
RSbasebes Kdzs6g Onkorm5nyzat Kdpvi seldte stiilete

Ribasebes

29-1412017.

Jewz6kiinw

K6sziilt Rdbasebes K6zs6g Onkormanyzat K6pvisel6-testiilet6nek 2017. december 7-6n-

* l6titortok) 14,oo 6rakor az dnkorm6nyzati hivatalban megtartott

kiizmeghallgat6s 6151.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
Sz6r6di Sandor alPolg6rmester,
Pet6 G6bor k6pvisel6 a csatolt jelenl6ti iv szerint

Pet6 Attila iegYzo

Mizser Edit polg6rmester kriszcjntotte a kozmeghallgat6son megjelenteket. Meg6llapitotta,

Ir"w 
^ 

k;rmefhalgat 6s hatbrozatk6pes, mivel a 3 f6s k6pvisel6-testiiletb6l mindenki

jelen van.

Mizser Edit polg6rmester efi. kdvet6en szavazhsra tette fel a iegyzlkonyv mell6klet6t

kepezl meghiv6ban szerepl6 napirend elfogad5sSt.

A ddntdsh ozatalbanr6sztvev6k szhma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkodSs

n6lkiil megltozta az alilbbi hathr ozatot:

3912017. (XlI..1.\ sz. H a t 6 r o z a t
nau*"u"r rtizseg Kdpvisel6-testtilete a iegyzlkonyv mell6let6t

klpezo meghiv6ban foglaltak szerint a ktizmeghallgat6s

napirendj6t elfogadja
Felel6s: Mizser Edit Polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

Napirend:
| .l 2011 . 6vi kolts6gvet6si rendelet m6dosit6sa.

E16ad6: Mizser Edit Polg5rmester

2.1 2Ol8.6vi bels6 ellen6rz6si terv j6v5hagy6sa.

E16ad6: Mizser Edit PolgSrmester

3./ A pann on-Y iz Zrt-v el megkotend6 vagyonkezeldsi szerzodls j 6v5hagy6sa.

E16ad6: Mizser Edit PolgSrmester

4.lEgydb ddnt6st ig6nY16 iigYek
E16ad6: Mizser Edit Polg6rmester

5./ K6rd6sek, interpell6ci6k, t6j6koztat6k.

ZfrIijl6s:
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6.1 Szociflis tiizifa irdnti k6relmek e1bfr6l6sa.

E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Napirend tdrgval6sa:

1./ Napirend
2017 . 6vi kolts6gvet6si rendelet m6dosit6sa.
(El6terjeszt6s anyaga ir6sban mell6kelve l. sz. me1l6k1et)

E16ad6: Mizser Edit polgSrmester

Mizser Edit polg6rmester hozz6sz6l6sSban elmondta, hogy a szfimszaki adatokat

tartalmazo rendelet tewezetet a meghiv6val mindenkinek kihildtek. Ismertette a

m6dosu16 ellirinyzatokat, kiemelte, hogy a k6lts6gvet6s m6dositott f66sszege 31.574 E

Ft lenne. SzavazSsratette fel a mell6kelt rendelet tewezetet.
A ddnt6shozatalban r6sztvev6k sz6ma3 f6.

Rfbasebes Kiizs6g K6pviseld-testiilete 3 igen, 0 nem
szavazattalo tart6zkodis ndlkiil megalkotta 8i2017.(XII.8.)
iinkorm6nyzati rendelet6t az iinkormfnyzat 2017. 6vi
kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 1,12017.(1L20.) iinkotmflnyzati rendelet
m6dositis616l.

2./ Napirend
2018. 6vi bels6 ellen6rz6si terv j6vdhagy6sa.

(El6terjesa6s anyaga fr6sban mell6kelve 2. sz. mell6klet)
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester tbjekortaffa ak6pvisel6-testiilet, hogy a vonatkoz6 jogszabSlyok

alapjan a k6pvisel6-testtiletnek kell j6vahagyni a ktivetkez6 evi bels6 ellen6rzdsi tervet.

f{iit<oztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy u b"lt6 ellen6rzdst a Megold6s 
-2006. 

