
Kdsziilt: Rdbasebes Kdzsdg
(csiitdddk) 14,00 6rakor a
megtanott nyi lv6nos t j teserol.

Eload6: Mizser Edir polg6rmester - Pet6 Attila jegyz6
l6se.

R6basebes K<izs6g Onkorm6nyzat K6pviselotestiilete
R 6 b a s e b e s

29-4t201'7.

Jegyz6kiinw

Onkorm6nyzat Kdpvisel6- etenek 2017. m6jus 25-6n
R6basebesi Kirendelts6g6nKozds Onkorm inyzati Hi

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
Sz6r6di Sdndor alpolg6rmester
Pet6 G6bor kdpvisel6 a csatolt jelenldti iv
Peto Attila jegyz6

Mizser Edit polgarmester kdszontrjtte a kdpvisel6-testLiletitagokat. Meg6llapitotta, hogy
a:z iI6s hatfuozalkdpes, mivel a 3 f6s kdpvisel6-testriletb6l jelen van.

Mizser Edit polg6rmester ezt kdvetoen szavaz|sra IeIte
kdpezo meghiv6ban szereplo napirend elfogad6s6t.

A ddntdshozatalban r6sztvev6k sz\ma 3 fo.

a j egyz6kdnyv melldkletdt

A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6+estulet 3
ndlkiil meshozta az al.Sbbi hatdrozatot'.

R6basebes Kozsdg Kdpviselo-
kdpez6 meghiv6ban foglaltak
elfogadj a.
Felel6s: Mizser Edit polgarmester
Hat6rido: azonnal

N a p i r e n d :

1./ 4201,6. dvi kdltsdgvetdsi rendelet m6dositdsa.
El6ad6: Mizser Edit polgdrmester

2.1 A2016. evi z6rsz6mad|sr6l sz6l6 rendelet elfogad6sa.
Eload6: Mizser Edit polgarmester

3./ Besz6mol6 a2016. evl belsS el len6rz6srol.
El6ad6: Mizser" Edit polg6rmesler

4./ Beszdmol6 a falugondnoki szolg|lat 2016. dvi munk6j
Eload6: Sz6r6di Sdndor f'alugondnok

5./ Gyerrnekj6ldti ds gyermekvddelmi feladatok 6tfog6

nem szavazattaltafi6zkod6s

a jegyz6k6nyv melldletdt
t  a tesl i j let i  i . i l6s napirendjdi



- 2 -

6.1 A hlvatali helyis6gen kivi.ili, valamint
hazassAgkdt6s enged6lyezdsdnek szab6lyair6l
E16ad6: Pet6 Attila jegyz6

a h i
s2616 ren

7./ A Csorna Tdrs6gi Onkormdnyzatok Tarsulds6b6l tdrt6n
Eload6: Mizser Edit polgarmester

8./ Egydb dcintdst ig6ny16 rigyek
Eloado: M izser Edit polgdrmester

9./ K6rddsek, interpell6ci6k, tdj6koztat6k.

Ztnl :j.l6s:

10./ Szoci6lis iigyek.
Elg4rdo: Mizser Edit polgdrmester

N a p i r e n d  t f r s y a l 6 s a :

1./ Napirend
A 20 I 6. 6vi koltsdgvetdsi rendelet m6dosit6sa.
(El6terjesztds anyaga ir6sban me116ke1ve 1. sz. mell6kl
El6ad6: Mizser Edit polgarmester

Mizser Edit polgdmester hozzdszol\sdban elmondta,
ziLrszdmadis elfogad6s6ig m6dosithatj 6k. A m6dosit6st
ismeretdben kdszitettdk el, ennek ellen6re a rendeletben
szerepelnek, mivel az egy pdnzngyi terv. A kdltsdgvet6s m
lenne. Rdszletesen ismeftette a m6dosult eloir'nyzatok
melldkelt rendelet tervezetet.
A dcintdshozatalban rdsztvev6k sz6ma 3 16.

