
R6basebes Kozsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6testiilete
Rfbasebes

Rs/50-712018.

Jesvz6kdnyv

Kdsztilt: R6hasebes K0zsdg Onkormanyzat K6pvisel6-testiilletdnek 2018. augusztus 23-fun

(csritortOk) 14,00 6rakor a K0z0s Onkormanyzati Hivittal R6basebesi Kirendelts6g6rn
megtartott nyilv6nos iil6sdr6l.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
Sz6r6di S6ndor alpolg6rmester
Pet6 G6bor kdpvisel6 a csatolt jelenldti iv sz<trint
Pet6 Attila jegyz6

X4iZqgL Ed{ polg6rmester kOszdntdtte a kdpvisel6-testiileti tagokat. Meg6llapitotta, hog'y
azileshatdrozatkdpes, mivel a 3 fos kdpvisel6-testiiletb6l m.indenki jelen van.

XAizggt Jdlt polg6rmester ezt kdvet6en szavazdsra tette fel a jegyzlkonyv mell6kletd:t
kep ez6 meghiv6ban szerepl6 napirend elfogad6s6t.

A ddnt6sho zatalban r6sztvev6k sz6ma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-test0let 3 igen, 0 nem szavazaltal tart6zkodhs
n6lkiil meghozta az alilbbi hatir ozatot:

1912018. (Yll].. 23.\ sz. H a t 6 r o z a t
R6basebes Kdzs6g K6pvisel6-testiilete a jegyz6kdnyv mell6letd:t
kepezl meghiv6ban foglaltak szerint a testtileti iil6s napirendjd:t
elfogadja.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hataridf: azowral

lL@
l.l Pillyazat benyfjt6sa a telepiil6si dnkormdnyzatok szoci6lis c6hi tineloanyu;g

v 6sttrl6s f*toz kapc s o I 6 d6 t6mo g aths{r a.

E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

2.1Y6g-Sirdos-Meg5g belvizcsatorna cinkormilnyzati tulajdclnri szakasz6val kapcsolatos
tulaj donosi dont6s meghozatala.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

3.1 Az egyes szociSlis ell6t6sokr6l sz6l6 rendelet m6dosit6sa.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

4.1 Egydb ddnt6st ig6nyl6 tigyek.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

5 . / K6rd6 s eJ[<, interp e llioi 6k tdj ekoztatok.
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Napirend tirsyal6sa:

1./ Napirend
PLlydzat benyfjt6sa a teleptil6si onkorm6nyzatok szoci6lis c6hi tizeloanyap;
vSsarl6shoz kapcsol6d6 t6mogat 6sdra.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

MfzSgLEd{ polg6rmester thjdkoztatta a k6pvisel6-teshiletet, hogy megf elent a 2018. dvii
szoaidlis tuzifa pdlyfnat, amelynek keretdben az idei 6vb<> 22 m3 kem6ny tuzifitra, vagy,
sz6nre nyitjthatjak be pillyazatukat. Tizifa eset6n oner6k6rnt 27.940,-Ft-ot kell v6llalniuk,
A vonatkoz6 pfilyazati felhfv6s 6rtelm6ben rendeletbe.n kell szabillyozni a jtxtathst
feltdteleit ds el6nyben kell rdszesiteni azokat, akik a felhfv6sban meghatdrozofl:.
ell6t6sokban rdszestilnek. Az ell6t6sban rdszesiil6kt6l sernmilyen ellenszolgfiltatils nemr
kdr1het6, a kiszdllit6st is az dnkormfnyzatnak kell biztoriitania. Javasolta a pillyazal.
benyfjt6s6t atizifdra vonatkoz6an. Szavaz6sra tette feI az aldbbi hatarozatijavaslatot:

R6basebes Kdzsdg Kdpvisel6-testliillete pllyazatot nyujt be a.

