
R6basebes Kozs6g 0nkorm6nyzat Kepviselotestiilete

R6basebes

29-1212017.

Jeeyz6ktinyv

K6szr.ilt: R6basebes Kozs6g Onkorm6.nyzatKepvisel6-testuletdnek 2011. november l6-an
(csritorlok) 14,oo 6rakor a I(ozos Onkorm6nyzati Hivatal R6basebesi I(irendeltsdgdn

megtartott nyilv6nos ii16s6r6l.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
S zor 6di S 6ndor alPolg6rme ster

Pet6 G6bor kdpvisel6 a csatolt jelenl6ti iv szerint

Pet6 Attila iegYzo

Mizser Edit polg6rmester koszontotte a kdpviselo-testtileti tagokat. Meg6llapitotta, hogy

az ulds hathrozatk6pes, mivel a 3 f6s kdpvisel6-testiiletb6l mindenki jelen van.

Mizser Edit polg6rmester ezt kovetoen szavazhsra tette fel a iegyzokonyv mell6klet6t

kepezo meghiv6ban szerepl6 napirend elfogadSs 6t'

A dont6shozatalban rdsztvev6k szhma3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testtilet 3 igen, 0 nem szavazattal tafi6zkod6s

nd lktil meghozta az altbbi hatht ozatot:

3512017. (XI. 16.\ sz.H a t 6 r o z a t
Rabasebes Kozsdg Kdpvisel6-testr.ilete a jegyzokonyv me1161et6t

kepezo meghiv6ban foglaltak szerint a testrileti ril6s napirendjdt

elfogadja.
Fe1e16s: Mizser Edit polg6nnester
Hat6rid6: azonnal

Napirend:

1 . / Rendel etalkot6s a s z o ci 61i s c elit tizelo any agj uttat6sro l.

Eloado: Mizser Edit polgarmester

2.lBeledi Szoci6lis 6s Gyermekj6l6ti T6rsu16s t6rsul6si meg6llapod6s6nak m6dosit6sa.

El6ado: Mizser Edit polg6rmester

3./ Helyi Esdlyegyenl6s6gi Program (HEP) 6ttekint6se

E16ad6: Pet6 Attila legYzo

4.lEgyeb dont6st ig6ny16 iigYek.
Eloado: Mizser Edit polg6tmester

5 ./ K6rddsek, interpell6ci6k tilekoztat6k.
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Zfffinl6s:
6.1 Szoci|lis iigyek

E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Napirend t6reyal6sa:

1./ Napirend
Rendel etalkot6s a sz o ci 61 i s cel6 tizelo any agj uttatdsro l.
(El6terjeszt6s anyaga ir6sban mell6kelve 1, sz. mell6klet)
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polgfrmester titlekoztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a szoci6lis tizel6anyag

ir"rttat6s keretdben azidei 6vben 20 m3 tnzif\t igdnyelhettek, amelyet meg is kaptak.
Elmondta, hogy a tizifajuttat6sr6l rendeletet kell alkotni. Ismertette a rendelettervezetet,
amelyben atavalyijovedelmi felt6telek szerepelnek. A kdrelmek benyrijtdsdnak hat6rideje
november 30. lenne.
Szavazasratette fel az eloterjesztds melldklet6t kepez6 rendelet tervezetet.
A dont6shozatalban r6sztvev6k szftma:3 fo.

Rfbasebes Kiizs6g K6pvisel6-testiilete 3 igen, 0 nem
szavazattalo tart6zkodfs n6lkiil megalkotta 7nUl7.(X.I.l7.)
iinkormfnyzati rendelet6t a szociflis c6hi tizelfianyag
juttatfsr6l.

2./ Napirend
Beledi Szoci6lis 6s Gyermekj 616ti T6rsul6s t6rsul6si meg61lapod6s6nak m6dosit6sa.
(El6terjesztds anyaga ir6sban melldkelve, 2. sz. melldklet)
Eloado: Mizser Edit polgArmester

Mizser Edit polg6rmester t|jekoztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a "gyermekek bolcscidei

e116t6sa" elnevez6sri kormilnyzati funkci6val ki kell egdsziteni a t6rsul6s tdrsulSsi

meg 61 I ap o d6s 6t. S zav azfsr a tette fe 1 az alabbi hathr o zati j avasl atot :

R6basebes Kozsdg Onkorm6nyzatfnak K6pvisel6-testtilete
kormirnyzati funkcio kiegdszitdse miatt - a Beledi Szoci6lis 6s

Gyermekjol6ti T6rsul6s T6rsul6si Meg6llapod6s6nak modosit6s5t
az eloterjeszt6s szerint elfogadj a.