Ribasebes Kiizs69 K6pvisel6-
szavazattal, tart6zkod:is n
iinkorminyzati rendelet6t Lz
kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 1/2016.(IL
m6dosftf sf 16l,

2./  Napirend
A2016. 6vi zlrszdmaddsr6l sz6l6 rendelet elfogaddsa.
(El6terjesztds anyaga ir6sban melldkelve 2. sz. melldkl
Eload6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester sz6beli kieg6szit6s6ben elmon
annak mell6kleteit a k6pvisel6knek kikiildtdk. Kiemelte,
ingatlanok drtdkesitdse, amely okb6l n6tt a fejleszt6si
maradvzinya 10.750 E Ft volt az dv vdgi z6r6skor. Rdszl
6s bevdteli tdtelekei. Javasolta a zbrszdmadhsi rendelet
melldkelt rendelet tervezetet.
A ddntdshozatalban rdsztvev6k szhma 3 fo.

munkaid6n kivril tdrt6n6
let j6vdhagy6sa.

ki16p6s megtargyal6sa.

az elozo ivi kdltsdgvetdst a
2016. dvi tenyleges sz6mok
v6bbra is csak el6ir6nyzatok

tott foosszege J3.758 E Ft
majd szavazdsra tette fel a

e t e 3 i g e n , 0 n e m
megalkotta 212017.(Y.26.)

tinkorm6nyzat 2016. 6vi
l.) iinkornninyzati rendelet

az elmult tdfldnt a szanyi
l. Az cjnkorm6ny zat szabad
ismerlette az egyes kiaddsi

adijf,itt, szavaz|sra tette fel a



Mizser Edit polg6rmester szav az\sra tetle fel az al bbi javaslatot:

pr6b6ltak

- 3

t i i l e t e 3 i g e n , 0 n e m
megalkotta 3/2017.(V.26.)

i inkorm6nvzat 2016. 6v
eazd6lkod6s6n ak zir szhmzd{sf

3./ Napirend
Besz6mol6 a 20]r6. 6vibels6 e11enorzdsr61.
(Eloterjesztds anyaga ir6sban mellikelve 3. sz. mell6kl
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg5rmester fJekoztatta a kdpvisel6- etet, hogy a zirszdmadds
keretdben kell besz6molni az elmult dvi bels6 ell I. Eml6keztetette a kepviseld,-

feliilvizsg6latat a klpezte aztesttiletet, hogy 2016.5. evben az dtkezdsi tdritdsi dij
ellenorzds targy\t a kor6bban elfogadott ellen6rzdsi ek megfelel6en. Ismertette a
vizsg6lat fbbb meg6llapitdsait, majd szavazdsra telte fel az bi hat6rozati j avaslatot:

R6basebes Kdzsdg Kdpvisel6- ete a 2016. 6vi bels6
ellen6rz6sre vonatkoz6 ellenorzdsi j
Felel6s: Mizser Edit polgSrmester
Hat6rid6: azonnal

lent6st j6v6hagyja.

A dontdshozatalban rdsztvev6k szdma 3 fo.
A napirenddei kapcsolatosan a kdpvisel6{esti-ilet 3
ndlki.il meehozta az a||bbi hatlrozalol:

szay azattal, tarl6zkod6s

R6basebes Kdzs6g Kdpvisel ete a 2016. 6vi bels6
ellen6rzdsre vonatkoz6 ellen6rzdsi j
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid5: azonnal

lent6st j6v6hagyja.

4. i  Napirend
Besz6mol6 a falugondnoki szolg6lat 2016. 6vi munkdj
(Beszdmol6 anyaga ir6sban melldkelve 4. sz. melldklet)
Eload6: Mizser Edit polgdrmester - Sz6r6di S6ndor fal

Mizser Edit polgarmester sz6beli kiegdszitdsdben elmon

R6basebes Kiizs69 K6pvisel6-
szavazattal, tart6zkodds n6lkii
iinkorm6nyzati rendelet6t az

lgen,

dnok

el6ir6sok szerint a kdpvisel6-testtiletnek t6rgyalnia k
hogy
11 a

mud<6j6r6l sz6l6 besz6mol6t. A falugondnok a oloj 6t
kdpvisel6-testiileti tagok megkaptak a meghiv6val egyiitt.

