
R6basebes Kozsdg Onkorm6nyzat Kepv tsel6testi.ilete
Rnbasebes

29-6t20n.

Jesyz6ktinyv

Kdsziilt: R6basebes Kozsdg Onkorm6nyzat Kepviselo-testi.ilet6nek 2017. jfnius 29-en
(csutorlok) 14,00 6rakor a Kozos Onkorm6nyzati H:atal R6basebesi Kirendeltsdg6n
megtartott nyilv6nos uldsdr6l.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
S zor 6dr S 6ndor alpolg6rmester
Pet6 G6bor k6pvisel6 a csatolt jelen16ti iv szerint
Pet6 Attila jegyzo

Mizser Edit polg6rmester koszontotte a kepviselo-testrileti tagokat. Meg6llapitotta, hogy
az iilds hatftrozatkdpes, mivel a 3 f6s k6pviselo-testriletbol mindenki jelen van.

Mizser Edit polg6rmester ezt kovet6en szavazinra tette fel a jegyzokonyv melldkletdt
kep ezo meghiv 6ban szerepl6 napirend elfo gad6s6t.

A dontdshozalalban rdsztvev6k sz6ma3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkod6s
nd lktil me ghozta az al6bb r hatdr o zatot:

2312017. (YI. 29.t sz.H a t 6 r o z a t
R6basebes Kozsdg Kdpvisel6-testulete a jegyz6konyv melllletet
kepezo meghiv6ban foglaltak szerint a testiileti ril6s napirendj6t
elfogadja.
Felel6s: Mizser Edit poig6rmester
Hat6rid6: azonnal

Napirend:

1./ A partnersdgi egyeztet6s szabfiyatrol sz6lo rendelet jov6hagy6sa.
E16ad6: PetS Attila jegyzo

2.lBeledi Szoci6lis ds Gyerme(o16ti T6rsu16s t6rsui6si meg6llapod6s6nak m6dosit6sa.
El6ado: Mizser Edit polg6rmester

3./ Dontdshozatal a F6 utca ds Kossuth utca ingyenes onkormftnyzati tulajdonba v6te16r6l.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

4.lEgydb dontdst ig6ny16 ugyek
Eload6: Mizser Edit polg6rmester

5 . / K6rd d s ek, interp e I I 6ctok, titj eko ztal:ok.
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Zirtiles:

6./ Szocidlis i-igyek.
Eloado: Mizser Edit polg5rmester

Napirend tfrgyal6sa:

1./ Napirend
A p artners e gr e gy eztetes szab 61yair6 I s z6 16 ren de I et j 6v 6hagy 6s a.

(El6terjesztds anyaga ir6sban melldkelve 1. sz. me116k1et)

ElSado: Pet6 Attila jegyzo

Pet6 Attila jegyzo emldkeztette a kdpviselo-testtiletet, hogy kor6bban m6r beszlltek a
teleptildsl<dpi rendelet ds arculati kdzikonyv elk6szit6sdnek sziiksdgessegerol, amelynek
hatfrideje 2017. okt6ber 1. napja. Ennek penz:Jgyi lebonyolitSsdraakoltsdgvetdsi torvdny
onkorm6nyzatonkdnt 1.000 E Ft-ot biztosit, emellett a foldhivatal ingyenesen biztositja a
digit6lis tdrkdpet a tervezdsi feladatok ell6t6shhoz. A vonatkoz6 vdgrehajt6si rendeletek
tartalmazzhk e dokumentumok elk6szitdsdnek menetdt, az onkorm6nyzatnak sz6leskorii
nyilv6noss6got kell biztositania a tervezesi folyamat sor6n, amelynek szab|lyait
partnersdgi rendeletben kell rogziteni. A telepuldskdpi rendelet 6s arculati kdzikonyv
elkeszitdsdbe onkormdnyzati foepiteszt kell bevonni. Elmondta, hogy a tervez6si folyamat
elso ldpdse a partnersdgi rendelet megalkot6sa. Rdszletesen ismertette a rendelet
ter\/ezetet.

