
R6basebes Kdzsdg onkorm6nyzat Kdpvisel6testrilete
Rfbasebes

29-10t2017.

Jesvz6kiinyv

K6szrilt: Rdbasebes K6zs6g onkorm6nyzat K6pvisel6-testriletdnek 2017.
6n (csutortdk) 14,00 6rakor a K6z6s onkorm6nyzatiHivatal R6basebesi
megtaft ott nyilv6nos rilds6r6l.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
S z6r6di S 6ndor alpolg6rmester
Pet6 G6bor kdpviser6 a csatolt jelenl6ti iv szerint
Pet6 Attila jegyzo

Mizser Edit polg6rmester kOsz0ntcitte a kdpvisel6-testiileti tagokat. Meg6llapitotta, hogy
az ril6s hatdtozatkdpes, mivel a 3 fos kdpvisil6-testriletbdl mindenki ielerivan.

Mizser Edit polg6rmester ezt kovet6en szavazilsra tette fel a jegyz6k6nyv meli6klerdt
kep ez6 meghiv6b an szerep I 6 napirend el fo gad6sdt.

A ddntdsho zatalbanrdsztvev6k szdma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pviseld-testrilet 3
nd lkril me gho zta az alabbi hatfu o zatot:

SZPOtt. ttX.zg) tz.,H a
R6basebes K6zsdg Kdpvisel6-testiilete a jegyz6k6nyv
k5pezo meghiv6ban foglaltak szerint a testrileti rilds
elfogadja.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid0 azonnal

szepten-rber 28-
Kirendeltsdgdn

igen, 0 nem szavazattal tartozkocl6s

melldletet
napir"endidt

Napirend:
1./ A helyi ndpszavazdsr6l sz6l6 rendelet j6vilhagydsa.

El6ad6: Pet6 Anila jegyzl

2'/ Ddnteshozatal a F6 utca 6s Kossuth utca onkormitnyzati tulajdonba ker6ldsdvel
kapcsolatban.
Eload6: Mizser Edit polg6rmester

3.lEgyeb dcintdst ig6nyl6 tgyek
El6ad6: Mizser Edit polgdrmester

4./ Kdrd6sek, interpell ircilk, tiljekoztatok.

Zdrt iles:

5.1 Szoci|lis rigyek.
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester
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l.t{ a p i I e n.d tf r ev a l4 s ?:

l./ Napirend
A helyi ndpszavazdsr6l sz6l6 rendelet j6v6hagy6sa.
(El6terjesztds anyaga fr6sban melldkelve 1. si. melldkret)
Fl6ad6: Pet6 Artila jegyz6

Pelo-Attila jegyzo emldkeztette a kdpvisel6-testriletet, hogy :992-benalkottak rencleletet ahelyi n6pszavaz6sr6l. Az elmultdvekben azonbanmei:gvtitozott a jogszab6lyi kornyezet.A helyi n6pszavaz6s elj6r6si szab6lyait a2013. evl dcxxxvlli. ftrvdny'tartalmazza. EjagszabSly 92. $-a alapj6n helyi rendeletben kell megh atfuozni a heiyi ndpszavazits
kezdemdnyez6s6hez szriksdges vtiasztopolg6rok szitmtfi, amely a helyi v6lasztopolg6rol<
la-25%-a kdzotti szlmbanhatfuozhat6 meg. A melldkelt rendelet tervezet a maxim6lis
250/o'os drtdket tartalmazza. Emldkeztette a kdpvisel6-testiiletet, hogy a legl.obbdontdshoz6 szerv a k6pvisel6-testtilet, igy f6szabatyrent az 6nkorm unytfii donrdseket akdpvisel6-testriletnek kell meghoznia. Aelyi nepszavazds esetdn annak koltsdgeit azonkorm6nyzatnak kell viselni. vannak olyan t6rgykorok amelyekben eleve nem tarthat6nepszavaz6s amelyeket a tcirvdny 32. $ (2) bekezddse tdtelesen felsoroi. Ilyen tobbekkcizott a koltsdgvetds' zdtszftmadds, szemdlyi iigyek, helyi adok illetve a lefuiseto-testillet
feloszlat6sa.
Rdszl etesen i smerlette a rendele t terv ezetet.

Mizser Edit polg6rmester szavazitsra tette fel azel6terjesztds melldkiete szerinti tervezetet,A ddntdsho zatalban rdsztvev6k sz6ma 3 fo.