Peto G6bor kdpvisel6 hozz6sz6l6shban kifog6solta,
alkalommal nem vitt el beteget a f'alugondnok.

Mizser Edit polgfrmester v6lasz6ban elmondta, hogy
falugor-rdnoki szolg6lat nem v6llal ennyi betegszdllit6st.

ogy tudom6sa szerint t<ibb

vannak telepiildsek,

nagyon el lett kdnyeztetve a szolgilLltatdssal. Tudom6sa
dlemdnye szerint a
szerint mindenkin

segiteni, ennek ellendre e16fordulhat, hogy minden kdrdst tudnak teljesiteni.

a vonatkoz6 j ogszab|lyi
falugondnoki szolg|lat
elkdszitette, amelyet a

ahol a
lakoss69



R6basebes Kdzsdg Kdpvisel6- ete a falugondnoki szolgdlat
20|,6. 6vi munk6jdr6l szolo beszdm
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelos: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azonnal

6t az el6terjesztds melldklete

A dontdshozatalban rdsztvev6k sziLma 3 fo.
A napirenddel kapcsolatosan a kdpviselo-testi.ilet 3 igen.
n6lkiil meghozta az alitbbi hatArozaloti

nem szav azallal, tafi6zkod6s

s z . I J a t A r
Rdbasebes Kdzsdg Kdpvisel6-
2016.6vi munk6j616l sz6l6 besz6m
szerinti tartalommal elfogadja.
Felel6s: Mizser Edit polgilrmester
Hatarid6: azonnal

Pet6 Attila 1egyz6 titjekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, h
kdzelmultban ellen6rizte a falusondnoki szolsalatot.

Onkorm6nyzata Falugondnoki Szo
sz6mlr hatSrozattal j6v6hagyott
Szab i lyza td t  ha td l l  on  k i r  i i l  he lyez i .
Felel6s: Mizsel Edit polg6rmester
Hatarid6: azom-ral

ele a lalugondnoki szolgd lar
l6t az el6terjesztds melldklete

a megyei gy6mhivatal a
Az ellen6rz6s csak kisebb

hi6nyoss6gokat 6llapitott meg. tdbbek kdzott a falug oki szolg6lat szervezeti 6s
miikoddsi szabiiyzat|val kapcsolatosan. A .jelenleg yos sza\|Iyozits szerint nem
kotelez6 az SZMSZ a falugondnoki szolg6lat tekintet AmennS,iben viszont van,
akkor gondoskodni kell annak hat6lyosit6s6r6l. Az i6 csdkkent6se drdekdben
javasolta a falugondnoki SZMSZ hat6lyon kiviil hely

Mizser Edit polg6rmester szavaz\sra leIIe fel a kovetkez6 zati j avaslatot:

RAbasebes Kozsdg Kdpvisel6- lete Riibasebes Kdzs6g
OnkormAnyzata Falugondnoki S g6lat6nak a 1212010.(1V.29.)

Szelvezeti 6s Mrikoddsiszdmi hati)rozattal j6vahagyott
Szabiiy zaI6t hat6lyon kiviil helyezi.
Felel6s: Mizser Edit polgdrmester
Hat6rid6: azonnal

A ddntdshozatalban rdsztvev6k sz6ma 3 fo.
A napirenddel kapcsolatosan a kdpviselo-testiilet 3 igen,
ndlkiil meghozta az alitbbi haLarozaloll

szav azarIal, tart6zkodds

R6basebes Kcizsdg Kdpvisel Iete R6basebes Kcizs6g
gdJatdnak a 12/20 1 O.(IV .29.)

Szervezel i  es Miikdddsi



5./ Napirend
Gyermekj6l6ti 6s gyermekvddelmi feladatok 6tfog6 6rtd l6se.
(El6terjesztds anyaga ir6sban mell6kelve 5. sz. melldklet
E16ad6: Mizser Edit polgfimester Pet6 Attila jegyz6

Mizser Edit polg6rmester sz6beli kiegdszitds6ben elm
el6ir6sok szerint az 6nkorm6nyzatnak dvente
gyenlekvddelmi feladatokat. Javasolta a meghiv6val
elfogad6s6t, szavazasra tette fel az al6bbi hat6rozati javasla

Sopron Megyei Korm6nyhivatal S
besz6mol6t kiildj e meg.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatarido: 2017. m6jus 31.