Utasitja a polgdrmestert, hogy ezen d6ntdsr6l a T6rsul6si Tanfcs
elndk6t drlesitse.
Fe.1e16s: Mizser Edit polg6rmester
Hatfrido: azonnal

A dontdshozatalban rdsztvev6k sz6ma3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testulet 3 igen, 0 nem szavazallal tart6zkod6s
n6 lkul me ghozta az alfhbi hat6r o zatot:

3612017. (XI. 16.\ sz. H a t 6 r o z ! t
R6basebes Kozs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testulete
kormhnyzati funkcio kiegdszitdse miatt - a Beledi Szoci6lis ds
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Gyermekjol6ti T6rsu16s T6rsul6si Meg6llapod6s6nak m6dosit6s6t

az eloterjesztds szerint elfogadj a.

Utasitja a polg6rmestert, hogy ezen dont6sr6l a T6rsul6si Tan6cs

elnokdt 6rtesitse.
Felelos: Mizser Edit polg6rmester
Hatarido: azonnal

3./ Napirend
Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program (HEP) 6ttekint6se
Eloado: Peto Attila jegyzo

Pet6 Attila jegyzo eml6keztette a k6pvisel6-testriletet, hogy 2013-ban fogadt6k el a

telepiilds Helyi Esdlyegyenlosdgi Programj6t, amely 2018-ig drvdnyes. A vonatkoz6
jogszabtly 6rtelm6ben a programot k6t6vente 6t kell tekinteni 6s szriks6g eset6n feltil kell
vizsgtint. V61em6nye szerint a programban foglaltak most is aktu6lisak, a fehilvizsg6latot
nem tartja szuksdgesnek, m6r csak azdrt sem, mert 2018-ban irgyis rij programot kell
kdsziteni,

Mizser Edit poig6rmester szavazhsra tette feI az alabbthatitrozatijavaslatot:

1./ R6basebes Kozsdg K6pvisel6-testiilete az egyenlo b6n6sm6dr6l
6s az esdlyegyenl6sdg elomozditds6r6l s2616 2003. 6vi CXXV.
torvdny 31. $ (4) bekezd6se alapjln a 2013. jirnius 27-6n,

2812013.(VI.2l.) szttmu hatirozattal elfogadott Helyi
Esdlyegyenlosdgi Programot 6ttekintette 6s feliilvizsg6lat6t nem

tartj a szr-iks d ge snek.

2./ Kdpviselo-testr-iletnyilatkozik, hogy 2018. jtinius 30-ig irj Helyi
Es61yegyen16s6gi Programot kdszit 6s fogad el.

3.1 K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestefi az 1.)

p ontb an me ghat6r o zott ny lIatko z at m e gt 6 t e I ere.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

A dont6sho zatalban rdsztvevok szttma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pviseio-testiilet 3 igen, 0 nem szavazaltal, tanozkodhs
n6lkui meshozta az al|bbt hat6r ozatot:

37 12017. (Xl. 16.) sz. H a t 6 r o z a t
1./ R6basebes Kozs6g Kdpvisel6-testtilete az egyenl6 b6n6sm6dro1

€s az esdlyegyenl6sdg elomozditfts6r6l sz6l6 2003. 6vi CXXV.
torvdny 31. $ (4) bekezddse alapjdn a 2013. jirnius 27-en,

2812013.(V1.27.) sz6mu hat|rozattal elfogadott Helyi
Es6lyegyenl6sdgi Programot 6ttekintette 6s feliilvizsg6lat6t nem

tartja szuks69esnek.
2.1 Kepvisel6-testiilet nyilatkozik, hogy 2018. jirnius 30-ig itj Helyi
Esdlyegyenlosegi Programot kdszit ds fogad el.

3.1 K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert az 1.)

p o ntb an m e gh at6r o zott ny ilatko zat m e gt 6t e I 6r e .

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azonnal
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4./ Napirend
Egy6b dontdst ig6ny16 tigyek.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester tf$ekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy a kozsdgi kir6ndul6s

elmarad6sa miatq az e c6lra tervezett 350 E Ft dsszeg erej6ig kar6csonyra a

hlztarthsoknak egy kisebb ajSnd6kcsomagot juttatnSnak a telepiildsr6l k6sztilt falinapttr
mell6.

A javaslatot a kdpvisel6-testulet egyhangiilag tdmogatta,
hatfrr ozatot nem hozott.

5./ Napirend
Kdrddsek, interpell6ci6k, t5j dko ztatok.

Mizser Edit polg6rmester t|lekoztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy felvette a kapcsolatot a

Pannon-VizZrt. illet6kesdvel a temet6i vezetdkes vizveteli lehet6s6g kidpitdse rigydben. A
jdvo dvi koltsdgvetdsbe javasolni fogja betervezni ennek anyagi fedezetet. A fejlesztdsre

v onatkoz6 itr q fnlatot addtgr a b eszer zik.

Mizser Edit polg6rmester anaptrendek megtirgyallsavtdn a szoci6lis tigyek elbir|lilshnak
idej 6re zfirt ilest rendelt el, amelyr6l ktilon j egyz6konyv k6sziilt.

K.m.f.

{mnh.
polg6rmester
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Pet6 Attila

jegyzo


