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JEGYZ6KONYV

K6sziilt: Garrib Kozs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testiiletdnek 2017. jrilius 28. napjin a Gar6bi

Faluh6zban konyvtiirban megtartott ,,Teleptildskdpi Arculati K6zikonyv " elk6szit6s6vel kapcsolatos

egyerteto f6rum6r6l

Jelen vannak: Koviics Zoltin
Nagy Antaln6
Virrlg Attila
Orosz Gyorgy

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz:

Lakossris kor6 bol mesielent:

polg6rmester
alpolgiirmester
VSrosrikol6giai Bt k6pviselet6ben
VSrosokol6giai Bt k6pvi selet6ben
dr. Turza Csaba J6zsef
Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
jelenl6ti iv szerint

Koviics ZoltSn polg6rmester koszont<jtte a jelenl6voket. MegSllapitotta, hogy a k6pviselok koziil Szegi

Szabolcs igazoltan t6vol maradt.
Elmondta, hogy GarSb Kozs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testtilete a 2512017.(1V.10) sz6mri

hatirozatival dontott arr6l, Gar6b kozs6g Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyvdnek elk6szit6s6vel a

V6rosokol6giai Brt bizza meg, a kozpontilag biztositott osszeg6rt.

E k6zikonyv elk6szit6set jogszabitly irja elo, 6s ahhoz, hogy az val6s 6s hiteles legyen, valamint
belekertilienek olyan dolgok, amelyeket csak a helyben 6lok tudnak, sziiks6g volt a forum

osszehfviisiira, ahol a helyi v6laszt6polgSrok ds civil szervezetek k6pviselSi kozdrdekii k6rd6seiket
javaslataikat a k6pviselo-testtletnek, valamint a V6roscikol6giai Bt. tigyvezetoj6nek, pilyLzati
szak6rtoj6nek tehetik fel, mondhatj6k el.

A polg6rmester 6tadta a sz6t a V6rosokol6giai Bt. k6pviselSinek.

Vir6g Attila 6s Orosz G),orgy elmondtiik, hogy 6k k6szitik GarSb Telepi.il6skdpi Arculati Kdzikonyvdt.
A Helyi Epft6si Szabitlyzat tartalmazza, hogy mit szabad 6piteni 6s hogyan, azonban nem tiikrozi a

helyiek ig6nyeit.
A Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyv elk6szitdsdvel a helyben 6lo lakoss6g hatirozza meg, hogy

milyen koriilm6nyek kozott akar 6lni, a teleptil6sen milyen 6piiletek dptilhessenek. Ha valamilyen
6piilet vagy 6pitm6ny nem tetszik a faluban akkor lehet fel6jiik jelezni.
Ez egy fitmutat6, ami a jovore sz6l.
Szoveges anyagot kdszftenek, melynek alapjSn az onkorm6nyzat rendeletet alkot. Ez olyan rendelet

lesz, ami a lakoss6gnak tetszik, 6s a telepiil6sk6pet meghatirozza. llyen lehet pl. tobbek koztitt, hogy

a rdgi hinakat ne lehessen lebontani, esetleg mell6 oda nem illo 6ptiletet, 6pitmdnyt 6pfteni.
Konkr6t irtlithat6 anyagot szeretn6nek k6sziteni. Havalaki szeretne fehijitani,6piteni legyen neki egy

ftmutat6. Ami sz6p, 6s tetszik lakossSgnak, az megmaradjon a telepiil6snek.
A jovoben lesz majd egy zinoforum amikor elkdszi.il a k6zikonyv, ezzel zirul a folyamat. Ezt kovetoen

alkotja meg a rendelet6t a k6pviselo-testtilet.
A k6zikrinyv egy folyamatos dolog, teh6t lehet folyamatosan saj6t hatiiskorben m6dositani,
kieg6sziteni.
Torekednek magasszinvonalir kiadv6nyt nyrijtani. Ehhez kdrik a lakoss5g segits6g6t.

K ov6c s Zo t6Lpp lear!09$9r elmondta, hogy az elhangzottak gondolatdbreszt6snek j6k voltak.

A lakoss6g rdszeroljavaslatok hangzottak el, melyet a Vilrosokol6giai Bt kdpvisel6i tudom6sul vettek
a felmertilt kdrd6seket a jegyzo, illetve azaljegyzo kozremrikod6s6vel megvSlaszolt6k.
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Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s. 6szrev6tel nem hangzott el, a polgiirmester tr megkoszonte a

r6szvdtelt, 6s az til6st bezirta.
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JELENLETI IV

Garrib Ktizs6g 6nkorm{n yzata K'pviser6-testiiret6nek
2017' jrilius t!' napiiln megtartoti Teleptil6sk6pi Arcutati K6ziktinlv elk6szit6s6vet kapcsotatos

ftirum6n

Kovilcs Zoltin

Nagy Antalnd

Szegi Szabolcs

polg6rmester

alpolg6rmester

k6pviselo

VU.gev+G**,x-"-t-

TanScskoz6si joggal r6szt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

A lakoss5g r6sz6rol megjelent:

\J.+qr.r+.) b. l<.l.-.+.



GarSb Ktizs6g Onkorminyzata P olghrmestere
3067 Pet6fi ft 5.

telefon: 321382-056; faxz 32 1382-026

e-mail : csivan.korieevtoseg@gmail.com

MEGHiVO

Magyarorszdg helyi rinkorm6nyzatairol szolo 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 54. $-6ban
foglaltakra figyelemmel Gar:lb Ktizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilete Teleptil6sk6pi
Arculati Kdziktinyv elk6szit6s6r6l dtinttitt, ez6rt egyeztet(i f6rumot tart.

2017. iflius 28. napiin ( ) 9.00 6rai kezdettel

Helyszine:

Faluhriz
( Gar6b, Petofi rit 5.)

A f6rum sor6n a viiasztopolgdrok ds a helyi civil szervezetek k6pviseloi kozdrdekri
k6rd6seiket, javaslataikat a kdpviselo-testiiletnek, valamint a V5rostikol6giai Bt.
tigyvezetoj 6nek, p6ly6 zati szakerloj 6nek tehetik fel, mondhatj 6k e l.

V6lemenytik fonto s szdmunkra

Mindenkit szeretettel vdrunk!

Gar6b, 2017.jrilius 24
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