Kft.
biztositla a kist6rs6gi t6rsu16s megsziindse 6ta. A 2018. 6vi tervbertaz alapit6 okiratok,
SZ)rlSZ, iigyrend, munkakdri leirdsok, egy6b bels6 szabfilyozilsok feLilvizsgilatilt
szeretn6k elv6geztetni a kozos hivatal minden telepiil6s6n. Szavazdsra tette fel az alfibbi
hatar ozati javas 1 atot :

R6basebes kdzsdg kdpvisel6-testtilete a 2018. 6vi bels6
ellen6rz6sre vonatkoz6 ellen6rz6si tervet j6vahagyia. K6pvisel6-
testtilet a 2018. 6vi ellen6rz6si t6makcirkdnt az alapito okiratok,
SZMSZ, iigyrend, munkakori leir6sok, egy6b bels6 szabillyozilsok
feliilviz s 961 at6t hatflr ozza me g.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatfrrid6: azonnal

A d6nt6sh ozatalban r6sztvev6k sz6ma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkod6s

n61kii1 me shozta az aIilbbi hatSr ozatot:

40120t7. fiII.7.) sz. H at 6r o z at
R6basebes kdzs6g k6pvisel6-testiilete a 2018. 6vi bels6

ellen6rzdsre vonatkoz6 ellenlrzdsi tervet j6v6hagyja. K6pvisel6-
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testtilet a 2018. 6vi ellen6rz6si tdmakdrk6nt az alapito okiratok,
SZMSZ, tigyrend, munkak<iri leir5sok, egy6b bels6 szabillyozhsok
feliilviz s 961 atht hatfx ozza me g.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatfridl: azonnal

3./llapirend
A Pannon-Y iz Zrt-v el megk0tend6 vagyonkezel6si szerz6d6s j6v 6hagy flsa.

(El6terj esztds anyag ir6sban mell6kelve, 4. sz. mel16k1et)

E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester ti$5koztalta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a hatSlyos vizikdzmii
tdrv6ny alapjfin egy vizikdzmii rendszer iizemeltet6si k6rd6seir6l egy tizemeltet6si
szerzbdds rendelkezhet. A Pannon-Viz Zrt. elkdszitette az t$ jogszabdlyi el6ir6snak
megfe1el6 vagyonkezel6si szerz6ddst, mind az iv6viz mind a csatoma szolgfiltatflsra
vonatkoz6an amelyben minden 6rintett rinkorm6nyzat szerepel. A kor6bban az

dnkorm6nyzatokal ktildn k6t6tt szerzlddsek megsziintetdsre keriilnek. Ezzel egyidejiileg
meg kell kotni az ell6tSs6rt felel6sdk meg6llapod6s6t is, amelyben ki kell jeldlni art. az

dnkorm6nyzatot aki k6pviseli az adott kdzmii rendszert aMagyar Energetikai 6s K6zmti-
szabillyozfisi HivatalnilI. Az el6zetes egyeztetdsek alapj6n az iv6viz rendszer tekintet6ben
Y6g, a csatorna rendszer tekintetdben Szany lenne a k6pvisel6. Szavazdsra tette fel az

alilbbi batar ozati javaslatot :

1./ R6basebes kOzsdg k6pvisel6-testiilete a Pannon Yiz Zrt-vel 6s a

vizi kdzmii 6s csatorna t6rstulajdonos onkorm6nyzatokkal
megkdtend6 vagyonkezeldsi szerz6ddst az el6terjesztds mell6klete
szerint j6vihagyja.
2./ R6basebes k6zs6g kdpvisel6-testiilete a vizi kdzmii 6s csatoma
tarstulaj dono s dnkorm 6ny zatokkal me gkdtend6 ell 6t6s6rt fe I el 6 sdk
meg6llapo dds6t az ellterjeszt6s mell6klete szerint j 6vahagyj a.

3./ K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgiirmestert az 1./ pont
szerinti vagyonkezel6si szerzldds, 6s a 2.1 pont szerinti
me g6l1ap o dhs al6ir 6sfr a.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: 2017 . december 3 1.

A ddnt6sh ozatalban rdsztvev6k szfrma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testtilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkod6s
n61kii1 meghozta az alilbbi hatfir ozatot:

4l/2017. (Xll.7.l sz. H a t 6 r o z a t
1./ R6basebes kozs6g k6pvisel6-testiilete a Pannon Yiz Zrt-vel 6s a

vizi kozmi 6s csatoma tarstulajdonos dnkorm6nyzatokal
megkdtend6 vagyonkezel6si szerzoddst az elfiteqeszt6s melldklete
szerint j6vdhagyja.
2.1 RSbasebes kdzsdg kdpvisel6-testiilete a vizi kdzmii 6s csatorna
tarstulaj donos dnkorm imy zatohkal me gkdtend6 e ll 5t5s6rt fe le 16 s 6k
meg 6l lapo dilsitt az elltefi esztd s me 11 6klete szerint j 6v ahagyj a.
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3./ K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgdrmesterl az

szerinti vagyonkezel6si szerz6dds, 6s a 2.1 pont

me g611ap o dils al6ir 6sfir a.

Felel6s: Mizser Edit polg5rmester
Hatdridl 2017 . december 3 1.