telepiil6si 6nkorm6ny zatok szoci6lis celt tuzeL6arry ag v 6sdrl6shoz:"

kapcsol6d6 tdmogatds6ra. K6pviselrS'testiilet az ig6nyelhet6 22 m3
tiizifa ir6nt nyirjtj abe p\lyazaffrt.
K6pvisel6-testiilet nyilatkozik, hofly a 22 m3 tizifa juttatilshoz,
6ner6kdnt 22,000,-Ft+Afa dsiszreget (27.940,-Ft) 6ves
kdltsdgvetdsdb6l biztosit.
Kdpvisel6-testtilet nyilatkozik, hogy a tizifa rdszorul6khoz val6
eljuttat6s6r6l saj6t k0ltsdg6n gonLdoskodik. A szoci6lis tuzifa,
j uttat6s 6rt valamint a szilllitdsert a r 6,szorul6kt6 I el lenszolg5l tathsl"
nem k6r.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6 : p 6ly azati felhiv6s szerint

A ddntdsho zatalban r6sztvev6k szdma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testtilet 3 igen, r0 nem szavazattal tart6zkodhs
n6lkril meghozta az alilbbi hat{r ozatot:

20/2018. (YIII. 23.\ sz. H a t 6 r o n zt t
R5basebes Kdzs6g Kdpvisel6-testiilete pillytnatot nyujt be a
telepiildsi dnkorm6nyzatok szoci6lirs cdhi tvzellarry ag v ilsdrlSshoz
kaposol6do tfimogatdsdra. Kdpvisel6-testrilet az ig6nyelhet6 22 m3
tiizifa irant nyujtj abe pLlyhzathL
Kdpvisel6-testtilet nyilatkozik, ho€iy a 22 m3 tuzifa juttatdshoz
dner6kdnt 22.000,-Ft+Afa dssz;eget (27.940,-Ft) 6ves
kdltsdgvet6s6b6l biztosft.
Kdpvisel6-testtilet nyilatkozik, hogy a tiizifa r6szorul6khoz val6
eljuttatdsar6l sajdt kdltsdgdn gondoskodik. A szoci6lis tizifa
j uttat6sdrt valamint a szSllitbsert a r 6szorul6kt6l ellenszolg6Itathst
nem kdr.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatiridl : p 6ly azati felhf v6s s zerint
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2.i Napirend
V6g-S6rdos-Meg6g belvizcsatorna dnkorminyzati tulajdlonri szakaszhval kapcsolatos
tulaj donosi ddnt6s meghozatala.
(El6terj eszt6s anyaga ir6sban mell6kelve, I . sz. melldklet)
]ll6adq: Mizser Edit polg6rmester

MlZdgLEd4 polgdrmester talekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy az Eszak-dunantuljt
Yintgyi lgazgat6sdg kdsziti a V6g-Sardos-Meg6g belvizdvezet rendszer vizjogi
iizemeltet6si engeddly6nek meghosszabbitilsflt. A V6g-Sfu:dos Megdg focsatoma 6s ezenL

beltil a Sebes-Sobori csatorna nem teljes szakasza van vfzigyi vagyonkezellsben, az:,

ingatlanok egy rdsze dnkorm6nyzati tulajdonban vannak. Az lrintetJ dnkormbnyzati
tulajdonri ingatlanok a R6basebes 0I4l2.Ivsz-u arok, valarnint a R6basebes 025.,028., es
03312. hrsz-ri kivett, saj6t hasznillatu it megjelol6sii ingatlznok. A Yizngyi Igazgat6sfug,
egyr6szt tulajdonosi hozz6j6rul6st kdr az lrintett ingatlanok vonatkozds6ban a vizjogi
rizemeltet6si engeddly meghosszabbitSsihoz, m6sr6szt nyilatkozatot arra vonatkoz6an,
hogy az dnkormdnyz at felajanlja-e az ingatlanok at a Magytar Allam rdszlre a vizrendezdsi
feladatok ellStilshra-
Vdlemdnye szerint a 01412. hrsz-ir 6rkot ajanlj6k fel. A tdbbi ingatlan esetdben meg kell
osrt.atni az ingatlant ritra 6s arokra. A megoszt6s eredrmdnyekdnt kialakitand6 6rkok
szinLtdn kertiljenek fltaddsra, de az ilt rdsze tovdbbra is maradjon dnkorm6nyzati
tulaidonban. Ez esetben azingatlanok fitadhsitra akkor kertilljdn csak sor, ha a sztiksdges
telekoszt6st aYizigyi Igazgat6s6g elvdgzi ds annak minden k6ltsdg6t vilILalja. SzavazSsra
tette fel az alilbbihatflrozati iavaslatot:

1./ R6basebes Kdzsdg Kdpvisel6- testiilete a Ydg-Sardos-Megdg
belvizdvezet rendszer vizjogi iizemeltet6si engeddly6nek
meghosszabbithsihoz - mint az 6rintett R6basebes, ktilteriilet
01412., 025., 028., 03312. hrsz-ri ingatlanok tulajdonosa
tulajdonosi hozzfijfuruIist ad az Eszak-dun6ntrili Yizugyi
Igazgatosdg r6szdre.
2.1 Kdpvisel6-testiilet nyilatkozitri, hogy R6basebes K0zsdg
Onkorm6nyzata tulajdon6ban 16v6, a V6g-S6rdos-Meg5g
fl6csatorna rdszet kepezl R6baselles, ktilteriilet 01412. hrsz-ri,
kivett, 6rok megnevez6sii, 4471 m2 tertiletii ingatlant a
vizrendezlsi feladatok ell6t6sdhoz; felajanlja a Magyar Allam
javfua.
3.1 Kdpvisel6-testiilet nyilatkozilq hogy R6basebes Kdzsdg
0nkorm6ny zata tulaj donhb an l6v 6, a S eb e s - S ob ori c s atorn a rc sz6t
kepezo R6basebes, kiilteriilet 025., 02E., 6s 03312. hrsz-ir, kivett,
sa16t hasznfilatu ut megnevez6sii ingatlanok arok rdszdt abban az
esetben ajdnlla fel a Magyar lJlam rdszlre a vizrendezdsi
feladatok ellflthshhoz, amennyiben az ingatlanok megoszt6sa
megtdrt6nik ft ds arok r6szre 6s a telekoszt6ssal kapcsolatos
kcilts6geke t a Y inigyi Igazgat6s6g vis eli.
K6pvisel6-testiilet felhatalmuza a ,polg6rmestert, hogy a

kdpvisel6-testiilet ddntds6r6l az, Eszak-dundntiii Yizngyi
Igazgato s6got drte s it s e.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hathridl: azownl
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A dtdntdsho zatalban r6sztvev6k szlma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testtilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkod6si
n6llktil meghozta az aI6bbi hatilr ozatot:

2l/2018. (YllL 23.\ sz. H a t 6 r o ry!
1./ Rdbasebes Kdzs6g K6pvisel6- testiilete a V6g-SSrdos-Meg6E;
bebrizdvezel rendszer vizjogi iizemeltetdsi engeddly6nek:
meghosszabbithsdhoz - mint az drintett R6basebes, kiiltertilet
01412., 025., 028., 03312. hrszrii ingatlanok tulajdonosa
tulajdonosi hozzdjirulilst ad az Eszak-dunhntiili Yizijgy'i
Igazgatosilgrdszere.
2.1 Kdpvisel6-testiilet nyilatkozik, hogy R6basebes Kdzs665

}nkormdnyzata tulajdon6ban .[6'16, a V6g-S6rdos-Meg6E1
f6csatorna reszdt kdpezl R6basebos, kiilteriilet 0t412. hrsz-ti,
kivett, 6rok megnevezdsti, 44'1'l m2 teri.iletii ingallant a

vizrendezdsi feladatok ellfrtasilho:r, felajhnlja a Magyar Allant
javira.
3.1 K6pvisel6-testiilet nyilatkozik, hogy R6basebes KdzsdEl

