza

Csaba J ozsef jegyzo

LakossSg r6szdr6l meqielentek

g.ragl.Gr-***

.$,4*

...

Garrlb Kozs6g Onkonn6nyzata PolgSrmesterdtol
3067 Gar6b. Petofi utca 5.
tef efon: 321382-056, fax: 321382-026
e-mai I : csivan.korj e gyzoseg@gmai l.com.

MEGHiVO
Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011.6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-6ban foglaltak
a lapj 6n Garrib Kozs6g 6n kormiinyzata K6pvi selo-testiiletdnek i.i 6s6t
I

2017. irilius 28. nani{n ( n6nteken ) 11.00 6rhra
cisszehivom

Az iil6s helye: Faluh6z (3067 Gardb, Petofi utca 5.)
Narrirendi iavaslat
Javaslat a telepiil6sfejlesztdssel, teleptil6srendezdssel ds telepiil6sk6p-6rv6nyesitdssel <isszefiigg6
partners6gi egyeztetds helyi szab6lyair6l sz6l6 rendelettervezet elfogad6siira
El oterj esao : Kov6cs Zoltbn po I g5rmester

2.

Javaslat a hivatali helyis6gen

kiviili

6s a hivatali munkaidon kivtil tort6no h6zass6gkot6s

enged6lyez6sdnek szab6lyai161 6s dijair6l sz6l6 rendeket-tervezet elfogad6s6ra
EloteriesztS: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

3.

Javaslat a TOP-5.3.1-16 k6dszrlmf ,, Helyi identitris 6s koh6zi6 erosit6se

"

cimiipiily6zatban

val6 16szv6telre
EloterjesAo: Kov6cs Zoltin polg6rmester

4.

Javaslat a Helyi Es6lyegyenlos6gi Program hat6lyban
Eloterjeszto: Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo

5.

Egyebek
El oterj eszto : Kov6cs

Zolthn

tartisira

po I g6rmester

A napirendek fontossiig6ra tekintettel megjelen6s6re, aktiv krjzremrikod6s6re felt6tlen sz6mitok.

Gar6b, 2017
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Kov6cs Zolttn
polg6rrnester

Itzixvn M.tuMj
Garrlb Ktizs6g 6nkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
..../2017. {.......) tin kormrl nvzati rendelet-tervezete
a telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s telepii16sk6p-6rv6nyesft6ssel tisszefiigg6 partners69i
egyeztet6s helyi szab6lyair6l

Gar5b

Ktizs6g Onkorrndnyzata Kdpvisel6-testtilete az Alaptrirvdny 32. cikk (2) bekezddsdnek els6
fordulatiiban kapott felhatalmazits alapjiin, a Magyarorszrlg helyi cinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. dvi
CLXXXIX. tcirvdny 23. S (5) bekezd6s 5. pontj6ban meghat6rozott feladatkrjrdben elj6rva - figyelemmel a
telepiildsfejleszt6si koncepci6r6l, az integr5lt telepiil6sfejleszt6si strat6giilr6l 6s a telepiil6srendezdsi
eszkcizcikrol, valamint egyes teleptil6srendezdsi sajiitos jogintdzm6nyekrol sz6l6 31412012 (XI. 8.) Korm.
rendelet 29. $-6ban foglaltakra is

-

a kcivetkezoket rendeli el:

l. A rendelet hatflva

1. $ E rendelet hatiilya Gar6b telepiildsfejlesztdsi koncepci6j6nak, integrrilt telepiil6sfejleszt6si
stratdgirijrinak, teleptil6srendez6si eszkcizeinek, telepi.il6sk6pi arculati k6zikonyv6nek 6s telepiil6sk6pi
rendelet6nek k6szit6se, m6dositiisa sordn a 3. $ szerinti partnerekre, valamint a partners6gi egyeztet6s
szab|lyaira terjed ki.
2. $ Garrib teleptildsfejleszt6si koncepci6jrinak (a toviibbiakban: koncepci6), integriilt telepi.il6sfejleszt6si
stratdgirijdnak (a tov6bbiakban: stratdgia), teleptil6srendez6si eszkcizeinek, teleptil6sk6pi arculati
k6ziktinyv6nek 6s teleptil6skdpi rendelet6nek vagy azok m6dosit6silnak a lakoss6ggal, 6rdekkdpviseleti,
civil 6s gazdrilkod6 szervezetekkel, valliisi krizoss6gekkel t<irt6no v6lem6nyeztet6se a telepi.ildsfejlesztdsi
koncepci6r6l, az integr5,lt telepi.il6sfejlesztdsi stratdgiiir6l 6s a telepiildsrendezdsi eszk<izdkrol, valamint
egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekrol sz6l6 31412012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
tovribbiakban: Korm. rendelet)

ds

jelen rendeletben meghat6rozott szabiilyok szerint tort6nik.
2. A partnerek meghatSroz6sa

3. S A partners6gi egyeztet6sben az alitbbi termdszetes szem6lyek, jogi szemdlyek

6s

jogi

szem6lyis6ggel

nem rendefkezo szervezetek (a tov6bbiakban: partnerek) vehetnek r6szt:

a) a telepiiles kozigazgat6si teriilet6n ingatlannal rendelkezni jogosult term6szetes vagy jogi szem6ly
vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo szervezet,
b) a Garribi szdkhellyel, telephellyel rendelkezo gazd6lkod6 szeryezet,
c) a Gariibi sz6khellyel bejegyzett civil szervezet,
a kdrnyezet v6delm6nek iiltaliinos szabillyair6l sz6l6 1995.6vi LIll. trirv6ny 93. $ (2) bekezdds c)

d)

pontja alapj6n

a

telepiil6srendezdsi eszkozcik vdlemdnyezdsi eljrir6sriba

- a partners6gi egyeztetds

megkezd6se elott legakibb 30 napn6l koriibban - a polg6rmestern6l friisban bejelentkezo egy6b szervezet.
3. A partnerek

tij6koztatrisinak m6dja

6s eszktizei

(l) Koncepci6 vagy strat6gia k6szft6se esetdn a partnerek tdjdkoztatisa a Korm. rendelet szerinti
elozetes 6s munkakcizi ti$ekoztato keret6ben
a) kozter0leten el helyezett 6nkorm6nyzati hirdetofeliileten,
b) a www.garab.hu honlapon kiizzdtett hirdetmdny ftjrin, tovribbri
d) lakossrigi f6rum keret6n beltil sz6ban tortdnik.
(2) A koncepci6 6s a strat6gia m6dosftrlsa esetdn a partnerek tdjdkoztatdsa az elkdsziilt tervezetrol - a
Korm. rendelet szerinti munkakdzi ti$5ko4alo keretdben - a www.garab.hu honlapon kdzzetetl hirdetmdny
4. $

-

-

ttjrin tort6nik.

5. $ Teleptil6sk6pi arculati k6ziktinlv (a tovrlbbiakban: k6zikrinyv), teleptil6sk6pi rendelet k6szit6se
vagy m6dosit6sa eset6n a partnerek ti$ekoztat6sa - a Korm. rendelet szerinti el6zetes 6s munkakiizi
tdj6koztat6 kereteben

-

a) kriztertil eten el helyezett rinkormiinyzati h irdetofel tileten,
b) a www. garab.hu honlapon kdzzdtett hirdetm6ny ritjrln, tov6bb6
c) lakossrlgi f6rum keret6n beltil sz6ban tortdnik.

6. $ (1) Telepiil6srendez6si eszktiztik teljes elj6r6sban trirt6n6 kdszit6se, m6dositiisa eset6n a partnerek
tdjekoztatdsa- a Korm. rendelet szerinti elozetes 6s munkakdzi tdjdkoztato keret6ben
a) kdztertil eten e I h e lyezett 6 nkormSn y zati hir det6fe I til eten,
I

-

b) a www.garab.hu honlapon kozzetetl hirdetrn6ny frtjiin, tov6bb6
c) lakossrigi f6rurn keret6n beltil sz6ban tortdnik.

