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Jelen vannak: Mizser Edit polgSrmester
Sz6r6di S6ndor alpolg6rmester
Pet6 G6bor k6pviselo a csatolt jelenldti iv
Pet6 Attila jegyz6

Mizser Edit polg6rmester kdszdntdtte a k6pvisel6-tesft.il tagokat. Meg6llapitotta, hogY

az :d,les hatinozatkdpes, mivel a 3 f6s kdpvisel6testiilelb6l indenkijelen van.

Mizser Edit polg6rmester ezt kdvetoen szavazdsra tette
kdpez6 meghiv6ban szerepl6 napirend elfogad6s6t.

A dontdshozatalban rdsztvevok sz|ma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen,
ndlkil meshozta az al bbi hat rozatot:

'el 
a jegyzdkdnyv mell6kletdt

R6basebes Kdzsdg Kdpvisel ete a jegyz6kdnyv melldletdt
k6pez6 meghiv6ban foglaltak
elfogadja.

a lestiileti rilds napirendj6t

Felel6s: Mizser Edit Polgfumesiter
Hatitrido'. azonnal

N ari r-cr-il

1 .l 2017 .6vi kOlts6gvetds megl6rgyal6sa.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

2.1 Egy6b ddntdst ig6nylo iigYek
El6ad6: Mizser Edit polgfumester

3./ K6rd6sek, interpell6ci6k, rii6ko^atbk.

Ztrtil6s:

4./ Szoci6lis k6relmek elbir6l6sa.
Eload6: Mizser Edit polgd.rmester

nem szavazatal tart6zkod6s



N_ap_t_f_er  d  t6  rsy a l6  sa:

1./ Napirend
2017 . 6vi k6lts6gver6s megtArgyalAsa.
(El6terjesztds anyaga ir6sban melldkelve 1. sz. melldkl
Eload6: Mizser Edit polgdrmesrer

Mizser Edit polg6rmester sz6beli kieg6szitdsdben elm
a meghiv6val mindenkinek kikilldt6k. Rdszletesen isrn

Felvetette a kast6ly feld vezetci irt burkolatanak k
taxtaldkolhatn6nak m6r az idei dvben is, illetve a rossz
Felvetette a volt csamok dpiilet sorsanak elddnt6sdt. ,Vdl
bontani, vagy felirjitani a kdzsdg kdzpontj6ban l6vo dptil

tdteleket. Elmondta, hogy a kdltsdgvetds f66sszege 2g.03
beszerzds6re 200 E Fr-ot, a temer6i diszvil6eitis kivire
terveztek. Ez ut6bbi fejlesztdsre 1.500 E Frot kaptak az
rdszestilt dnkorm6nyzatok tdmogariisa keretdben, ame
kiutal6sra kenilt. A rend6rsdg t6mogat6s6ra ut6lag mdg 5(
tartaldk dsszege 9.939 E Ft, amely felhaszn6l6s6r6l maid dv

elvdgzds6re ds ennek ismeretdben ddntenek maid az eoiilet
Elmondta, hogy a Kdz6s Onkorm6nyzati Hivatal mrik
hozzdj(rulniuk. Az Allami t6mogat6st a gesztor kapj a,
Ismertette a Kdzds Onkormdnyzati Hivatal kdltsdevet
al 6bbi hatitr ozati j avas latot :

R6basebes Kdzsdg Kdpvisel6-
Onkorm6nyzati Hivatal 2017. evi
bevdtellel, es 56.627 E Ft kiaddssal.
40.346 E Ft szemelyi jel legi l  j
9.897 E Ft jarul6kkal,
6.384 E Ft dologi kiaddssal j
Felel6s: Mizser Edit polg6rmestr:r
Hatarid6: azonnal

A ddntdshozatalban r6sztvev6k sz6ma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testfilet 3 igen, 0
n6lkr.il meghozta az al bbi hallrozalot:

2/2017. (Il. 16.\ sz. H a t 6 r o z a t
R6basebes Kdzsdg K6pvisel6-
Onkorm6nyzati Hivatal 2017. 6vi
bevdtellel, es 56.627 E Ft kiad6ssal,
40.346 E FL szemdlyi jel legLi j
9.897 E Ft j6ruldkkal,
6.3848 Ft dologi kiad6ssal j6vahagyj
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatirido: azornal

Mizser Edit polg6rmester szavazlsra tette fel az eloterjesztds
kdltsdgvet6sre vonatkoz6 rendelet tervezetet.