Mizser Edit polg6rmester szavazisra tette fel az el6terjesztds mell6klete szerinti tewezetet.
A dontdslrozatalban rdsztvev6k szdma3 fo.

R{basebes Kiizs6g K6pviselS-testiilete 3 igen, 0 nem
szavazattal, tart6zkodis n6lkiil megalkotta 512017.(VI.30.)
6nkorm6nyzati rendelet6t a partners6gi egyeztet6s
szab6lyai16l.

2./ Napirend
Beledi Szoci6lis 6s Gyermekj 6ldti T6rsul6s t6rsul6si meg6llapod6s6nak m6dosit6sa.
Eloado: Mizser Edit polg6mester

Mizser Edit polgdrmester t6jdkoztatta a kdpvisel6-testiiietet, hogy jirnius 30. napj6val
megszuntetik a RabapordAnyi csalddi bolcsoddt ezert a t6rsul6si meg6llapoddst modositani
sztiksdges. Szavazhsra tette fel az allbbihatfuozatt javaslatot:

R6b as eb es K ozs dg onkorm 6n y zatanak Kdpvi s e 1 6-testtil ete a B el edi
Szoci6lis ds Gyermekj6ldti T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapod6s6nak
m6dositfs6t az eloter.jesztds szerint elfbgadja.
utasitja a polgdrmestert, hogy ezen dontdsrol a T6rsul6si Tan6cs
elnokdt drtesitse.
Felelos: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: 2011" iunius 30.

l
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A dontdshozatalban rdsztvevok sz6ma3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpviselo-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkod6s
ndlkiil meghozta az al6.bbr hat6r ozatot:

R6basebes Kozsdg Onkorm6nyzatttnak K6pvisel6-testtilete a

Beledi Szoci6lis ds Gyermekj6l6ti T5rsul6s T6rsul6si
Meg6llapo d6s 6nak m6dosit6s 6t az eloterj esztds szerint elfogadj a.

Utasitja a polgdrmestert, hogy ezen dont6sr6l a T6rsul6si Tan6cs
elnokdt 6rtesitse.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
HatSrid6: 2AIl . jfnius 3 0.

3./ Napirend
Dont6shozatal a F6 utca 6s Kossuth utca ingyenes onkormfnyzati tulajdonba vdtel6r6l.
(El6terjesztds anyaga ir6sban melldkelve 2. sz. mell6klet)
E1oad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester tflekoztatta a k6pvisel6-testriletet, hogy a k6t 6llami tulajdonri irt
onkorm6nyzati tulajdonba ad6sa rigy6ben irtak megkeresdst a Magyar Kozritnak amely
szewezet v6laszleve16t a meghivoval mindenkinek kikrildtdk. A Magyar Kozirt Nonprofit
Zrt. hozzajfrul a kdt irtszakasz onkormdnyzati kozutta tcirtdn6 6tmin6sitdsdhez es az

onkormdnyzat r6,sz€re torldn6 t6ritdsmentes 6tad6shhoz. A k6zutkezel6 Sll6sfoglal6sa
alapj|n lehet kezdemdnyezni az tngatlanok fgynevezett 6tmin6sit6si elj6r6s keretdben
tort6n6 ataddsdt aMagyar Kcizirt Vagyongazd6lkod6si OsztdIySnhl. Ennek els6 ldp6se egy
el6zetes meg6llapod6s megkdtdse, majd a kozleked6si hat6s6gt61 kell kerni az orsz6gos
koztit 6tminosit6s6t helyi kozutt6. E hatfuozat jogerore emelkeddsdt kovet6en lehet
megkotni a vdgleges meg6llapod6st a kozftkezelovel amely alapjhn az ingatlan
nyilv6ntartdsban is 6tvezetik a tulaj donj ogot.
Javasolta az ismertetett elilrirs e1indft6s5t. Szavazdsra tette fel az alilbbi hathrozati
javaslatot:

R6basebes Kdzs69 Onkorm6nyzathnak Kdpvisel6-testtilete a

R6basebes, belter$let 1" hrsz-ir,6s 4212. hrsz-ir kozutak
t6ritdsmentes onkorm6nyzati tulajdonba adhsttt kezdemenyezi
melynek keret6ben:
I.l Az ingatlanok |tadhsatdrgylban az elozetes meg6llapod6st kdt a
vagyonkezel6 Magyar Kozut Nonprofit Zrt-vel,
2.1 Kdpviselo testiilet a fenti "orsz6gos kdzirt" megjeldldsri
ingatlanok "helyi (6nkorm6nyzati) kozuttS" tor16n6 6tmin6sitdsdt
kdrelmezi a kozlekeddsi hatos6gn6l.
Kdp vi s e I 6 -te sttil et f-e thatal ma zza a p olgfirme ster1, hogy utak f*ad6sa
iigydben a szuksdges intdzkeddseket tegye meg.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hathrid6: folyamatos

A donteshozatalban rdsztvev6k szitma3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpviselo-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkodSs
nd lkril me gho zta az alabbi hatttr o zatot:
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2512017. (Yl. 29.\ sz. H a t 6 r o z a t
R6basebes Kozs6g Onkorm6nyzathnak Kdpvisel6-testrilete a

R6basebes, belteriilet 1. hrsz-ri, ds 4212. hrsz-il kozutak
tdritdsmentes onkorm6nyzati tulajdonba adhs|t kezdemlnyezi
melynek keretdben:
I.l Az ingatlanok itadisa targyfhan az elozetes meg6l1apod6st kot
a vagyonk ezelo Magy ar Kozut Nonprofit Zrt-v el.
2.1 Kdpvisel6 testulet a fenti "orszdgos kozft" megjeloldsu
ingatlanok "helyi (onkorm6ny zatl) kozutt6" tort6nS 6tmin6sit6sdt
kdrelmezi a kdzlekeddsi hat6sAgn61.

K6pvise16-testulet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy utak
|taddsa ugydben a sziiksdges int6zked6seket tegye meg.
Felelor: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: folyamatos

4./ Napirend
Egy6b dontdst igdnylo ugyek.
Eloado: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester tfjdkoztatta a kdpvisel6-testriletet, hogy egydb dontdst ig6nylo
ugy nem drkezett a kdpvisel6-testiilethez.

5./ Napirend
K6rd6sek, interpeil6ci6k, t6j dko ztatok.

Mizser Edit polg6rmester t|.lekoztatta a k6pviselci-testr-iletet,.hogy a Petofl utca 15. szdm
elotti h6rsf6k kiv6g6s6t Kapui Szil6rd vdllalkozo 50 E Ft+Ala osszegdrt v611aln6" A f6k
gyokerei teljesen f-elnyomt6k a j\rdft ezen a szakaszon. Felveszik a kapcsolatost a

v61lalkoz6va1 a munkdk elvegzese 6rdek6ben.
Elmondta, hogy a t6rfigyelo kamer6kat a mai napon szereli fel a kivitelezdssel megbizott
v6llalkozo. A hdtvdgere tervezik a pr6bauzemet.
Titjekoztatta a kdpvisel6-testuletet, hogy az E.ON elvdgezte a kdzvilagithsi hfiozat
bovitdset a 4 db l6mpatest felszereldsdvel. A fejlesztds 140 E Ft+Afa osszegbe kenilt
am ely sor6n hasznttlt l6mp atestek kerultek felszerel dsre.

Elmondta, hogy Beled megkuldte a 2011. dvi t6rsul6si hozzajarul6sr6l a szdmlitt amely
474 F. Ft osszegu.
Thjel<oztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a Szabads6g utca felujithsdra benyirjtott
ptiydzatrol mdg nem kaptak 6rtesit6st. Az elbirftl6si hat6rideje a palyazati felhivds szerint
jflius 17.

Mizser Edit polgS.rmester a napirendek megtfrgyal6sa ut6n a szoci6lis i.igyek elbir616s6nak
idejdre zd"rt rildst rendelt el, amelyr6l kulon jegyzokonyv kdszult.

K.m.f.
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