4./ Napirend
Egy6b ddntdst ig6nYl6 iigYek.
E16ad6: Mizser Edit Polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester eml6ke zterre a k6pvisel6-testirletet, hogy a Telepiil6si Arculati

f.rito"yu liAK) elk6szit6s6hez 1.000 E Ft kozponti t6mogat5sban r6szesiiltek. A TAK

egyeztet6se 
'folyamatban 

van, az illlarrtt titmogatfust azonban az idei 6vben fel kell

haszn6lni. Az elszitmol6shoz sziiksdges meghozni egy hat6rozatot amelyet ismertetett,

majd szavaz6sra tett fel.

1./ R6basebes K6zs6g 6nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testirlete a

Telepiil6sk6pi Arculati Kdzikonyv munkakozi dokumenthci6jfrt az

egyeztetdsi eljar6sra t6rt6n6 tov6bbi kidolgoz6sra alkalmas

dokument5ci6k6nt elfogadj a.

2.1 Felklri a Megbizott Hegy2l Bt-t a vonatkoz6 korm6nyrendelet

szerinti v6lem6nyez6si elj5r6s lefolytat6s6ra 6s a be5rkezett

v6lem6nyeket figyelembe v6ve a Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyv

v6g1egesit6s6re.
3.1 A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy

gondoskodjon a feladatra kapott 511ami t6mogat6snak a Megbizott

rdszlre tort6n6 2011 .6vi kifizet6s6r61.

Fe1e16s: Mizser Edit Polg6rmester
Hatarid6: 2017. december 31.

A d6ntdsh ozatalban r6sztvev6k szitma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazartal tart6zkod6s

n6lkiil meghozta az alilbbi hatit ozalot:

ormfunyzatanak K6pvisel6-testiilete a

Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyv munkakozi dokument 6ci6jdt az

egyeztetdsi eljhrSsra t6rt6n6 tov6bbi kidolgoz6sra alkalmas

dokumentSci6k6nt elfo gadj a.

2.1 Felk'ri a MegbizottHegy2l Bt-t a vonatkoz6 korm6nyrendelet

szerinti v6lem6nyez6si e1j6r5s lefolytat6s6ra 6s a be6rkezett

v6lem6nyeket figyelembe v6ve a Telepiil6sk6pi Arculati

K6zikonyv vdglegesit6s6re.
3.1 A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy

gondoskodjon a feladatra kapott 611ami t6mogat6snak a Megbizott

rdszdre tdrt6n6 20 17 . 6vi kifizet6s6r61.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester

Hatarid6: 2017. december 31.

1./ pont
szerinti

7
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PeJ6 Attila jegyzl tdjekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy jogszab|lyvflltozds r6vdn a

falugondnoki szolg6lat 6s szociSlis 6tkeztet6s szakmai programj6nak tartalmaznia kell a

jogszabillyban meghathrozott szolgilltatds elemeket. A kor6bbi szakmai programokat

6ttekintettdk, 6s az idok)zben bek6vetkezett v6ltoz6sokat is javitott6k benne, ezert ui

szakmai programok j6vhhagyds6t javasolja. A jogszab6lynak val6 megfeleltetdst 2017.

december 3l-ig kell elvdgezni. Rdszletesen ismertette a szakmai programokat.

Mizser Edit polg6rmester szavazdsra tette fel az al6bbi hatdrozatijavaslatot:

R6basebes kozsdg k6pvisel6-testtilete a Falugondnoki Szolg6lat 6s

a Szoci6lis dtkeztetds szakmai programjdt, ez el6terjeszt6s

melldklete szerinti tartalomm al iov 6hagyja.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

A dontdsho zatalbanr6sztvev6k szbma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazafral tart6zkod6s

n6 lkiil meghozta az alilbbi hat{r ozatot:

4312017. (XIl.7.l sz. H a t 6 r o z a t
R6basebes kdzs6g k6pvisel6-testtilete a Falugondnoki Szolg6lat 6s

a Szoci6lis 6tkeztet6s szakmai progranfifit, ez el6terjesztds

melldklete szerinti tartalomm al iov 6hagyja.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatdrid6: azomal

Mizser Edit polg6rmester t6j6koztatta a k6pvisel6-testtiletet, hogy a Csorna Tdrs6gi

Onkorm6nyzatokT6rsul6sa 6ltal fenntartott magyarkereszttri id6sek otthon6t 2018. janu6r