(2) Telepiil6srendez6si eszktiztik egyszeriisitett elj6rfsban torl6no kdszitdse, m6dosit6sa eseten
partnerek tilekoztatfsa az elkdszi.ilt tervezetrol
a) kozteriileten

-

a

a Korm. rendelet szerinti munkakozi ti$lkoztato keretdben

helyezett dnkormdnyzati h i rdetofe ltileten,
honlapon kdzzdtett hirdetmdny ritjrln, tovribb6
c) lakossrigi f6rum keret6n beltil sz6ban tort6nik.
(3) Telepiil6srendez6si eszkiiztik t:lrgyaklsos elj6rr{sban tort6no kdszitdse, m6dosit5sa eset6n - a (4)
bekezd6s szerinti eset kivdteldvel, - a partnerek tillkoztatdsa az elkdsztllt tervezetr6l, - a Korm. rendelet
szerinti munkakozi t6jdkoztat6 keret6ben
a) kozteriileten el he lyezett dnkorm6nyzati h i rdetofe ltileten,
b) a www.garab.hu honlapon kozzdtett hirdetm6ny ftjiin, tov6bb6
c) lakoss6gi f6rum keretdn beltil sz6ban trirt6nik.
e

I

b) a www.garab.hu

-

(4) Telepiil6srendez6si eszktiz k6szit6s6nek vagy m6dosftrls:lnak t{rgyalisos eljfrrlsa sordn, a
Kormrlny 6ltal rendeletben kihirdetett vesz6lyhelyzet eset6n, az erintett telepiildsen a veszdlyhelyzet
kovetkezmdnyeinek a felsziimolSsa vagy a tovSbbi, kcizvetleniil fenyegeto veszdlyhelyzet megelozdse miatt
indokolt, a partnerek tttjekoztatdsa az elkdsztilt tervezetrol - a Korm. rendelet szerinti munkakozi
tillkoztato keret6ben, - a www.garab.hu honlaponkozzdtett hirdetm6ny rid6n tortdnik.
(5) Telepiil6srendez6si eszktiztik 6llami f66pit6szi eljfr6sban tort6no kdszit6se, m6dosit5sa eset6n a
partnerek ti$6koztat6sa az elkdsziilt tervezetrol - a Korm. rendelet szerinti munkaktizi t6j6koztat6 keret6ben
- a www. garab.hu honlapon kdzzdtett hirdetm6ny ritjdn t6rt6nik.

7.$ (1) A hirdetm6nynek- el6zetes tij6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. S (3) bekezddsdben foglaltakkal osszhangban az lrintett iilamigazgatdsi
szervek szamira t6jdkoztatrisra bocs5jtott dokumentumot,
b) a partnerek 6szrevdteleinek benyirjt5s6ra nyitva 6116 hatririd6t 6s
c) a postacimet vagy elektronikus lev6lcimet, ahovaaz 6szrevdtel rnegkiildhet6.
(2) A hirdetm6nynek - munkaktizi tij6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:
a) az erintett iilamigazgatdsi szervek szttmira t5jdkoaatdsra bocs5jtott dokumentumokat,
tiirgyakisos 6s 6llami fo6pitdszi elj6r6s esetdn, legal6bb a tervezet cisszefoglal6 leirdsat es az
elk6sziilt j 6v6hagyand6 munkardszeket,
b) a partnerek dszrev6teleinek benyrijt6s6ra nyitva 6116 hat6ridot 6s
c) a postacimet vagy elektronikus lev6lcimet, ahova az dszrev6tel megkiildhet6.

8. $ A lakoss6gi forum risszehivdsdra ds lebonyolit6sdra a Gariib Kdzseg 6nkorm6nyzata Kdpviselotestiilete,.szervezeti ds Miikrjdesi Szabiiyzatar6l sz6l6 cinkorm6nyzati rendeletdben foglalt szabiiyozts az
ir6nyad6.
4. A javaslatok, v6lem6nyek dokumentf l6sf nak, elfogadSsinak 6s nyilvrintartfsdnak m6dja

(l) A partnerek

a lakoss6gi f6rumon sz6ban 6szrev6telt tehetnek, amelyet jegyzokcinyvbe kell foglalni.
lakoss6gi f6rumot kdveto 8/15 napon beliil, valamint lakossiigi f6rurn hi6ny6ban a hirdetm6ny
kdzzetdtelet sz6mitott 8 napon beltil a pafinerek ir6sos 6szrevdteleket tehetnek az alihbi m6dokon:
a) papiralapon a Polgdrmesternek cfmezve, GarSb kcjzsdg Onkorm6nyzatanak cimere (3066

9. $

A

tcjrtdn6 megktild6ssel, vagy
utca
5.)
Gar6b, Petofi
b) elektronikus levdlben a hirdetm6nyben meghatirozoll e-rnail cimre t6rtdno megktild6ssel,
amennyiben a hirdetm6ny ilyet tartalmaz.

(2) A^ a partnert, aki az (1) bekezd6s szerint ktiz6tett hatriridon beltil v6lemdny't nem nyilviinitott,
javaslatot nem tett, a hatiirid6 leteltdt krjvetoen hozzftjirulo partnernek kell tekinteni, az egyeztet6si tov5bbi
szakaszaiban 6s elfogad5si szakaszban egyar6nt.

(3) TdrgyalSsos eljSr6sban, az egyezeto t6rgyal5s vonatkoziis5ban az elj6r6sban 6rintett partnernek az
egyeil.eto trirgyakist megelozo partners6gi egyeZet6sben jogszabrilyon alapul6 ellenv6lem6nyt tett partnert
kelltekinteni.
(4) Az (1) bekezdds szerint be6rkezett vdlem6nyek tisztitzisa drdek6ben a polg6rmester a v6lem6nyez6
partnerrel meghfv6sos egye4eto tilrgyal5s keretdben tov6bbi egyeztetest kezdemdnyezhet, amelyrol
jegyz6kdnyvet kell kdsziteni.
(5) Ail a partnert, aki a partnersdgi egyeztet6s sor6n hat6ridon beli.il vdlem6nyt nem adott, vagy adott,
de a (4) bekezd6s szerinti meghiv5sos egyezteto tiirgyal6son a meghiviis ellen6re nem vett r6szt, kifog5st
nem emelo partnernek kell tekinteni,azegyeAet6s tov6bbi szakaszaiban 6s elfogad6si szakaszban egyardnt.
2

(6)

A be6rkezett javaslatokat, v6lemdnyeket a fo6pit6sz az (1) bekezd6sben megjelolt hat6rid6 eltelt6t
kcivetoen tov6bbftja az arculati k6zikcinyv, teleptildsk6pi rendelet, fejlesZ6si dokumentum vagy a

teleptil6srendez6si eszkdz k6szitds6vel megbfzott tervez6nek.
(7) A tervez(5 a v6lemdnyekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai v6lemdnydt - a tervezdsi
szerz6d6sben meg6llapitott hatiiridoben - megkiildi az rinkormiinyzat reszere, a Polgiirmesternek cimezve.
(8) A szakmaijavaslatok alapjrin a fodpitdsz a v6lem6nyek, javaslatok elfogad6sara, el nem fogadds
esetdn i nd oko iis6ra vonatkoz6 drintds-terve zetet k6 szit.
I

10. $ (l) A bedrkezett vdlemdnyek,javaslatok elfogad6srir6l vagy el nem fogad6sdr6l, az el nem fogad6s
indokol6srir6l - a (2) bekezddsben foglalt kivdtellel - a kdpvisel6-testtilet drjnt.
(2) Telepiildsrendez6si eszkoz t6rgyaliisos vagy 6llami f66pit6szi eljrirSsban t<jrt6n6 lefolytat6sa eset6n
a be6rkezett partneri v6lemdnyek, javaslatok elfogad5s5r6l vagy el nem fogad6siir6l, az el nem fogadas
indokoliis6r6l a Polgdrmester dcint.
(3) Minden a partnersdgi egyeztet6ssel kapcsolatos Korm. rendeletben 6s jelen rendeletben nem
szab6lyozott k6rddsben a Polgiirmester dcint, a vonatkoz6 eljrirrisi szab6lyok megtartrisa mellett.
11. S (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint be6rkezett vdlemdnyeket, javaslatokat a fo6pit6szatirgy
az eljitrisi szakasz rcigzit6s6vel, a be6rkezds sorrendj6ben nyilvdntartja.
(2) Az (1) bekezdds szerinti nyilv6ntarliis legal6bb az ati,}biakattartalmazza:

es

a) a v6lemdnyezo, javaslattevo nev6t, tov6bb6 lakhely6t, szdkhelydt, vagy telephely6t,
b) a v6lem6ny bedrkez6s6nek idopontj6t,
b) a vdlem6ny, javaslat r<jvid tartalmiit,
c) a v6lemdnyezesi szakaszlezdr6, vagy a 10. $ (2) bekezdds szerinti drjntdst kcivetoen a
v6lem6nyt, javaslatot elfogad6, vagy elutasit6 k6pviselo-testiileti hatirozat szitmti., illetve a
Polg6rmester drjntds6t.
(3) Az (l) bekezd6s szerinti dokumentumokat a kcizfeladatot elliit6 szervek iratkezel6sdre vonatkoz6
szabdlyok szerint, az ott meghat6,rozotl hat6ridoig kell 6rizni.

5. Az elfogadott koncepci6, strat6gia, k6ziktinyv, telepiil6sk6pi rendelet 6s telepiil6sfejleszt6si eszkiiz
nyilv:l nossf 96t biztosftri int6zked6sek
12. $ A Polgiirmester - a feladatkcjr szerint illet6kes szervezeti egys6gek utjdn gondoskodik az elfogadott
koncepci6, strat6gia, k6zikcinyv, teleptil6sk6pi rendelet 6s teleptil6srendez6si eszkoz elfogadrist kcivet6 15
napon beliili k<jzz6tdteldrol, a www.garab.hu honlapon. A honlapon tdrt6n6 kiSzzetetel nem mentesit a
Korm. rendelet 43. es 4318. $-a szerinti egyebkozzeteteli szabhlyok teljesit6se al6l.
13. $ Az elfogadott koncepci6r6l, strat6giiir6l 6s ezek m6dosit5s5r6l sz6l6, a Korm. rendelet 30. g (13)
bekezd6sben foglaltak szerinti titjekoztatdsr6l a polg6rmester a flepitesz ritj6n gondoskodik.