R6basebes Kiizs6g K6pviser6-testtirete 3 igen, u nenr
szavazattalo tart6zkod6s n6lkiil megalkottu stzafi.GX.zg.)
iinkormfnyzati renderet6t a heryi n6psiavaz6sr6r,

a F6 utca 6s Kossuth utca cinkormfinyzati tulajdonba kenildsdvel

(El6terjesztds anyaga ir6sban melldkelve 2. sz. melldklet)
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mizspr Edit polg6rmester emldke ztette a kdpvisel6-testriletet, hogy a kor6bbi clontdsnekmegfelel6en elindftott6k a F6 ds Kossuth utcSnak az cinkorm anyriiitulajdonba keriildsdrevonatkoz6 elj6r6st az ugynevezett iltminositdsi elj6r6s keretdben. Ehhei a Magyar l(ozutel6zetesen hozzdjftrult es vehik az el6zetes meg6llapod6s is megkotesre ke.ilt. Edokumentumok birtokdban fordultak a kozleked6si hat6s6ghoz ds [e,tet az orsz6goskozut 6tmin6sitds6t helyi k6zrttt5. Ezt kovet6en lehetne megkotni az 6tad6srol a vdgiege smeg6llapod6st.
A kdzlekeddsi hat6s6g Sll6sfoglalSsa szerint azonban nincs lehet6sdg az 19gg. dvi I.tclrvdny 32' $ (3) bekezddsdben foglaltak alapjdn az ut f*min6sitdsi et3iras lefblytat6s6ra.A kcizlekeddsi hat6s6g leveldt a meghiv6vat kii<ritotok.

Pet6 Attila iegyzT tfii'koztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy az 6tmin6sitdses eij6r.dsmeghirisul6sa miatt a jfrddktulajdonjoga csak korminyzatt liianagyas aap;an ke*ilher 6r

2./ Napirend
Dontdshozatal
kapcsolatban.
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az onkormdnyzathoz, ennek azonban el6feltdtele a jftrdfl<nak az oniillo helyrajzi sziimra
kenil6se. A telekoszt6st 6s az 6tad6ssal kapcsolatos mindennemu i<oltsdget az

onkorm6nyzatnak kell viselni. V6g kdzsdgben elinditott6k ezt az elj6r6st atavasz sor6n az

ottani Templom utcai j6rd6k rigydben. A telekoszt6s koltsdge ott 300 E Ft korul voit.

Mizser Edit polg6rmester vdlem6nye szerint egyenl6re ne fogjanak bele a telekoszt6sba.
Kdrjenek e16bb ajbnlatot egy foldm6r6t6l a munk6k elvdgzdsdre.

A javaslatot a kdpvisel6-testtilet egyhangulag tamogatta,
hatfr ozatot nem hozott.

3./ Napirend
Egydb ddnt6st ig6nyl6 rigyek.
E16ad6 :' Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rmester t|jekoztatta a kdpvisel6-testUletet, hogy egy vev6 megv6s6roln6
a Pet6fi utcdban a 20411. es 20011. hrsz-ir ingatlanokat az ingatlanok tr-rlajdonosaitol, de a
kdt ingatlan kdzdtt van a Pet6fi utca csapadekvizetlevezetl Onkorm6nyzati tulajdonu,2BT
m2 teruletri 5rok. A leend6 vev6 v6l1aln5, hogy telekoszt6s rdv6n az 6rkot athelyeznd a

2041I. hrsz-ir ingatlannak a 20412. hrsz-ir ingatlannal hat6ros oldalfira amennyiben az

dnkorm6nyzat tfrnogatla a cser6t. Vdlemdnye szerint azzal a feltdtellel t6mogass6k csak
ezt a megold5st, ha az ezzel kapcsolatos mindennemri kdltsdget a kdrelmez6 viseli,
Kiemelte a telekalakitils, az 6rok kialakitils, a fdldhivatali dijak ds ugyvddi dijak koltsdgdt.
S zav azdsr a tette fel a kovetkez o hatdr ozati j avas I atot :