A dont6shozatalban rdsztvev6k szdma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen,
n6lkiil meghozt a az al|bbi hat(trozatot:

Rdbasebes Kozsdg Kdpviselo- a 2016. dvi gyermekj oldti
6s gyermekvddelmi feladatok
besz6mol6t elfogadja.

dtfog6 dndkeles6rol sz6lo

Kdpvisel6-testiilet utasitj a a pol ested, hogy a Gy6r-Moson-

hogy a vonatko z6 jogszab|lyi
e ke l l  a  over rnek i6 l i t i  i g

kikulddtt ir6sos besz6mo16

i6lis 6s Gy6mhivatalnak a

nem szav'dzattaltartozkodhs

Rdbasebes Kozseg Kepvisel0- a 2016. dvi gyermekj6ldti
6s gyermekvddelmi feladatok
besz6mol6t ellbgadja.

dtfog6 dndkeldsdr6l szol6

Kdpvisel6-testtilet utasitj a a pol hogy a Gy6r-Moson-
ds Gy6mhivatalnak aSopron Megyei Korm6nyhivatal

beszSmol6t krildj e meg.
Felelos: Mizser Edit polg6rmesrer
Hat6rido: 2017. m6jus 3 1.

6./ Napirend
A hivatali helyisdgen kiviili, valamint a hivatali munkai kiviil tdrt6n6 hAzassAgkdtds
enged6lyez6sdnek szab6lyair6l sz616 rendelet j 6v
(El6terjesztds anyaga ir6sban melldkelve 6. sz. mell6klet)
Eioad6: Pet6 Attila iesvzo

Peto Attila jegyzo szobeli kiegdszitdsdben eimondta, h a Korm6nyhivatal ellen6rizte
cz cinl< ormanyzatok anyal<on; v i  rendelerei t .  Mivel kozsdg nem rendelkezett
eddig e tSrgykdrben helyi jogszab|llyal, sziiksdges annak
dnkorm6nyzat a hivatali helyis6gen kivtli, valamint

alkotrisa. Kiemelte, hogy az

hdzass6gkdtds enged6lyez6sdn ek szab|lyait kdteles he
hivatali munkaid6n kiv0li

rendeletben szabLly ozni. A
y rendezi.h6zass6gkdtds tov6bbi szabdlyait a magasabb szintti j

Mizser tdir poLgdrmesrer szavazasra tette fel az elorerj
tervezetet.
A ddntdshozatalban rdsztvev6k sz6ma 3 fo.

melldkletdt kdpez6 rendelet



8./ Napirend
Egydb ddntdst igdnylo Ligyek.
Eload6: Mizser Edit polgSrmester

Mizser Edit poigdrmester emldkeztette
beszdltek tdrfigyel6 kamera kidpitdsdr6l.

RSbasebes Kiizs69 K6pviselS-
szav ̂zatt^|, tart6zkodis n6lkiil

ete 3
megalkotta

iinkormdnyzati rendelt6t a hiva i helyis6gen
a hivatali munkaid6n tiirt6n6

igen, 0 nem
4t2017. (v.26.)
kiviili, valamint

h6zassigkiit6s
en ged6lyez6s6nek szabf lyair6l.

7./ Napirend
, . 4 ,A Csorna Telsegi Onkormanyzatok Tdrsulds6b6l tcineno

El6ad6: Mizser Edit polg6rmester
epds megtdrgyaldsa.