7. Zdr6 rendelkez6sek

15. $

(l)

E rendelet a kihirdet6s6t kcjvet6 napon 16p hatdlyba.
(2) Ezen rendelet rendelkezdseit a rendelet hatiiya ldpdsdt kovet6en indul6 egyeztet6si
elj 6r5sokban kel I alkalmazni.

Gar6b, 2017.

jflius

Kov6cs Zoltin sk.

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyzo

polg6rmester

J

,l f a- ur'uo;
Ga rrl b Kiizs6g On kormrl nvza

^r111Yat/

ta K6pvisel6-testii let6n ek

5/201?. (VII.31.)) tinkormdnvzati rendelete
a telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p-6rv6nyesit6ssel tisszefii996 partners6gi
egyeztet6s helyi szab6lyairril

Gariib Kozsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete az Alapttirvdny 32. cikk (2) bekezd6s6nek elso
fordulatiiban kapott felhatalmazits alapj6n, a Magyarorsziig helyi cinkormiinyzatair6l sz6l6 20ll.6vi
CLXXXIX. trirv6ny 23. $ (5) bekezd6s 5. pontj6ban meghat6rozott feladatktjrdben eljrirva - figyelemmel a
teleptil6sfejleszt6si koncepci616l, az integr6lt teleptil6sfejleszt6si strat6gi616l ds a telepiil6srendezdsi
eszkozokrol, valamint egyes telepi.ildsrendezdsi sajiitos jogint6zm6nyekrol sz6l6 31412012 (XL 8.) Korm.
rendelet 29. $-riban foglaltakra is

-

a kdvetkezoket rendeli el:

1.

A rendelet hatflya

1. $ E rendelet hatiiya Gariib telepiil6sfejlesztdsi koncepci6j6nak, integrillt telepiildsfejleszt6si
strat6gi6j5nak, telepiil6srendez6si eszkrizeinek, teleptil6sk6pi arculati k6zikrinyv6nek 6s teleptil6sk6pi
rendelet6nek kdszitdse, m6dositiisa sor6n a 3. $ szerinti partnerekre, valamint a partnersdgi egyeztet6s
szabiiyairaterjed ki.
2. $ Garrib telepiil6sfejleszt6si koncepci6j6nak (a tov6bbiakban: koncepci6), integrillt teleptil6sfejlesztesi
strat6gi6j5nak (a tov6bbiakban: strat6gia), teleptil6srendez6si eszkcizeinek, teleptil6skdpi arculati
k6zikrinyvdnek 6s telepiildsk6pi rendeletdnek vagy azok m6dosftdsilnak a lakoss6ggal, drdekkdpviseleti,
civil 6s gazd6lkod6 szervezetekkel, vall6si k<izriss6gekkel tort6no v6lem6nyeztetdse a telepiil6sfejlesztdsi
koncepci6r6l, az integritlt telepiil6sfejlesztdsi strat6giiir6l 6s a teleptildsrendez6si eszkozokrol, valamint
egyes telepiil6srendez6si sajiitos jogint6zm6nyekrol sz6l6 31412012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Korm. rendelet)

6s

jelen rendeletben meghat6rozott szab6lyok szerint tdrt6nik.
2. A partnerek

meghatirozisa

3. $ A partnersdgi egyeztetdsben az alilbbi term6szetes szem6lyek, jogi szem6lyek

6s

jogi szemdlyis6ggel

nem rendelkezo szervezetek (a tovribbiakban: partnerek) vehetnek r6szt:

a teleptil6s kozigazgat6si tertiletdn ingatlannal rendelkezni jogosult term6szetes vagy jogi szem6ly
vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szerYezet,
b) a Gar6bi szdkhellyel, telephellyel rendelkez6 gazdrilkod6 szervezet,
c) a Gariibi sz6khellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a kdrnyezet v6delm6nek 5ltal5nos szabiilyair6l sz6lo 1995.6vi LIII. tdrv6ny 98. $ (2) bekezd6s c)
pontja alapjrin a telepiildsrendezdsi eszk<izcik vdlemdnyez6si eljrirasriba - a partners6gi egyeZet6s
megkezd6se el6tt legalibb 30 napn6l kor6bban - a polg6rmestern6l ir6sban bejelentkezo egy6b szervezet.

a)

3. A partnerek tij6koztatrlsrinak m6dja 6s eszktizei

4. S (l) Koncepciri vagy strat6gia k6szit6se eset6n a partnerek ti$lkoztatasa

-

a Korm. rendelet szerinti
elozetes 6s munkakcizi tdjdkoztalo keret6ben
a) koaertileten elhelyezett tinkormiinyzati hirdetofeliileten,
b) a www.garab.hu honlapon kozzdtell hirdetmdny ritj6n, tovribbri
d) lakossiigi f6rum keret6n beli.il sz6ban tort6nik.
(2) A koncepci6 6s a strat6gia m6dositrisa eset6n a partnerek tilekoztatisa az elkdsziilt tervezetr6l - a
Korm. rendelet szerinti munkakozi ti\eko4ato keretdben - a www.garab.hu honlapon kozzetell hirdetm6ny
ritj6n t<irt6nik.

-

5. $ Telepiil6sk6pi arculati k6ziktinyv (a tov6bbiakban: k6ziktinyv), telepiil6sk6pi rendelet k6szit6se
vagy m6dosit:lsa eset6n a partnerek trij6koztat6sa - a Korm. rendelet szerinti elozetes 6s munkak6zi
tdjdkoztat6 keretdben

-

a) koaeriileten elhe lyezett onkorm6nyzati h irdetofel iileten,
b) a www. garab.hu honlapon kdzzetett hirdetmdny ritjrin, tov6bbrl
c) lakoss6gi f6rum keret6n beli.il sz6ban t6rt6nik.

6. $ (1) Teleptil6srendez6si eszktiziik teljes eljrirr{sban t6rt6no k6szit6se, m6dosft6sa eset6n a partnerek
t6jdkoztatrisa - a Korm. rendelet szerinti elozetes 6s munkakcizi t6j6koztat6 keret6ben
a) koztertileten e I helyezett dnkorm5nyzati hirdet6fel tileten,

-

b) a www.garab.hu honlapon kozzetetl hirdetmdny ritj6n, tovrlbbri
c) lakossiigi forum keretdn beliil sz6ban tcjrt6nik.

(2) Telepiil6srendez6si eszktiztik egyszeriisitett eljdrr{sban tdrt6no k6szft6se, m6dosit6sa esetdn a
partnerek trij6koztatrisa az elkdsz;J'lt tervezetrol

-

a Korm. rendelet szerinti munkakcjzi tdjlkoztato keret6ben

a) kdZeri.il eten e lhe lyezett cinkorm6nyzati h i rdetofe I ti I eten,
a www.garab.hu honlapon kozzetet hirdetm6ny ritjrin, tovdbbri
c) lakoss6gi f6rum keret6n beliil sz6ban tort6nik.
(3) Telepiil6srendez6si eszktiztik trirgyaklsos eljrlr6sban tdrtdno k6szft6se, m6dosit6sa esetdn a (4)
bekezdds szerinti eset kivdteldvel, - a partnerek t6j6koztat6sa az elkdsz,i'lt tervezetrol, - a Korm. rendelet
szerinti munkakrizi tillkoztato keretdben
a) kriztertil eten el helyezett cinkorm6nyzati hi rdet6fel iil eten,
b) a www.garab.hu honlapon kozzdtett hirdetm6ny ritjiin, tov6bbd
c) lakoss5gi f6rum keret6n beltil sz6ban tort6nik.

b)

-

-

(4) Telepiil6srendez6si eszktiz k6szit6s6nek vagy mridositrlsrlnak tfrgyal:isos eljfrfsa sorfn, a
Kormrlny rlltal rendeletben kihirdetett vesz6lyhelyzet eset6n, az lrintetl telepiildsen a vesz6lyhelyzet
kovetkezmdnyeinek a felsz6moliisa vagy a tov5bbi, kozvetleniil fenyeget6 veszllyhelyzet megeloz6se miatt

indokolt, a partnerek tilekoztatdsa az elkdsztilt tervezetr6l
a Korm. rendelet szerinti munkakcizi
tdj6koztat6 keret6ben, - a www.garab.hu honlaponkdzzltett hirdetm6ny ritj6n tdrtdnik.
(5) Telepiil6srendez6si eszktiztik Sllami f66pit6szi eljririsban torten6 k6szit6se, m6dosft6sa eset6n a
parlnerek tiqdkoztatisa az elkdsziilt tervezetrol - a Korm. rendelet szerinti munkakdzi ti$ekoflato keret6ben
- a www. garab.hu honlapon kdzzdtetthirdetm6ny ritjrin tdrtdnik.