Onkorm6ny zata tulajdon6ban l6v o, a S ebes- S obori csatorn a r lszdtl
kdpezl Rdbasebes, kiilteriilet 025.,028., ds 03312. hrsz-u, kivett,
saj6t hasznillatfi itt megnevezesti ingatlanok arok r€szdt abban az:,

esetben ajdnlja fel a Magyar dllam javSra avizrendezdsi feladatol.r

ellinilsShoz" amennyiben az ingatlanok megoszt6sa megtdrt6nik f'l
6s arok rdszre 6s a telekoszt6ssal kapcsolatos k6lts6geket aYiziigy'i
Igazgat6shg viseli.
Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a .polgSrmestert, hogy tr

k6pvisel6-testiilet ddnt6s6r6l az Eszak-dun6nfiili Yintgyi
Igazgat6silgot 6rtesitse.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hataridl: azomal

3./ Napirend
Az egyes szoci6lis e116t6sokr61 s2616 rendelet m6dosit5sa.
(El6terj esztds anyaga irSsban mell6kelve, 2. sz. mell6klet)
lE16ad6: Mizser Edit polgSrmester

MiZsef gdA polg6rmester thjdkoztatta a kdpvisel6-t.uliiletret, hogy az 6tkeztetdst biztosft6

Kart6 Helgav6lIa\koz6 a kdzelmriltban megemelte az 6tkertet6s dij6t, ez6rt a szolgilltatilsi
onkOltsdget rijra sz,fumoltfk Emldkeztette a k6pvise16-te,stUnetet, hogy a v6llalkoz6 wz

elmrilt dvben is ernelt furat, de akkor kisebb mdrtdlkti volt, ezdrt a szoci6lis 6tkeztet6:s

tdritdsi dijait akkor nem emeltdk. V61em6nye szerint atdril:esii dq rendezds id6szerii, mivel
201"6-6ta nem tOrtdnt eme16s. Ismertette a m6dosul6 dijak:al:., majd szavazbsra tette fel aiz

el 6terj e szt6 s mel I dkl etet kdp ez6 rende I et terv ezetet.

A ddnt6sh ozatalban r6sztvev6k sz6ma 3 f6.

Ribasebes Kiizs6g K6pvflsel6-testiilete 3 igen, 0 nenl
szav azattal, tart6zkod6s n6lkiil nnegalko tta 4 I 2018.(V[I.24.)
iinkormdnyzati rendelet6t flz eg;rss szociSlis ell6t6sokr6l szdl6

3/20 1 5. (U. 1 8.) iinko rm6ny zati rerr delet m6 d o sft6s 5161.
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4.i Napirend
Egydb ddnt6st igdnyl6 iigyek.

Eldad0: Mizser Edit polg6rmester

\tizser E0t! polgarmester eml6kezette a k6pvisel6-testtiletet, hogy a kistelepiil6si
dnkormanyzatok alacsony dsszegti fejlesztdseinek tdmogatSsa keret6ben 500 E Ft
t6mogat6st kaptak a Pet6fi utcai jarda felfjit6sara. A pqlyaz:,atban betonj6rda helyreSllit6s
szerepelt 100 mdter hosszban. Id6k0zben az Orosz-Utepitl Kft-vel tdrgyaltak, aki wt
aszfaltos helyre6llit6st javasolta. Az adott Srajfinlat szerint 200 m6ter hosszban vdgezn6\<

el a j|rda felirjit6s6t brutt6 I.200 E Ft-6rt. A miiszaki tartalom vfiltozhsa miatt sziiks6ges ir

t6mogat6i okirat m6dosit6sa. Javasolta a m6dositdskezderntlnyez6sdt. Szavazhsra tette fel
a kdvetkez 6 hatdr ozati j avaslatot :

R6basebes Kdzs6g K6pvisel6-testiilete a kistelepiildsi
dnkorm6nyzatok alacsony 0sszeg6 fejlesztdseinek t6mo gatdshrit"

vonatkoz6, a B eltigyminisztdrium BIvIKAT I 3 - 4 I 20 17. iktat6 sz6mri

tSmogat6i okirat6t m6dositani kivfirj a.