hogy a kdltsdgvetds tervezetdt
az egyes kiaddsi ds bev6teli

E Ft. Kiemeite, hogy gdpeJ<
ezdsdre pedig 1.569 E Fr-or

6ss6gkonszolid6ci6ban nem
dsszeg mdg 2016. dvben

E Ft kiaddst terveztek, igy a
6zben ddntenek.

javitdsht" amelyre esetleg
i jirdLk lavitdsat.
dnye szerint vagy le kellene
Kemek drajrinlatot a munkdk

l .
az iddn sem kell

y elegend6 a mrikddtetdsre.
majd szavazAsra tene fel az

ete a
kdltsdgvetdsdt

ete a
dltsdgvetdsdt

Deul

szavazatlaltart6zkod6s

Szili Kdzds
56.627 E Ft

Szili Kdzds
56.627 E Ft

beril

melldkletdt kepezd 20t7. 6,vi



1

A ddntdshozatalban rdsztvev6k szdma 3 fo.

Ribasebes Kiizs6g K6pvisel
szavazaltal, tart6zkodis ndlkiil
iinkormrinyzati rendelet6t az
ktilts6gvet6s616l.

2,/ Napirend
Egy6b ddntdst igdnyl6 iigyek.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester t|jekoztalta a kdpvisel6-t
OnkomAnyzatok T6rsul6s6nak tcirzskdnyvi m6dos
hianyp6tl6st krilddtt. Ennek meglelel6en javitottdk a
ismdt j6v6 kell hagyni a kdpvisel6-testiileteknek. Ismertette
tette fel az alibbihathrozati javaslatot:

|./ Rdbasebes Kdzseg Ont<
testiilete a Csoma Tdrsdgi
Tarsulisi Meg6llapod6s jelen
m6dosit6s6t elfogadja.
2./ Rdbasebes Kdzsdg Onko
testrilete felhatalmazza a po
Tdrsdgi Onkormaayzatok Tarsul
T6rsul6si Meg6llapod6st al6irj a.
Felel6s: Mizser Edit polgarmester
Hat6rid6: azonnal

A ddntdshozatalban rdsztvev6k sz6ma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet 3 igen.
n6lkr.il meghozta az al|bbi hat6rozatot:

3/2011. (Il. 16.\ sz. 11 a t 6 r o z a t
1.1 R6basebes Kdzsdg Onk
testr.ilete a Csoma T6rs6gi Onk
Tarsul6si Meg6llapodds jelen
m6dosit6s6t elfogadj a.
2./ R6basebes Kdzsdg
testiilete felhalalmazza a po
Tdrs6gi Onkormlnyzatok T
Tdrsuldsi Megrillapoddst a l6irj a.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azonnal

Pet6 Attila iegyzb I'iekoztatta a kdpvisel6-testriletet,
december 13-6n m6dositotta a Magyarorsz6g helyi 6nk
CLXXXIX. tdrudnyt A m6dosit6s 201j. ianu,6r l-t€n
polgdrmesterek illetmdnydt, tiszteletdijitt, illetve a k<il
esetdben ez azt jelenti, hogy a polg6rmester havi tiszteletd
pedig havi 22.402,-Ft lett 2017. ianu6r 1-t61. A k6 mir ezen rij dsszeggel

3 igen, 0 nern
megalkotta | 12017.(tI.20.)

iinkormdnyzat 2017, 6vi

, hogy a Csorna T6rsdgi
a Magyar Allamkincst6r

6si meg6llapod6st amelyet
a m6dositdst. majd szavazdsra

Kdpvisel6-
yzatok T6rsul6sa

mell6klete szerinti

hogy a
elntik6t

Kdpvisel6-
ddntdsr6l a
drtesitse, a

nem szav azatlal tart6zkod6s

yzatinak Kdpvisel6-
rmdnyzatok Tarsul6sa

melldklete szerinti

yzatdnak
hogy a

elndkdt

Kdpvisel6-
ddntdsr6l a
6rtesitse, a

az orszitggyLlds 2016.
yzalat6l sz6l6 2011, 6vi

Idpen hatdlyba es drinti a
tdsriket. R6basebes kdzsdg
1 49.3 50,-Ft, k6ltsdgtdritdse
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terveztdk meg. Elmondta, hogy a tdrv6ny drtelmdben a 201
6s a2017 . dvi polg6rmesteri tiszteletdij kiildnbdzet6t az
6llam dvente megtdriti az dnkorm6nyzatoknak. A po
kdltsdgtdrit6s6nek meg6llapit6sa a k6pvisel6-testiilet
hatfuozali iavaslatot:

R6basebes Kozsdg Kdpviselo-
megbizat6srl polg6rmester tiszte
6nkorm6nyzatair6l s2616 201 1 .
71. $ (4) bekezdds6nek a) ponda,
havi brutt6 149.35O,-Ft-ban 6llapi
Kdpvisel6-testiilet Mizser Edit
2017. janudr 1-t6l - figyelemmel a
foglaltakra - hav i 22.402,-F t-ban
Kdpvisel6-testU let utasitja a j
tiszteletdij6nak 6s kdltsd
gondoskodjon.
Kdpvisel6{estriIeI 25 /201 4.(X.22.)
kiv0l helyezi.
Hat6rid6: azonnal
Felel6s : P et6 Afiila jegy z6

Mizser Edit polg6rmester az iigyben bejelentette szemdl
polg6rmester juttat6sira vonatko z6 ddnteshozatalban nem

A ddntdshozatalban rdsztvevok szdma 2 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testrilet 2 igen,
ndlkiil (nem szavnott I f6) meghozta az al bbi hatarozatot:

4/2017. (Il. 16.\ sz. H a t 6 r o z a t
R6basebes Kdzsdg Kdpvisel6-
megbizat6sir polg6rmester tisztel
dnkorm6nyzatair6l s2616 201 I . dvi
71. $ (4) bekezddsdnek a) pontja,
havi brutt6 1 49.3 50,-Ft-ban rillapitj
Kdpviselo-testillet Mizser Edit
2017. jamdr i-t6l - figyelemmel a
foglaltakra - havi 22.402,-Ft-ban 5l
Kdpvisel6testi.ilet utasitja a je
tiszteletdij 6nak 6s kdlts6
gondoskodjon.
Kdpvisel6testrilet 25 /201 4.(X.22.)
kivtil helyezi.
Hat6rido: azonnal
Felel6s: Pet6 Atti la jegyzo

Pet6 Attila jegyzo
dnkorma:iyzatokn6l
program r6szleteit.

emlekeztette a kdpviselo-test letet, ho
kdtelez6en bevezetend6 ASP ren

A Szili K6zds Onkonnhnyzati

6vi polg6rmesteri tiszteletdij
k6pess69 ftiggv6ny6ben az

tiszteletdij anak ds
rire. Ismertette az al|bbi

ete Mizser Edit trirsadalmi
dij6t Magyarorszdg helyi
CLXXXIX. torydny (Mtitv.)
71. $ (5) bekezddse alapjdn

a meg 2017. janurir 1+61.
lg6rmester koltsdgtdritdsdt
6tv. 71. $ (6) bekezddsdben

apitja meg.
t, hogy

tdsdnek

szdmtt haI6rozaI6t hatAlyon

drintettsdgdt, jelezte, hogy a
6n rdszt venni.

nem szav azatlal tart6zkod6s

ete Mizser Edit t6rsadalmi
jdt Magyarorsz6g helyi

CLXXXIX. torvdny (MOtv.)
71. $ (5) bekezddse alapjdn
meg20l7. jaw6r 1-t61.
lgilrmester kdltsdgtdritdsdt
ittv. 71. $ (6) bekezd6s6ben
itja meg.
t, hogy

tdsdnek

szdmu hatfuozatdt hatilIyon

koriibban mdr beszlltek az
l. R6szletesen ismeftette a
az ASP rendszerhez 2078.

a polgarmester
sziimfejtdsdr6l

a polgdrmester
sz6mfejt6sd16l



j anu6r 1+ol, az ad6 abendszerhez pedig 2017 okt6ber 1
vonatkoz6 p\lyazatol marcius elejdig nyirjthatja be a
p|lydzat r6szleteit. Kiemelte, hogy 7.000 E Ft-ot i
fordithat6 eszk\z beszerzdsre, adatmigr6ci6ra 1.540 E
megval6sit6s6ra 770 E Ft-ot, szab|lyzatok e\keszi
program keretdben az lrinlett dolgoz6k kdpzdsen veszn
pAlydzarbol elszdmolhat6. Onerot v6llalni nem kell,
telepiildsdnek kell a hatdrozata a p6lydzar benyirjt6sahoz.