-

7. $ (1)

A hirdetm6nynek- el6zetes tfj6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 37. S (3) bekezddsdben foglaltakkal Osszhangban az dtintett itllamigazgatdsi
szervek szitmira t6j 6koaat6sra bocsii jtott dokumentumot,
b) a partnerek 6szrev6teleinek benyrijtas6ra nyitva ril16 hat6rid6t 6s
c) a postacimet vagy elektronikus levdlcimet, ahova az dszrevdtel megktildheto.
(2) A hirdetm6nynek - munkaktizi tij6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:
a) az drintett itllamigazgatiisi szervek szirmdrat6j6koztatrisra bocs6jtott dokumentumokat,
t6rgyalSsos ds iillarni fodpitdszi eljSr6s esetdn, legalibb ateryezet osszefoglal6 leirasifi es az
elkdsziilt j 6v6hagyand6 munkar6szeket,
b) a partnerek 6szrev6teleinek benyrijt6siira nyitva 6l16 hatriridot 6s
c) a postacfmet vagy elektronikus lev6lcimet, ahova az 6szrevdtel megktildheto.

8. $ A lakoss6gi f6rum tisszehiv6siira ds lebonyolitds6ra a Gardb Kcizsdg dnkorminyzata Kdpvisel6testtilete Szervezeti €s Miikdd6si Szabiiyzat6r6l sz6l6 cinkormdnyzati rendelet6ben foglalt szabdlyoztts az
ir6nyad6.
4. A javaslatok, v6lem6nyek dokument:llfsrinak, elfogadr{srinak 6s nyilv{ntartdsdnak mridja
9. $

(l) A partnerek

a lakoss6gi f6rumon sz6ban dszrev6telt tehetnek, amelyetjegyz6konyvbe kell foglalni.
lakoss5gi f6rumot koveto 8/15 napon beltil, valamint lakoss5gi f6rum hi6nyriban a hirdetm6ny
kozzetetellt sz6mitott 8 napon beltil a partnerek ir6sos dszrevdteleket tehetnek az alihbi m6dokon:

A

a)

papiralapon a Polg6rmesternek cfmezve, Gariib kdzsdg 6nkorm6nyzatanakcimdre (3066
Gardb,,Petofi utca 5.) tdrteno megktilddssel, vagy
elektronikus lev6lben a hirdetm6nyben meghatiirozott e-mail cfmre tcirt6n6 megkiilddssel,
amennyiben a hirdetm6ny ilyet tartalmaz.

b)

(2) A^ a partnert, aki az (1) bekezdds szerint kriz6tett hatrlridon beliil vdlem6ny.t nem nyilv6nitott,
javaslatot nem tett, a hatiirido letelt6t kdvet6en hozztlirulo partnernek kell tekinteni, azegyeztet6si tov5bbi
szakaszaiban 6s elfogad6si szakaszban egyariint.
(3) T6rgyalasos eljdr6sban, az egyezeto t6rgyal5s vonatkozds6ban az elj6riisban 6rintett partnernek az
egyeztet6 t6rgyaliist megel6z6 partners6gi egyeztetdsben jogszab6lyon alapul6 ellenv6lemdnyt tett partnert

kell tekinteni.
(4) Az (1) bekezd6s szerint be6rkezett vdlemdnyek tis4itzisa drdekdben a polg6rmester a vdlemdnyez6
partnerrel meghivdsos egyeztet6 tilrgyal6s keret6ben tov5bbi egyeztet6st kezdem6nyezhet, amelyr5l
jegyzokrinyvet kell kdsziteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnersdgi egyeztet6s sor6n hat5ridon belill vdlem6nyt nem adott, vagy adott,
de a (4) bekezd6s szerinti meghiv6sos egyezteto t5rgyaliison a meghiv6s ellen6re nem vett r6szt, kifog6st
nem emel6 partnernek kell tekinteni, az egyeztetds tovribbi szakaszaiban 6s elfogadiisi szakaszban egyar6nt.
2

(6)

A bedrkezett javaslatokat, vdlemdnyeket a f66pit6s z az (1) bekezd6sben megielolt hatririd6
eltelrdt
az arculati kdzikrinyv, teleptildsk6pi renielet, fejleszt6si lokumentum vagy a

kdvet6en tov6bbitja
te I ep ii I 6srend

(7) A

ezesi eszkoz k6szit6sdvel megbf zott tervezonek.

a vdlemdnyekkel,
kapcsolatos szakmai velem6ny6t
a tervezdsi
szerz6ddsben megiillapftott hat6ridoben - megktildi az cinkorm6nyzat r6sz6,re, a polgrirmesternek
cimezve.
A szakmaijavaslatok alapjdn a fo6pit6sz a v6lemdnyek, javaslatok elfog"ad6sara, el nem fogadris
eset6n i n d oko I iis6ra vonatkoz6 dcintds-terve zetet k6,szit.
tervezo

javaslatokkal

-

(8)

10' $ (l) A bedrkezett vdlem6nyek, javaslatok elfogad6srir6l vagy el nem fogadrisrir6l, az el nem
fogadds
indokolilsiir6l - a (2) bekezddsben foglalt kivdtellel - a kdpvisel6-iestitlet d6nt.
(2) Telepiildsrendezdsi eszkoz tiirgyaliisos vagy illlami fo6pit6szi eljilriisban tcirtdno lefolytatiisa eset6n
a bedrkezett parlneri vdlemdnyek, javaslatok elfogadds6r6l vagy el nem fogad6s6r6l, az el nem fogadiis
indokol6s6r6l a Polgiirmester dont.
(3) Minden a partnersdgi egyezet6ssel kapcsolatos Korm. rendeletben 6s jelen rendeletben nem
szabiiyozoll k6rddsben a Polgiirmester dcint, a vonatkoz6 eljrlr6si szab6lyok megtaft;sa mellett.
11. S (l) A jelen rendeletben foglaltak szerint be6rkezett v6lem6nyeket, javaslatokat a f66pit6sz atirgy
az elj 61 6si szakasz rogzf td sdve l, a be6rkez6 s sorren dj 6ben ny i l v6ntartj a.
(2) Az (l) bekezdds szerinti nyilvrintartiis legal6bb azalibbiakattartalmazza..

es

a) a v6lem6nyezo, javaslatlev6 nev6t, tov6bb6 lakhely6t, sz6khely6t, vagy telephely6t,
b) a v6lemdny bedrkez6sdnek idopond6t,
b) a vdlem6ny, javaslat r6vid taftalmet,
c) a vdlemdnyezdsi szakaszlezdr6,yagy a 10. $ (2) bekezdds szerinti dcjnt6st kcjvet6en a
v6lem6nyt, javaslatot elfogad6, vagy elutasit6 k6pvisel6-testiileti hatilrozat szdmii, illetve a
Polgiirmester dcint6s6t.
(l) bekezdds szerinti dokumentumokat a kozfeladatot ell5t6 szervek iratkezel6sdre vonatkoz6
szabiilyok szerint, az ott meghatirozotl hatririd6ig kell orizni.

(3) Az

5. Az elfogadott koncepciri, strat6gia, k6ziktinlv, teleptil6sk6pi rendelet 6s teleptil6sfejleszt6si eszkiiz

nyilvfnoss696t biztosit6 int6zked6sek
12. $ A Polgiirmester - a feladatkdr szerint illetdkes szervezeti egysdgek ritjrln - gondoskodik az elfogadott
koncepci6, stratdgia, k6zikonyv, telepiildskdpi rendelet 6s telepiil6srendezdsi eszkoz elfogad6st kovet6 l5
napon beltili ktjzz6t6teldr6l, a wwry.garab.hu honlapon. A honlapon tort6no kozzdtdtel nem mentesit a
Korm. rendelet 43. es 4318. $-a szerinti egyeb kozzet6teli szab6lyok teljesit6se al6l.
13. $ Az elfogadott koncepci6r6l, strat6gi6r6l 6s ezek m6dosit5s6r6l sz6l6, a Korm. rendelet 30. g (13)
bekezddsben foglaltak szerinti ti4ekoztatisr6l a polgrirmester a foepitdsz ritjrin gondoskodik.

7.

Zird

rendelkez6sek

15. S (1) E rendelet a kihirdet6s6t koveto napon l6p hat6lyba.
(2)Ezen rendelet rendelkez6seit a rendelet hatitlya ldp6sdt kovet6en indul6 egyeztet6si
ellSrdsokban kell alkalmazni.

Gar5b,2017. julius23

dr. Turza
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Garfb Ktizs6e dnkorm{nvzata K6pviseld-testtilet6nek
.../2017. (......) tinkqrminyzati rendelet-tervezete
a hivatali helyis6gen kiviili 6s a hivatali munkaiddn kiviil ttirt6n6 h{zassr{gktit6s
enged6lyez6s6nek szab{lyair6l 6s dijairril.
Gar6b Kcizs6g Onkorm6nyzatinak K6pviselo-testtilete Magyarorszdg Alaptorvdnye 32 cikk
(l) bekezd6s a) pontjriban meghattrozott feladatk<irdben elj6rva, az anyakdnyvi eljrir6sr6l
szolo 2010. 6vi I. tcirv6ny 96. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, az alilbbiakat rendeli el:
1.