R6basebes Kdzsdg K6pviselo-testrilete hozzttjtr;iul, hogy a

tulajdon6t kdpez6 RSbasebes, belteriilet 20012. helyrajzi sz6mir,
287 m2 tertiletri 6rok csere r6vdn kiv6lt6sra keruljdn a R6basebes,
beltenilet 20411. hrsz-ir ingatlannak a 2A412. hrsz-u ingatlan felo1i
rlszdn kialakitand6. azonos mdretri 6rokra.
Kdpvisel6-testr.ilet a kezdem6nyezdst abban az esetben t6mogatja"
ha a cser6vel kapcsolatos mindennemu koltsdget (krilonosen:
telekalakit6s, fdldmdrds dija, fj 6rok kialakit6s, ingatlan-
nyilv6ntart6si k0lts6gek stb.) a szerzo f6l viseli.
A cserek6nt ldtrehozand6 6rok kialakit6sa sor6n biztositani kell a
csapadfl<viz lefoly6s6t, valamint a szomszddos 20412. hrsz-r.r
ingat I an p o nt o s hat6rv o nal ftnak tis ztel etb e n hrtf s ffi .
Kdpvi s el 6 -te str.il et fe lhatalma zza a p olgftrmestefi , h o gy
- a telekoszthshoz az onkormitnyzathozztl|rul6s6t adja meg,
- a csereszerzodest az onkormfinyzat nevdben alairja.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatdrid6: folyamatos

A ddntdshozatalban r6sztvev6k sz6ma3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testUlet 3 igen, 0 nem szavazattal tartozkod6s
ndlkril meshozta az alilbbi hat6r ozatot:

33/2017. (lX. 28.\ sz. H a t 6 r o z a t
R6basebes Kdzs6g Kdpvlsel6-testUlete hozztlitrul, hogy a

tulajdon6t kepezo R6basebes, belterrilet 20012. helyrajzi sz6mf,
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287 m2teniletri 6rok csere rdv6n kiv6ltdsra kerijlion a R6basebes.
beltenilet 2041r. hrsz-ir ingatlannak a20412. hrsz-u ingatlan feloli
rdszdn kialakitand6, azonos m6retti 6rokra.
I(dpvisel6-testtilet a l<ezdemeny ez6st abban az esetben tamogat j a.
ha a cser6vel kapcsoiatos mindennemu kcittsdget (kulonosen:
telekalakit6s, fbldmdrds dija, irj 6rok kialaliitds, ingatlan-
nyilvdntart6si kdltsdgek stb.) a szerzo f6l viseli.
A cserekdnt letrehozand6 6rok kialakit6sa sor6n biztositani keil a
csapadekviz lefoly6s6t, valamint a szomszddo s 2a412. hrsz-u
ing atl an p onto s h at6rv onal inak tisztel etb en taft 6s 6t.
Kdpvisel6-testtilet felhatalma zza a polgilrmesterl, hogy
- a telekosztdshoz az onkorm6nyzathozzitj6rul6s6t ad.ia meg,
- a csereszerzodf,st az onkormfnyzatnevdben al6iria.
Felel6s: Mizser Edit polgdrmester
Hat6rid6: folyamatos

4./ Napirend
Kdrddsek, interpell6ci6k, t6j dko ztatok.

Pet6 G6bor k6pvisel6 megkdrdezte, hogy a Pet6fi utcai h6rsf6k kiv6gdsa hogyan torrenr?
Felvetette, hogy nem tudtak volna-e ki6rulni bel6le valamit. Javas6lta, hogy a temetoi
kutat furass6k meg, mivel kev6s benne a viz.

Mizser Edit polg6rmester villaszdban elmondta, hogy a fdkat 50 E Ft-6rt v6gtak ki a
kor6bban megbeszdlteknek megfelel6en. A kdzfoglalkoztatottnak adta el6szor a gallyak
eltakaritdsttt a faanyagdrt cserdbe, de mivel 6 semmit sem csindlt ez6ft adta a tttzolta
parancsnoknak' 6 villaltaegyedtil atizolto egyesiiletb en avezetoi munk6t ezert esett 16 a
v6laszt6sa.
A temet6i kirttal kapcsolatban elmondta, hogy az alacsony viz6ll6s miatt nincs a kutban
viz. Tavas s zal megpr 6b 6lj Al< meg furatni a kutat.

Mizser Edit polg6rmester a napirendek megtfxgyal6sa ut6n a szoci6lis iigyek elbir6l6s6nak
idejdre zdtilest rendelt el, amelyr6r ktirdn jegyzoklnyv kdszult.

K.m.f.

, )*'.'l%ux
MizserEdit

polg6rmester

?&-$*-.
P'et6 attila

jegyzo