Mizser Edit polg6rmester emldkeztette a kdpviselo- etet, hogy kor6bban m6r
beszdltek a csornai t6rsul6sb6l t6rtdn6 kil6pdsr6l. Elmon hogy a t6rsul6sb6l kildpni a

pedig legal6bb 6 h6nappalnaptdri dv utols6 napj 6val leheI, az erre vonatkoz6 dd
kor6bban kell meghozni. Elmondta, hogy inform6ci6i t a t6rsul6sb61 a legtdbb tag a
kildpdst fontolgatja, igy a t6rsul6snak nem lesz ldtjog tsdga. Javasolta a tdrsuldsb6l

kepvisel6-testiilel fi gyelmet.tcjrtdno kildpdst 2017. december 31. napj6val. Felhivta
hogy a t6rsul6sb6l tdftdno kiv616sr61 min6sitett tdbbsdggel
tette fel az aldbbi hat6rozati iavaslatot:

1./ R6basebes kozs69 kdpviselo-
megszi.inteti a Csoma Tdrs6gi
ki lepessel. 20I 7. december J 1. napjd
2./ I(6pviselo-testiilet felkdri a pol
foglaltakr6l - a tarsul6si meg6ll
tarsuldsi tanacsot enesitse 6s
j ognyi lark ozatokat megtegye.
Felelos: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azormal

A dont6shozatalban rdsztvev6k szitma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet 3 igen,
ndlkiil meshozta az alirbbi hat|rozatol:

1./ RSbasebes kozs69 kdpviselo-
megsztinteti a Csorna Tdrsdgi
kildpdssel, 201 7. december 3 i . napj

ell drinfdst hoznt. Szavazisra

ete tags6gi jogviszony6t
T5rsul6s6valorm6nyzatok

estert, hogy a
4,1 b) pontj a

a kildpdssel

hatitrozatban
alapj 6n - a
kapcsolatos

szav azattal tart6zkod6s

ete tags6gi
orm6nyzatok

hogy kor6bban mar
a kapcsolatot Funtek

jogviszony6t
T6rsuliisdval

val.
2./ I(dpvisel6testtilet felkdri a pol er1, hogy a hal{rozatban
foglaltakr6l - a t6rsu16si rneg 4.1 b) pontja alapjdn - a
tdrsuldsi tanAcsot enesitse es
j ognyilatkozatokat megtegye.
Felel6s : Mizser Edit polg6rrnester
Hatarid6: azonnal

a kildpessel kapcsolatos

a kdpvise16-
Id6kozben fe ettdk



9./  Napirend
Kdrd6sek, interpell6ci6k, ttlekoztat6k.

ingatlan vdsirlds mellett ddnt, akkor vdgrehajtj6k a testijlet

301 E Ft lenne. Az ai6nlat nem lartalmazza a 6ramforr6st, valamint

J6zseffel, aki ilyen kamerarendszerek ki6pit6s6t vdgzi.
falu,hLzra keriilne felszerel6sre 3 db kamera. amelynek

monitofi, mivel megpr6b 6ljdk a megldvo LCD TV-
Amennyiben ez nem sikenll akkor mdg egy monitorl is

A ddntdshozatalban rdsztvev6k szhma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6testiilet 3
ndlkiil meghozta az al|bbi hatarozatot:

elk6szi.ilt fral|nlat szerint a
itdse a k6prdgzit6vel brutt6

r6kapcsolni a berendezdst.
kell szerezni a sztinetmentes

szavazallal tartozkod6s

Vdlemdnye szerint megoldi ist
tdr vagy sportol6sra alkalmas

6ramforr6s mell6. A beruhdzds dsszkdits6ge igy 400 E Ft k riil lenne.

Kdpvisel6-testiilet t6mogatta a kamerarendszer ki6pit
szav azesra IetLe fel a kdvetkez6 haIfuozaIi javaslatot:

Mizser Edit polgarmester

Rabasebes kozseg kepr iselo-r ete az ismedetett 6rajanlat
alapj 6n megrendeli a t6rfigyel6 kam
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rido'. azornal

dszer kidpitdst.

017. tV. 25.t sz.
R6basebes kdzs69 kdpvisel6- az rsmertetett itraj6nlat
alapj 6n megrendeli a tdrfigyel6 kam
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
HatdridS: azonnal

kidpit6st.