A rendelet hatflya
1.$

E rendelet hatiiya Gar6b kcizs6g kozigazgat6si tertilet6n beltil a hinassitg megkiit6sdvel
kapcsolatos anyak<inyvvezetoi kozremtikiid6st ig6nylo szolg6ltat6st ig6nybe vevSkre 6s ezen
elj6r6sban kozremrikod6 anyakonywezetSre terjed ki.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek
2.$
E rendelet alkalmazdsiiban:
a) anyaktinyvi esem6n y : hdzassitgkcites,
b) k6relmez6kz a hivatali helyis6gen-, hivatali munkaid6n kivtil tartand6 h6zass6gkdt6st az
anyakonyvi j o gszab6lyok szerint bej elento ilgyfelek,
c) hivatali helyis6g: Gar6b, Petofi utca 5. Faluhiiz
d) hivatali munkaid6: a Mritrasz6ldsi Ktiztis Onkormrinyzati Hivatal Szervezeti 6s
M riko d 6 s i S zab iiy zat6b an me gh atitr o zott munkai d o,
e) hivatali helyis6gen kivtili helyszin: a kijel6lt hivatali helyis6geken kiviil Gar6b
kozigazgat6s i teriil et6n tartott anyakonyvi esem6ny helyszine,
f) hivatali munkaid6n kiviili id6pont: h6tfotol - pdntekig 14.45- 19.00 6rtig, szombati
napokon 9.00 - 19.00 6r6ig terjedo idointervallum, ha a munkanap szombati napra esik 14.45
- 19.00 or6ig terjedo idointervallum.

3.

Hivatali helyis6gen kiviili

6s

hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 hfzassdgktit6s

3.$
(1) A hivatali helyis6gen kiviil t<irt6no h6zass6gkdt6s l6tesitds6nek engedelyezeset az l. es a2.
szdmu melldklet szerinti nyomtatv6nyon kell kdrni a bejelent6si sz6nddkkal egy idoben, de
legal6bb az anyakdnyvi esem6ny tervezett id6pontjrlt megelozo 30. napig.
(2) A kerelemrol a jegyzo - az anyakcinyvvezet6 javaslat6nak figyelembe v6tel6vel - dont.
(3) A hivatali helyis6gen kfvtili anyakdnyvi esem6ny eset6n a k6relmezoknek kell
gondoskodniuk a killso helyszinnek az anyakrinyvi esem6ny megtart6s6ra alkalmas keret6r6l.
A hivatali helyis6gen kfvtili helyszin akkor alkalmas az anyakonyvi esemdny megtart6s6ra, ha
az anyaklnyvi iratok 6s kelldkek s6rtil6s 6s szennyez6d6smentes elhelyez6s6t biaosito asztal
rendelkez6sre 6ll.
(4) Az anyakonyvvezet6nek a ktilso helyszinre valo utazits6ra a 6. $ (b), (c) bekezd6s6ben
me ghattr ozott dij nyrij t fedezetet.

(5) A k6relmezok az anyakonyvvezeto h6zass6gkdtds helyszin6re val6 sz6llit6s6r6l ds a
hivatali helyis6gbe tort6no visszasz6llititsirSl a dij megfizet6s6vel gondoskodnak.

4.$
(1) A hivatali munkaidon kivtil tort6no h6zass6gkot6s ldtesit6s6nek enged6lyez6s6t a3. szdmu
melldklet szerinti nyomtatv6nyon kell k6rni a bejelent6si sz6nd6kkal egy idoben, de legal6bb
az anyakonyvi esemdny tervezett idopontj6t megelozo 30. napig.
(2) A k6relemrol a jegyzo - az anyak<inyvvezeto javaslat6nak figyelembe vdteldvel - dont.

s.s
(l) A kozeli hal6llal fenyegeto 6llapot esetdn a hivatali helyisdgen kivtil trirt6no h|zassitg
megk6t6s6re ir6nyul6 elj6r6s sor6n a felek a (1) bekezddsben meghatitrozott elj6r6si hat6rido
al6l mentestilnek. Az anyakonyvi esem6nyre munkasztineti napokon is van lehetos6g. Az At.
27.5 Q) bekezd6s6ben meghat6rozott napokon.
(2) Az (1) bekezd6sben foglalt felt6telek fenn6lliisa eset6n az eljirdshoz a felek 6ltal
bemutatott igazolils sztiks6 ge s.
4.

A dijfizet6s szabflyai

6.$
A hivatali helyis6gen kiviili tcirt6no, valamint a hivatali helyis6gben munkaidon tril tartand6
anyakdnyvi esem6ny lebonyolit6sdert az al6bbi igazgat6si szolgiitatitsi dijat (tov6bbiakban:
dijat) kell ftzetni;
a.) A hivatali helyis6gben hivatali munkaidon kivtil tartand6 anyakonyvi esem6ny6rt brutt6
25.000,- Ft dijat kell fizetni az onkorm6nyzatr€szere.

b.) A hivatali helyis6gen kivtil, hivatali munkaidoben tartand6 anyakrinyvi esem6ny6rt brutt6
20.000,- Ft dijat kell fizetni az cinkorm5nyzat rlszdre

c.)

A

hivatali helyisdgen kiviil 6s a hivatali munkaiddn kivtili id6pontban tartand6
anyakrinyvi esem6ny6rt brutt6 25.000,- Ft dijat kell fizetni az onkorm6nyzat reszdre
7.$

A szolgrlltat6s igdnybe vevoi a megiillapitott dij teljes cisszeg6nek visszat6rit6s6re jogosultak,
amennyiben az anyakdnyvi esemdny megtart6sa ir6nti k6relmtiket az esem6ny tervezett
id6pontj6t megelozoen legal6bb 10 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonj6k.
8.S

A szolg6ltat6s ig6nybe vev6i a meg6llapitott dij 50 Yo-6nak visszat6ritesdre

jogosultak,
amennyiben az anyak<inyvi esem6ny megtart6sa ir6nti k6relmtiket az esem6nTtervezett
id6pontj6t megelozoen legal6bb 5 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonj6k.

Amennyiben

a

e.s

szolg6ltatSs ig6nybe

vevoi az anyakdnyvi esem6ny megtart6sa

ir6ntik6relmiiket a 12. $-ban meghattrozott idopontot k<ivetoen, vagy egy6ltal6n nem vonj6k

vrssza es

az

esemeny megtart6s6ra nem

kertil sor, a szolg6ltatiis ig6nybe vevoi

a

dij visszat6rft6s6re nem j ogosultak.

10.$

A

szolg6ltat6si dijat a megkcitott szolg6ltat6si meg6llapod6s alapjfn aMtfiraszolosi Kozds
Onkorm6nyzati Hivatal Cserh6tszentiviini Kirendeltseg penztdritba kell befizetni, az

anyakdnyvi esemdnyt megelozoen, de legk6sobb az esem6n1.t megelozo 10. napon.

11.$

A 6. $ szerinti dij megfizet6se

a16l a Jegyzo mentesit6st ad, amennyiben a h6zasul6k
valamelyik6nek orvos iital igazolt kozeli hall6llal fenyegeto eg6szs6gi illlapotavagy hivatalos
okirattal rgazolt, srilyosan mozg6skorlittozott vagy mozg6sk6ptelen 5llapotot okoz6 betegs6ge

miatt valamelyikiik lak6s6n vagy gondoz6si hely6n k6rik az anyakcinyvi

esemdny

lebonyolit6silt.
5. Az anyaktinywezetf dijazisa

12.$
Az anyakonyvvezeto reszere fizetendd dij m6rt6ke:

(1) A hivatali helyis6gben, hivatali munkaid6n kiviil

kiizremtikcjdo anyakiinyvvezetot
vilasztdsa szerint a ktiztisztviselok jog6ll6s6rol sz6l6 trirv6nyben meghatirozott szabadido
vagy 15.000.- Ft/alkalom dijazas illeti meg.

(2) A hivatali helys6gen kivtili, hivatali munkaid6ben k<izremrikddo

anyakcinyvvezetbt

viiasztdsa szerint a koztisztviselok jog6ll6s6r6l sz6l6 trirv6nyben meghatirozott szabadid6
vagy 10.000.- Ft/alkalom dijazds illeti meg.

(3) A hivatali helys6gen kfvtili, hivatali munkaiddn kiviil kcizremrikdd6 anyakonywezetlt
vtiasztdsa szerint a k<iztisztvisel6k jog6ll5s6r6l sz6l6 trirvdnyben meghatirozott szabadidd
vagy 20.000.- Ft/alkalom dijazas illeti meg.
13.$

(1) Az

anyakonyvvezetok, az anyak<inyvi esemdnyen tcirt6n6 tinnepdlyes megielen6s
biztosit6sa 6rdek6ben napt6ri 6venk6nt nettrl 30.000 Ftlf6 nthdzati kdlts6gtdrit6sre jogosult. A
k<iltsdgtdrit6s ut6n jdr6 ad6 6s j6rul6k megfizet6s er6l az iinkorm6nyzat gondoskodik.
\2) Az anyak<inyvvezeto kciteles aruhdzati kcilts6gt6rit6s risszeg6vel a Szurdokptispoki K<jzcis
Onkorm6nyzatiHivatal nevdre szolo,a sziimvitel szab6lyoknak megfelelb szimlival, apenz
felv6telt kciveto 30 napon beltil elszrimolni.
A szimlfkon megnev ezheto :
(a) felsdruh/zatitermdk (szoknya, koszttim, bldzer,bltz,noinadr6g,n6i ruha)
(b) l6bbeli (cipo, szand6l) 6s
(c) kieg6szftok (s61, harisnya, bizsu 6kszer)

7. Zir6

rendelkez6sek

14.S

(l)

Ez a rendelet a kihirdet6sdt kciveto napon l6p hat6lyba, ds a hat6lyba l6p6se ut5n

bejelentkezett h6zass6gkot6sek eset6n kell alkalmazni a 12.$ kivdteldvel.
(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel a hivatali helyisdgen, valamint hivatali munkaidon kiviili
h6zass6gkot6sek, 6s bejegyzett 6lett6rsi kapcsolatok 6s egy6b csal6di esem6nyek szolg6ltatdsi
dijfrol es az anyakonyvvezeto juttat6sair6l sz6lo 912015. (V. 15.) onkorm6nyzati rendelet
hatalyttt veszti.