Mizser Edit polg6rmester szavaz|sra tefLe fel az a\6bbi

Riibasebes kdzs69 k6pvisel6-testrilet
szdkhelydnek feladatait ellAt6
polgdrmesterdt, hogy a KOFOP-1
,,Csatlakoztat6si konstrukci6 az
orsz6gos kiterjesztds6hez" cimri
kdrelmet nyirjtson be, valamint a
esetdn a kedvezmdnyezetti kdte
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

A dOntdshozatalban rdsztvev6k szdma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen,
ndlkril meghozt a az alitbbi haLarozatot:

5/2017. (ll. 16.\ sz. H a t 6 r o z a t
Rdbasebes kdzsdg k6pvisel6-
hivatal sz6khely6nek feladatait ell
polgdrmesterdt, hogy a KOFOP-1
,,Csat lakoZatdsi konstrukci6 az
orsz6gos kiterjesztdsdhez" cimri
kdrelmet nyrijtson be, valamint a
esetdn a kedvezmdnyezetti kdtel
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azonnal

4./ Napirend
Kdrddsek, interyell6ci6k, tdjdkoztal6k.

Mizser Edit polgarmester t6jdkoztatla a kdpviselo-
kioszt6sa megt6ft6nt. A fa kdzs6gbe sz6llit6sa 101 E Ft
htuhoz sz611it6s 20 B. Ft-ba, a fa dsszeflirdszel6se pedig 5
dsszesen mintegy 200 E Ftba kenilt az idei szoci6lis tiizifa

Pet6 Attila jegyz6 tdjdkoztatta a k6pvisel6-tesniletet,
ajilnlatothonlap k6szitdsdre 105 E Ft+Afa dsszegben. A k
:j'zemel, ezdrt, illetve a bevezetend6 ASP rendszer miatt
honlapra. Az ajinlat tatlalmazza a tdrhelyet, a domain nev
is.

I kell csatlakoznia. Az erre
dnkormanyzat. Ismefiette a

Ihetnek amelyb6l 3.t50 E Ft
-ot, elektronikus iigyintdz6s
840 E Ft-ot kolthetnek. A
r6szt ahol, az irtikdlts6g a
a kdzcis hivatal minden

javaslatot:

felhaLalmazza a kcizds hivatal
zil kdzsdg dnkorm6nyzat
1-VEKOP-16 azonosit6 jelii

yzati ASP rendszer
felhivds alapj6n t6mogat6si

gat6si jogviszony ldtrej dtte
et 6s jogokat gyakorolja.

nem szav azattaltart6zkod6s

ete felhatalmazza a kdzds
Szil kdzsdg dnkormanyzat

.1-VEKOP- I 6 azonosit6 jehi
ormdnyzati ASP rendszer

felhiv6s aLapjrin t6mogat6si
jogviszony letrejritte

eket ds jogokat gyakorolj a.

hogy a szoci6lis tiizifa
a j ogosultak rdszdre t<jrtdn6
E Ft-ba kenilt. Az dner6vel

kaptak egy kedvezmdnyes
i honlap m6r dvek 6ta nem

szriks6g lenne egy telepiil6si
6s az egy 6ves karbantaftiist
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Mizser Edit polg6rmester javasolta a honlap kdszitesdnek

A javaslatot a kdpvisel6-
hat6rozatot nem hozott.

Mizser Edit polgarmester a napirendek megtargyalasa ut6n
idejdre zdrt Uldst rendelt el, amelyr6l kiildn jegyz6k6nyv k

,)^*aY*
Mizser Edit

poig6rmester

de1ds6t.

et egyhangflag t'nogatta,

szoci6lis rigyek elbir6l6s6nak



J e l e n l 6 t i  i v

Rribasebes Kdzs6g K6pvisel6-testiilet6nek 20 I 7.
14,oo 6rakor megtartott iil

Mizser Edit

Sz6rridi S6ndor

Pet6 G6bor

16-an (csiitdrtdk)



R6basebes Kcizsdg Polg6rmestere
R 6 b a s e b e s

M e e h i v 6

Ertesitem, hogy R6basebes Kdzsdg Kdpviselotestiilete
1

tartj a soron kdvetkez6 nyilvanos i.i16s6t, melyre ettel meghivom.

Az iilds helye: Onkorm6nyzati Hivatal Kirendelts6ge

Napirendi iavaslatl

1 ./ 2011 . dvi kdltsdgvetds megtargyal6sa. (1 . sz. melldklet)
El6ad6: Mizser Edit polgdrmester

2./ Egydb ddntdst ig6nyl6 iigyek
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

3.i Kdrd6sek, interpell6ci6k, t6jekoztat6k.

ZtrInld,s:

4.i Szoci6lis kdrelmek elbir6l6sa.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

Megjelends6re felt6tlen sz6mitok.

R6basebes, 2017. februtu 9.

Mizser
pol