1-t6l a Szoci6lis 6s Gyermekvddelmi Foigazgatos6g veszi 6t. Fentiekre tekintettel a

tarsul6si meg6llapod6s m6dosit6sa sziiksdges oly m6don, hogy a t6rsul6s 6ltal kcizosen

ell5tott feladatok kdztil a szoci6lis el16t6s kikeriilj0n, il1et6leg t6rdlni sztiks6ges a kdzds

int|zmeny fenntart6s6ravonatkoz6 rendelkez6seket. A t6rsul6si meg6llapod6s m6dosit6sht

amai t6rsul6si ril6sen mdr tfugyalta a t6rsul6si tan6cs, de azt minden Onkorm6nyzatnakis
j 6v6 kell hagyni. Szav az6sra tette fel az alilbbi hatilrozati j avaslatot:

1./ R6basebes Kozs6g Onkormhnyzathnak Kdpvisel6-testtilete a

Csorna T6rs6gi Onkorm6nyzatok T6rsul6sa t6rsul6si

meg6llapodSs6nak j elen hatarozat mell6klete szerinti modos ilitsttl
elfogadja.
2.1 R6basebes Kdzs6g Onkorm6nyzathnak K6pvisel6-testtilete
felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a dont6sr6l a Csoma T6rs6gi

OnkormSnyzatok T6rsul6sa elndk6t drtesitse, a t6rsul6si
meg6ll apo dbst alilirj a.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azowral

A ddnt6sho zatalban r6sztvev6k szbma 3 fo.
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A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet
n6lkiil meghozta az alihbi hatir ozatot:

3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkodSs

1./ R6basebes Kozsde zatdnak K6pvisel6-testtilete a

Csorna T6rs6gi Onkorm5nyzatok T5rsul6sa t6rsul6si
meg6llapod6s6nak j elen hathr ozat mell6klete szerinti m6dosit6s6t

elfogadja.
2.1 Rdbasebes K0zs6g Onkorm6nyzatinak Kdpvisel6-testiilete
felhatalmazza a polgfrmestert, hogy a ddnt6sr6l a Csoma T6rs6gi
Onkorm6nyzatok Ti{rsul6sa elnok6t 6rtesitse, a t6rsul6si
meg611 ap o dilst al6ir j a.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azownl

Mizser Edit polg6rmester javasolta, hogy azon hintart6sok rlszere ahol r6basebesi

bejelentette lak6hellyel rendelkez6 szem6ly, vagy szem6lyek 6lnek karScsonyra

hintartisottk6nt egy aj6nd6kcsomaggal kedveskedjenek. A kiv6lasztott aj6nd5kcsomag 8

E Ft-ba keriilne 6s 50-60 kozritti hi,ztartfust 6rintene. E mellett minden hinlartds kapna egy

falinaptfrat, amelyen a telepiildsr6l k6sztilt fot6k vannak.

szavazilstatettefelazalilbbihatbrozatiiavaslatot:

R6basebes Kdzs6g K6pvisel6-testiilete a kdzsdgben 16v6,

bejelentett rSbasebesi 1ak6hellyel rendelkezl hintart6sok r6szdre

hivatalb6l 8. 00 0,-Ft 6rt6kti aj 6nddkc somagot biztosit.
Kdpvisel6-testiilet utasitja a polg6rmestert, hogy a term6szetbeni
juttat6snak a j ogosultakh oz tdrtdnb eljuttat6sar6l gondoskodj on.

Felel6s : Mizser Edit polgi{rmester
Hatarid6: 2017. december 24.

A d6nt6sho zatalban r6sztvev6k szdma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkod6s

n6lktil meghozta az alilbbi hatir ozatot:

4512017. (XlI.1.\ sz.H at 6r o z at
R5basebes Kdzs6g Kdpvisel6-testiilete a kozs6gben 16v6,

bej elentett r5basebesi lak6hellyel rendelke z6 hintart6sok r6sz6re

hivatalb6l 8. 000, -Ft 6rtdkii aj and6kcsomagot biztosit.
K6pvisel6-testiilet utasitja a polg6rmestert, hogy a term6szetbeni
juttat6snak a j ogosultakh oz tdrI6n6 eljuttat6s6r6l gondoskodj on.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: 2017. december 24.

5./ Napirend
Kdrddsek, interpe1l5ci6k, t6j 6ko ztat6k.

Mizser Edit polg6rmester t6j6ko ztatta a jelenl6v6ket, hogy a hhztarthsoknak szhnt

aj and6kcsomagok 6s falinaptar kioszt6s6t a kovetk ez6 h6ten tervezik.

{
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Mizser Edit polg6rmester a napirendek lez6r6sa ut6n megk<isz<inte a kozmeghallgatSson

val6 r1szv6telt, majd a kcizrneghallgatilst 14 6ra 25 perckor bez6rta. A szoci6lis tiizifa
kdrelmek elbirllfusfnak idej6re zhrtilestrendelt el, amelyr6l kiildn jegyz6kdnyv kdsziilt.

K.m.f.

polg6rmester

Ttfi\$-*
Pet6 Attila

jegyz6