Kov6cs Zolt6n sk.
polgilrmester

dr.Turza Csaba J6zsef sk.
jegyz6

I. melldklet

a

..../2017 ( ... ..) sz. \nkormdnyzati rendelethez,

KERE,LEM
hivatali helyis6gen kfviili, hivatali munkaid6ben hSzassigktit6s enged6lyez6s6hez

Alulirottak kdrjtik h6zass6gkot6s l6tesit6sdnek hivatali helyisdgen kivtili enged6lyez6s6t.

Ndv:....
Lakcim:

Lakcim:. ..

A hivatali helyis6gen kfviili helyszin:

Gardb,.
...dv..

.....kdzteriilet.... ..hinszimlhelyrajzi szitm
..h6nap.....nap......6ra idopontban.

Tudom6sul vessztik, hogy engeddly esetdn az anyakonyvvezeto kizirolag akkor mrikridik
kozre ahitzassitgk<jt6snek hivatali helyisdgen kivtili lebonyolit6s6ndl, ha

a) tanrik, - 6s ha sztiks6ges - a tolmdcs vagy a jelbesz6dben jrirtas szem6ly jelenldtdt
biztositjuk,
b) gondo

Gar6b,

sko

dunk a hdzassitgkot6 s m6lt6 keret6r6l.

.ev

.h6..... nap

al6irds

al6iris

Az enged6ly kibocs6t6siit javaslom/nem javaslom * *

Engedelyezds eset6n a kozszolg6lati tisztvisel6krol sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott
szabadid6tlazonkorminyzati rendeletben meghatirozott mdrtdkri dijazdstk6rem.*

kcizremtikcido anyakdn

*kiv6nt reszt al6 kell hrizni

y

w

ezeto

2. mellriklet az .../2017. (......) sz. dnkormdnyzati rendelethez.

KERELEM
hivatali helyis6gen kivtili, hivatali munkaid6n kiviil hizassfgktit6s enged6lyez0s6hez
Alulirottak kdrjtik h6zass6gkotds l6tesit6s6nek hivatali helyisdgen kivtili engeddlyez6sdt.
N6v:.
Lakcim:.
N6v:.
Lakcim:.

A hivatali helyis6gen kiviili helyszin:
Gar6b,...

. . . ..

..ev.

koztertilet.

....

.hiuszttmlhelyr ajzi szam,

......h6nap.....nap......6ra id6pontban.

Tudom6sul vessziik, hogy enged6ly eset6n az anyakonywezeto kizir6lag akkor mtikodik
kozre a hdzassdgkcit6 sne k hivatali helyi s6 gen kiviil i lebonyo 1it6s6n6l, ha
a) tanrik, - 6s ha sziiks6ges - a tolm6cs vagy

a

jelbesz6dben j6rtas szem6ly jelenl6tdt

biztositjuk,
b) gondoskodunk a h6zass6gkot6s m6lt6 keretdr6l.

.h6..... nap

al6irts

al6irds

*.
Azengedely kibocs6t6s6t javaslom/nem javaslom *

Enged6lyez6s eset6n a kozszolg6lati tisztviselSkrol sz6l6 torv6nyben meghat6rozott
szabadidot laz onkormfnyzati rendeletben meghattrozott m6rt6kii d4azdst k6rem-*

kozremukodo anyakdnyvv ezeto
*

kiv6nt reszt al6 kell hrizni

3. melldklet a....../2017

(.

)

sz. dnkormdnyzati rendelethez.

KERE,LEM
hivatali helyis6gben, hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 hrlzassfgktit6s enged6lyezilsilhez
Alulfrottak k6rj iik h6zassiigkrit6s l6tesitds6nek

.

hivatali helyis6gben, hivatali munkaid6n kivtil tort6nS enged6ly ezlsdt

. . . . . . ..6v

h6nap. . ...nap. .. ...ota id6pontra.

N6v:....
Lakcim:

N6v:....
Lakcim:

Gaftb,

ev

al6iris

....h6......

nap

alitirds

Enged6lyez6s esetdn akozszolgitlatitisztviselSkr6l sz6l6 t<irv6nyben meghat6rozott
szabadidltlaz onkormfmyzati rendeletben meghatdrozott m6rt6kti dijazist k6rem.*

krizremrikod6 anyakon yvv ezeto

*kfv6nt rlszt al|kell htrzni

!'l a- w,ulUrl

b Ktizs 6g Onko rm i{nyzata K6pvis el6-testti let6nek
6/2017. (VII.28.) tinkorminvzati rendelete
a hivatali helyis6gen kiviili 6s a hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 hfzassrlgktit6s
enged6lyez6s6nek szabflyai16l 6s dijair6l.
G a rri

Gar6b K<izs6g Onkorm6nyzatdnak K6pviselo-testtilete Magyarorszbg Alaptorv6nye 32 cikk
(l) bekezd6s a) pontj6ban meghatdrozott feladatkordben elj6rva, az anyakdnyvi elj6r6sr6l
sz6l6 2010. 6vi I. tcirv6ny 96. $-6ban kapott felhatalmaz6s alapj6n, az alitbbiakat rendeli el:

A rendelet hatflya
1.$

E rendelet hatiiya Gar6b kcizsdg kozigazgat6si tertilet6n beliil a hdzassdg megkrit6s6vel
kapcsolatos anyakcinyvvezetoi kdzremrikdd6st ig6nylo szolgrlltat6st igdnybe vev6kre 6s ezen
elj 6r5sban kozremrikodo anyakcinywezet6re terj ed ki.

1.

Ertelmezii rendelkez6sek

2.$
E rendelet alkalmaz6s6ban:
a) anyaktinyvi esem6ny: h6zassrigkrjt6s,
b) k6relmez6kz a hivatali helyisdgen-, hivatali munkaidon
anyakonyvi j ogszab6lyok szerint bej elento iigyfelek,
c) hivatali helyis6g: Gar6b, Petofi utca 5. Faluhdz

kivtil tartand6 h6zass6gkdt6st az

d) hivatali munkaid6: a Mitraszdl6si Ktiztis Onkormfnyzati Hivatal
M tikci d6

s

i

S

Szervezeti

6s

zab iiy zat6b an me gh atir ozott munkai do,

e) hivatali

helyis6gen

kiviili helyszin: a kijel6lt hivatali helyis6geken kfvtil

Gar6b

kozigazgat6si tertiletdn tartott anyakdnyvi esemdny helyszine,

f) hivatali munkaid6n kiviili id6pont: h6tfot6l - p6ntekig 14.45- 19.00 ordig, szombati
napokon 9.00 - 19.00 6r6ig terjed6 idointervallum, ha a munkanap szombati napra esik 14.45
- 19.00 6r6ig terjedS idointervallum.

2. Hivatali helyis6gen kiviili

6s

hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 hizassfgktit6s
3.S

(l) A hivatali helyis6gen kivtil

tort6nohdzassitgkcitds l6tesit6s6nek engeddlyezeset az l. es a2.
szirmu mell6klet szerinti nyomtatviinyon kell k6rni a bejelent6si sz6nd6kkal egy idoben, de
legal6bb az anyakdnyvi esem6ny tervezett idopontj6t megelozo 30. napig.
(2) A kdrelemr6l a jegyzo - az anyakdnyvvezet6 javaslat6nak figyelembe v6tel6vel - ddnt.

(3) A hivatali

helyisdgen kiviili anyakiinyvi esem6ny eset6n a k6relmezoknek kell
gondoskodniuk a ktilso helyszinnek az anyakonyvi esemdny megtartds6ra alkalmas keret6rol.
A hivatali helyis6gen kfvtili helyszin akkor alkalmas az anyakonyvi esemdny megtart6s6ra, ha
az anyakdnwi iratok 6s kell6kek s6rtil6s 6s szennyezoddsmentes elhelyez6s6t biztosito asaal
rendelkez6sre 6ll.
($ Az anyakiinywezetonek a ktils6 helyszinre val6 utazttsitra a 6. $ (b), (c) bekezddsdben
meghatdr ozott dij nyrij t fedezetet.