K6pvisel6-testiilet a thmogat6i okirat "megval6sitand6 c61ol<

r6szletes bemutat6sa" szdvegdben a fehijitand6 jdrdaszakasz

hossz6t 200 mdterre ndveln6, a mil.sz:aki tartalom pedig atewezett
betonjarda helyett aszfaltjftrda lerrne az elk6sztilt kivitelezdi
arajhnlat szefint. A megval6sit6rl helyszine vfiltozatlan marad
(Pet6fi utca, hrsz: 198.).
A j 6rdafel i4itfus tew ezelt kdltsdge 1, 2 0 0 . 0 0 0, -Ft
Megitdlt t6mogat6s: 500.000,-Ft
6ner6: 700.000,-Ft
K6pvisel6-testtilet nyilatkozik, trogy az oner6 dsszegdt 6vers

kcilts dgvet6s6b51 biztosftla.
Kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a polgSrmestert a t6mogat6i

okirat m6dosit6s6nak kezdem6nyez:6s6re.

Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azonnal

A ddnt6sh ozatalban rdsztvev6k szdma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testtilet 3 igen, 0 nem szavazafral tart6zkod6s

ndlktil meshozta az. alilbbi hatir ozatot:

2212018. (YLI.I. 23.1 sz. H a t 6 r a z a t
R6basebes Kdzs6g K6pvisel6-testiilete a kisteleprildsi

Onkorm6nyzatok alacsony 0sszegii fejleszt6seinek t6mo gathshr;a

vonatkoz6, a B e ltigymini szt6riurn B IMKA T I 3 - 4 I 20 | 7 . ikJat6 szdmti

t6mogat6i okir atifi m6dositani kiv6nj a.

K6pvisel6-testiilet a tdmogat6i ol<irat "megval6sitand6 c6lolk

r6szletes bemutat6sa" szdveg6bern a felirjitand6 jfirdaszakas':z

hossz5t 200 m{terre ndveln6, a mtisiraki tartalom pedig a tewezell
betonj6rda helyett aszfaltlirda lenne az elk6sziilt kivitelezd,i

aruJm{at szerint. A megval6sitfls helyszine vfltozatlan tneta;d

(Pet6fi utca, hrsz: 1 98.).

A .j 6rdafehij it6s tew ezelt koltsdge tr .2 0 0. 0 0 0, -Ft
Megft6lt t6mogat6s: 500.000,-Ft
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0ner6: 700.000.-Ft
Kdpvisel6-testiilet nyilatkozik, hLogy az oner6 dsszegdt 6ves
kriltsdgvet6s6b6l biztosftj a.

K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a t6mogat6i
okirat m6dosit6sanak kezdemdnyez;dsi6re.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azowtal

5./ Napirend
Kdrddsek, interpell6ci6k, tdj 6ko rtat'ok.

Mizser Edit polg6rmester t6j6koilatta a kdpvisel6-testtiletet, hogy az iskolakezddsi
tSmogat6sok kifizetdse megtdrtdnt a helyi rendeletben foglrallaknak megfelel6en.

Mizser Edit polg6rmester a napirendek meg!6rgyal6sa utdrn megkdszdnte a k6pvisel6-
testtilet tagjainak az tildsen val6 r6szv6telt, 6s a k6pvisel6-1;esittilet til6sdt t4 6ra 30 perckor:
bez{trta.

K.m.f.

dtua;
'r)'rt''( a

--ll lJd-\ \ ll-[ \rr \f-_
Pet6 Attila

jegyzopolg6rmester