Mizser Edit polg6rmester t|lekortatta a kdpvisel6- eTet. hogy az lnkormAnyzat
fizeIlsi sz6ml6j6nak egyenlege jelenleg 10.284 E Ft. Tei a kdpviselo{estiiletet,
hogy a kistraktor fiinyir6 rdsze tonkrement, javit6sa kol lenne. A traktor sz6llit6sra
mdg haszn6lhat6, de ftinyir6sra m6r nem alkalmas. Javaso
a nydr m6sodik feldben tdrjenek vissza, arra eld61 a benyrij

hogy tj traktor beszerzdsdre
tt ftfelijitasi palyazat is.

A javaslatot a kdpvisel6-testril
hatar ozaIoI nem hozott.

egyhangflag tttmogatta,

Pet6 GSbor kdpvisdro hozz|szol6sdban elmondta, hogy Onk yzati tedilet hidnyAban a
gyerekek a falukdzpontban, az irttesten fociznak. dta tovdbb6. hogy a szi]l6k
felelossdge ha engedik a gyerekeket motorozni a faluban.
kellene tal6lni arra, hogy a gyerel<eknek iegyen egy j
teriilet.

Sz6rridi S6ndor alpolg6rmester egyetdttett a javaslattal.

Mizser Edit polg6rmester hozzhsz6l|sdban elmondta hogy szemely szerinr. nem
t6mogatn6 ingatlan vds6rl6sdt focip6lya c6lj6ra, de yiben a kdpvisel6+estiilet az

6nt6sdt.
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Mizser Edit polg6rmester a napirendek megt6rgyal6sa ut6n
idejdre z6rt iil6st rendelt el, amelyr6l kiildn jegyz6k6nyv k

"t^^^f U*
Mizser'Edit

polg6rmester

szoci6lis iigyek elbir6ldsanal<
t .

i$ i0^
Y , . V \

eIo Attlla
jegyz6



J e l e n l 6 t i  i v

R6basebes Kdzs6g K6pvisel6-testiilet6nek 2017.
14,oo 6rakor megtartott til

Mizser Edit

Sz6radi S6ndor

Pet6 G6bor

25-6n (csiitdrtcik)

V l"-+-



R6basebes Kdzsdg Polgdrmestere
R d b a s e b e s

E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Megj elends6re feltdtlen sz6mitok.

R6basebes, 2017. m6jus 18.

po r

M e s h i v 6

Ertesitem, hogy Rdbasebes Kcizsdg Ontormrin Kdpvisel6testillete
201 7. m6ius 25-6n (csi.itdrtdk) 14.

tartj a soron kdvetkez6 nyilv6nos iil6sdt, melyre ettel meghivom.

Az iil6s helye: Onkorm6nyzati Hivatal Kirendelts6ge

Napirendi iavaslat:

1./ A2016.6vi kdltsdgvet6si rendelet m6dosft6sa. (1. sz. mell
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

2.1 A2016.6vi z6tsz6mad6sr6l sz6l6 rendelet elfogaddsa. (2.
Eload6: Mizser Edit polgdrmester

melldklet)

3./ Beszdmol6 a2016.6vi bels6 ellen6rzdsr6l. (3. sz. mell
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

4./ Besz6mo16 a falugondnoki szolgAlat 2016.6vi munkrij rir6l.
El6ad6 : Sz6r6di Sandor falugondnok

4. sz. mell6klet)

5./ Gyermekj6l6ti ds gyermekvddelmi feladatok 6tfog6 drtdke
El6ad6: Mizser Edit polgdrmester - Peto Attila legyzo

(5. sz. mell6klet)

6./ A hivatali helyis6gen kiviili, valamint a hivatali munkar n kiviil tdrt6n6 h6zass6gkdt6s
enged6lyezds6nek szab6lyair6l sz6l6 rendelet j6v6hagyisa.
El6ad6: Pet6 Attila jegyz6

6. sz. melldklet)

7./ A Csoma Tdrs6gi Onkormrinyzatok T6rsul6s6b6l t6ftdno ki
Eload6: Mizser Edit polgrirmester

8./ Egydb dcintdst ig6nyl6 iigyek
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

9./ Kdrddsek, interpell6ci6k, l6j6koztat6k.

ZriLrt iilds:
10./ Szoci6lis iigyek.

dp6s megt6rgyal6sa.

Mizser t sk.