(5) A k6relmezok az anyakonyvvezeto

h6zass6gk<ites helyszin6re

val6 szdllitftsilrol 6s a

hivatali helyis6gbe torteno visszasz6llit6s6r6l a dij megfizet6s6vel gondoskodnak.

3.$
(1) A hivatali munkaidon kivtil tortdno h6zass6gkcit6s letesit6sdnek engedelyezeset a 3. szdmu
mell6klet szerinti nyomtatv6nyon kell k6rni a bejelent6si sz6nd6kkal egy idoben, de legal6bb
az anyakonwi esem6ny tervezett idopontj6t megelozo 30. napig.
(2) A kdrelemr6l a jegyzo - az anyakonyvvezetojavaslat6nak figyelembe v6tel6vel - dont.

4.$
(1) A kozeli hal6llal fenyeget6 6llapot eset6n a hivatali helyis6gen kiviil tdrt6no hdzassitg
megkritds6re ir6nyul6 elj6r6s sor6n a felek a (1) bekezd6sben meghatfuozott elj6r6si hat6rido
al6l mentesiilnek. Az anyakiinyvi esem6nyre az At. 27.5 Q) bekezd6s6ben meghatitrozott
napokon van lehetos6g.
(2) Az (1) bekezd6sben foglalt felt6telek fenn6ll6sa eset6n az eljfrishoz a felek 6ltal
bemutatott rgazolfls sztikse ges.
4.

A dijfizet6s szabflyai

s.s
A hivatali helyis6gen kivtili

t<irt6n5, valamint a hivatali helyis6gben munkaidon tril tartand6
anyakonyvi esem6ny lebonyolit6strcrt az al6bbi rgazgatisi szolgiltatilsi dijat (tov6bbiakban:
dijat) kell {rzetni:
a.) A hivatali helyis6gben hivatali munkaidon kivtil tartand6 anyakonyvi esem6nydrt
20.000,- Ft dijat kell fizetni az onkormdnyzat reszere.

b.) A hivatali helyis6gen kiviil, hivatali munkaidoben tartand6 anyakonyvi esem6ny6rt
20.000,- Ft dijat kell fizetni az onkorm6nyzat reszere

c.)

hivatali helyis6gen kivtil 6s a hivatali munkaid6n kivtli idopontban tartand6
anyakonyvi esem6ny6rt brutt6 20.000,- Ft dijat kell fizetni az lnkormdnyzat reszere

A

7.$

A szolg6ltat6s ig6nybe vevoi a meg6llapitott dij teljes cisszeg6nek visszatdrit6sdre jogosultak,
amennyiben az anyakonyvi esem6ny megtart6sa ir6nti kdrelmtiket az esem6ny tervezett
idopontj6t megelozoen legal6bb 10 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonjfk.
8.$

A szolg6ltat6s ig6nybe vevoi a meg6llapitott dij 50 Yo-itnak visszat6rit6s6re

jogosultak,
amennyiben az anyakcinyvi esem6ny megtart6sa ir6nti k6relmtiket az esem6nytervezett
idopontj6t megeloz6en legal6bb 5 munkanappal kor6bban ir6sban visszavonj6k.

e.$

Amennyiben

a

szolgdltatis igdnybe

vevoi az anyakdnyvi esem6ny megtart6sa

ir6ntik6relmiiket a 12. $-ban meghatirozott idopontot kdvetoen, vagy egyiiltaliln nem vonjdk
vissza 6s az esem6ny megtartiis6ra nem keriil sor, a szolg6ltat6s ig6nybe vevoi a
dijvisszat6rit6s6re nem jogosultak.

10.$

A

szolg6ltat6si dijat a megkdtdtt szolg6ltat6si meg6llapod6s alapjin aMittraszbl6si Kcizos
Onkorm6nyzatiHivatal Cserh6tszentivtni Kirendelts6gn6l nyugta ellen6ben kell megfizetni mely <isszeg befizetdsre keriil aMlftraszolosi K<izos Onkorm6nyzatiHivatalpenzttrftba- az
anyakdnyvi esem6nyt megeloz6en, de legk6sobb az esem6nyt megel6z610. napon.

11.$

A 6. $ szerinti dij megfizet6se

al6l a Jegyzo mentesitdst ad, amennyiben a h6zasul6k

valamelyik6nek orvos itltal igazolt kcizeli hallSllal fenyeget6 egdszs6gi 6llapota vagy hivatalos
okirattal igazolt, srilyosan mozgdskorlittozott yagy mozg6sk6ptelen 6llapotot okoz6 betegs6ge
miatt valamelyikiik lak6san vagy gondozSsi hely6n k6rik az anyak<inyvi esemdny
lebonyolit6s6t.
5. Az

anyaktinywezet6 dfjazhsa
12.$

Az

any akon yvv

e

zetS

re

szer e fizetendo

d

ij

m drtdke

:

(1) A hivatali helyis6gben, hivatali munkaidon kivtil

k<izremrikodo anyakonyvvezetot
vfiasztdsa szerint a koztisztviselok jog6ll6s6r6l sz6l6 tdrv6nyben meghatirozott szabadido
vagy 15.000.- Ft/alkalom dijaz6s illeti meg.

(2) A hivatali helys6gen kivtili, hivatali munkaiddben kozremrikdd6

anyakonyvvezetot
vtJasztisa szerint a koztisztviselok jogrill6srir6l szol6 tcirvdnyben meghat6rozott szabadido
vagy 10.000.- Ft/alkalom dijazirs illeti meg.

(3) A hivatali helys6gen kiviili, hivatali munkaid6n kfvtil krizremrikcido anyakdnyvvezetot
vfiasztisa szerint a koztisztviselok jog6ll6s6r6l s2616 tiirvdnyben meghat6rozott szabadido
vagy 20.000.- Ft/alkalom dijaztts illeti meg.
13.$

(1) Az anyaktinywezetok, az anyakcinyvi esem6nyen tort6n6 iinnepdlyes megjelen6s
biztosit6sa 6rdek6ben naptdri 6venk6nt 30.000 Ft/f6 ruh6zati k<iltsdgt6rit6sre jogosult. A
k6ltsdgtdrit6s ut6n jdr6 ado 6s jriruldk megfizet6serol azcinkorm6nyzat gondoskodik.
(2) Az anyakdnyvvezeto kciteles a ruhiaati k6lts6gt6ritds cisszeg6vel a MStrasz6l6si Krizos
Onkorm6nyzati Hivatal nev6re sz6l6, a sz6mviteli szab6lyoknak megfelelo szimlilval, a penz
felv6telt koveto 30 napon beltil elszdmolni.
A sz6ml6kon

megnev ezheto :
(a) fels6ruhdzatitermek (szoknya, koszttim, blezer,bhiz, n6i nadrdg, noi ruha)
(b) l6bbeli (cipo, szand6l) 6s
(c) kieg6szitSk (s61, harisnya, bizsu 6kszer)

6. ZirS

rend,elkez6sek

14.$

(l)Ez

a rendelet a kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.

(2) E rendelet hat6lybal6pds6vel a hivatali helyisdgen, valamint hivatali munkaidon kivtili
hSzass6gkot6sek 6s bejegyzett 6lett6rsi kapcsolatok 6s egy6b csal6di esemdnyek szolg6ltat6si

dij6r6l es az anyak<inyvvezeto juttat6sair6l sz6l6 912015. (V. 15.) onkorm6nyzati rendelet
hatdlyifi veszti.

Gar6b, 2017 .jrilius 28.

Kov6cs Zoltiln
polg6rmester

sE(

6zsef

dr. Turza
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Garfb

l. mell|klet

a 6/2017. (Vlf.28.) sz. onkormdnyzati rendelethez.

KERELEM
hivatali helyis6gen kfvtili, hivatali munkaid6ben hfzass{gktit6s enged6lyez6s6hez

Alulfrottak k6rjtik h6zass6gkot6s l6tesit6s6nek hivatali helyis6gen kivtili enged6lyez6s6t.

N6v:......
Lakcim:..

N6v:......
Lakcim:

A hivatali helyis6gen kivtili helyszin:
Gardb,

...

...6v..

...h6nap.....nap.

..kciztertilet.
.

....

.htnszdmlhelyrajzi szftm

-...ora id6pontban.

Tudom6sul vessztik, hogy enged6ly esetdn az anyakdnyvvezetokizdrolag akkor mrik<idik
kd zr e a hiaassitgk6t6snek hivatal i helyi s6 gen kiviili lebonyolit6sdndl, ha

a) tanrik, - 6s ha sztiks6ges - a tolm6cs vagy a jelbeszddben j6rtas

szem6ly jelenl6tdt

biztositjuk,
b) gondoskodunk a hdzass6gkot6s m61t6 keret6r5l.

.h6..... nap

al6irds

al6iri.s

Azengeddly kibocs5t6s6t javaslom/nem javaslom * *.

Enged6lyez6s eset6n a kozszolg6lati tisztviselokr6l sz616 t6rv6nyben meghat6rozott
szabadidot/az dnkormfnyzati rendeletben meghat6rozott mdrtdkri dijazfst k6rem.*

ko

*kiv6nt

r6,szt al6

kell hrizni

zremtikdd6 anyak<inyvv ezeto

Gar{b

2. melldklet a 6/2017. (V11.28.) sz. onkormdnyzati rendelethez.

xnnrlnvt
hivatali helyis6gen kiviili, hivatali munkaid6n kiviil h{zassrlgktit6s enged 6lyez6s6hez
Alulirottak k6rjtik h6zassrigk6tds l6tesit6sdnek hivatali helyisdgen kiviili enged6lyez6s6t.
N6v:.
Lakcim:
N6v:.
Lakcim:.

A hivatali helyisdgen kfvtili helyszin:

Gar6b,.
..6v...

.....k6ztertilet.... ..hlzszilrnlhelyrajzi sz6m,
........h6nap.....nap......6raidopontban.

Tudomiisul vessztik, hogy engeddly esetdn az anyakonyvvezet| kizir6lagakkor mtik<jdik
kiviili lebonyolitris6nill, ha
a) tanfrk, - 6s ha sziiksdges - a tolmiics vagy ajelbesz6dben jiirtas
szem6ly jelenldt6t
biztosftjuk,
k<jzre a h6zassiigktit6snek hivatali helyis6gen

b) gondoskodunk a h6zass6gkrit6s md I t6 keret6rol.

Gar6b,.

.ev

l"A

nap

al6irts

al6irts

Az engedely kibocsiit6srit javaslom/nem javaslom * *

Engeddlyezds esetdn
szabadidSt

a.kiizszolgiiati tisztvisel6krcil sz6l6
trirvdnyben meghatirozott
/az 6nkormdnyzati.Jra.t-"tu"n

*kiviint reszt
allkell hrizni

megfiattrozott

mJrtehi dijaz3stkdrem.*

kcizremrikcid<i anyakdn yvv
ezet6

Garib

3. melldklet a 6/2017. (I/11.28.) sz. onkormdnyzati rendelethez.

KERELEM
hivatali helyis6gben, hivatali munkaid6n kiviil ttirt6n6 hfzassrlgktit6s engedElyez0s6hez
Alulirottak k6rj tik hazass6gkdt6s l6tesit6s6nek
hivatali helyis6gben, hivatali munkaidon kivtil tortdno enged6ly ez6,set

.ev

honap.. ...nap. ... ..6ra idSpontra.

N6v:....
Lakcim:

Ndv:....
Lakcfm:

Gar6b,

EV

al6irt.s

.h6......nap

aliirf.s

Enged6lyez6s eset6n akozszolgiiatitrsztvisel6kr<il s2616 trirv6nyben meghatarozott

szabadidotlaz cinkormirnyzati rendeletben meghatlrozott m6rt6kri dijazist k6rem.*

kdzremrikdd6 anyakdnyvv ezeto

*kiv6nt rcszt

aI6

kell hrizni

b r.ziuur

-

wttil,td

rin x oz r,q ro n s I o,q rn o r n n (i
A

TOP-5.3.1-16 ,,Helyi identittts ds kohdzid erdsltdse" c. ptilytizotifelhivttshoz
kapcsol6ddan

2017. irilius 25. (kedd) 16 ririie bekiildend6 nyilatkozatok, dokumentumok, melyeket
k6rtink a topkonzorcium@smail.com cimre bekiildeni (majd eredetiben egy ktivetkez6
m egbesz6l6s alkalm{val a ko nzorciu mvezet6n6l l6v6 szakm ai v ezet6 r flszfir e :ltad n i) :

l. Az 7.a sz. melldklet szerinti minta alapj6n elk6szitett polgdrmesteri szdnddknyitatkozat a
projektben val6 rdszv6teli sz6nd6krol Ezt kovetoen legkdsobb 2017. augusztus 1}-ig az 1.b sz.
mell6klet szerinti minta alapjdn elfogadott testiileti hathrozat
2. A piiyizat elk6szitdsdhez sziiks6ges adatokat ds inform6ci6kat tartalmazo,2. sz. melleklet szerinti
odatlap

3. Ala|rt egyiittmiikdddsi megdllopodds telepil6senk6nt legal6bb 2-2 szervezeffel (ennek mint5jSt m6g
viirhat6an a holnapi napon kiktildjiik)

4. Javoslatok

kozleked6sbiztonsrigi, roma, valamint a helyi fiatalok megtartSs6ra, visszahiv6s6ra
vonatkoz6 rendexvdttyekre, tovftbb6 a teleptilds r6sz6r6 felmertilo eszkdziginyre, megjelcilve aZ is,
amennyiben tobb telepiil6ssel krjz<isen kfv6nnak valamilyen eszkon beszerezni

7.a sz. melldklet

Polgrlrmesteri szf nd6knyilatkozat

.. mint

Alulirott

.....kozs6g polg6rmestere ezuton

nyilatkozom, hogy a TOP-5.3.1-16 k6dszhmt,,,Helyi identit6s ds koh6zi6 er6sit6se" cimti
felhiv6sra benyrij tani kiv6nt p iiy 6zat me gval6 s it6s ilban konzorciumi partnerkent
rdszt kiv6nok venni / nem kiv6nok r6szt venni*

Konzorciumi partnerkdnt val6 r6szv6telem, tov6bb6 a pflydzat t6mogat6sa eset6n v6llalom,
hogy p6ly6zati felhivitsban, illetve apillydzatban vSllalt kotelezetts6geket teljesitem.

V6llalom tov6bb6, hogy a kdpviselo-testtilet fenti palyazatban konzorciumi partnerkdnt val6
r6szv6tel6rol szol6 hathrozatitt legk6sobb 2017. aueusztus 18-ig a konzorciumvezeto, valamint
a

projekt szakmai vezetoje reszere tov6bbitom.

Kelt:

Al6ir6s
p.h.

*

a me gfele

lo alithuzando

l.

b sz. melldklet

K6pviselo-testtileti hatirozat MINTA

1.

....... Kcizsdg k6pviselo-testiilete nyilatkozik, hogy a TOP-5.3.1-16 k6dszitmi,
,,Helyi identit6s 6s koh6zi6 er6sit6se" cimti felhiv6sra benyrijtani kiv6nt piiylzatban a
S6sharty6n K<izs6g Onkorm6nyzat6nak vezet6s6vel l6trejdvS konzorcium tagjak6nt,
konzorciumi partnerk6nt r6szt kiv6n venni. A k6pviselS-testtilet nyilatkozik tov6bb6,
hogy a piiylzatban foglalt kdtelezetts6geket ismeri es a piiyitzat tfrmogatiisa eset6n

vtilalja.
Hat6rido:
Felel6s:

2.

azonnal
polg6rmester

....... Kozsdg kdpvisel6-testtilete felk6ri a polgdrmestert, hogy a dont6srol a
konzorcium vezetojet, tov6bb6 a projekt szakmai vezetojet ahatirozat megktild6sdvel
6rtesitse.

Hat6ridS:
Felelos:

2017. augusztus 18.
polgiirmester

2. sz. mell6klet

ADATLAP
TOP-5.3.1-16

Telepiilds megnevezdse:

1. A projekt

kapcs6n a telepril6s reszerol kapcsolattart6sra megjelolt szem6ly neve,
eldrhetos6gei (levelez6si cim, mobiltelefon, e-mail, skype, facebook, stb.):

2.

A teleptil6s rendelkezik-e kozmiivel6ddsi rendelettel?

a.

IGEN (amennyiben igen, annak szirma:

b.

NEM

)

3. A teleptil6sen miikddo k6zoss6gi inform6ci6s pont cime, helyrajzi

szitma'.

(Itt

egy

olyan cim kellene, ahol van egy szem6ly, aki err6l az egeszpiiyiuatr6l informdci6kkal
rendelkezik es tfilekoztatni tudja az erdeklSd6ket, vagy egy olyan falirijs6g van
kihelyezve, melyen eldrhet5k a proj ekttel kapcsolatos inform6ci6k.)

4. A

teleptil6sen mrikodS helyi partnerszervezetek megnevez6se, megjeldlve azofl
legal6bb kdt szervezetet, melyekkel egytittmrik<id6si meg6llapod6s is al6ir6sra kertil:

5. A telepiil6s
a.

rendelkezik-e Integr6lt Telepiil6sfejleszt6si Strat6gi6val?

IGEN

b. NEM
6

t.H::?lt;rrendelkezik-e

a.

roP

vagv LEADER CLLD Helyi
K6zciss6gi Fejlesztdsi

IGEN (amennyiben igen,
melyikkel:.

)

b. NEM

7'
f;u,:*'.T,tlo!ir?t"t-"
a.

a roP-5.2.1, az EFop-l .6.2 vagy
a rop-3. 1.1

patyzzatok

IGEN (amennyiben igen, melyikben:

b. NEM
8

K6rjiik' sorolja fel (amennyiben relev6ns,
nevezze meg azel6rhet6s6get), milyen
helyi
nyilv6nosstigi forumokkaliendetternet,a
telepril6sen'1pr- rrrr"*etes honlap, facebook
o dal, he lyi rij srig/r 6di6lhangos
b emond6/t6v6, hird
1

Az adatlapot kit6lt5 szemdly neve, aliirisa:
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