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JegYz6kiinvv

Kdsziilt: R6basebes Kozsdg Onkorm6nyzarKepvisel6-testiilet6nek 2018. december 13-6r'r

t, tittitttif.l 14,oo 6rakor ui6nkot-tnyzatthivatalban megtartott l<iizmeghallgat6s6r6l.

Jelen vannak: Mizser Edit polg6rmester
Szor6di S6ndor al'Polgarmester,
Peto G6bor kdpvisel6 a csatolt jelenldti iv szerint

Pet6 Attila iegYzo

Mizser Edit polg6rmester kdszontotte a kdzmeghallgat6son megielenteket. Meg6llapitotta,

t 
"gy 

, f.,.:meghallgat hs hattrozatk6pes, mivel a 3 fos k6pvisel6-testiilettr6l mindenki

jelen van.

Mizser Edit polgfrmester ezt kdvet6en szavazhsra tette fel a iegyzlkdny'u mel16klet6t

kepezo meghiv6ban szerep I o napirend e1fogad6s6t.

A dont6sho zatalban r6sztvev6k sz6ma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testi.ilet 3 igen, 0 nem szavazafral tart6zkod6s

n61kri1 meghozta az alfbbi hatfu ozatot:

34g.lXU'!31 sz. ll a-tir ozat
n,iUuoU.r Koisdg Kdpvisel6-testiilete a iegyz6kdnyv mell6letd:t

kepezo meghiv6ban foglaltak szerint a kdz;meghallgat6s

napirendj 6t elfogadj a.

Felel6s: Mizser Edit Polg6rmester
athrid6: azonnal

Napirelfi
Ll 2018. 6vi kdltsdgvet6si rendelet modosit6sa.

E16ad0: Mlizser Edit Polg6rmester

2,1 Teleptil6skdp v6delm6r6l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra vonatkoz6 tdrv6nyess6gi

felhiv6s megtlr gy a16sa - rendeletalkot6s
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester, Pet6 Attila iegyzo

3 ./ Helyi Esdlyegyenl6s6gi Program (20 19 -2023 ) j 6v6hagy6s a'

El6ad6: Mizser Edit polg6rmester, Pet6 Attila jegyz\

4.lEgyeb dont6st ig6ny16 tigYek.

E16ad6: Mizser Edit Polg6rmester

5 ./ K6rd6sek, interpell6ci6k tt4ekoztat6k.



Z6rtiles;

6.1 Szociitlis tiizifa kdrelmek elbir6l6sa
Eloado: Mizser Edit polg6rmester

Nanirend tArs.yal6sa:

1./ Napirendt
2018. dvi kolts6gvet6si rendelet m6dosit6sa.
(El6terjesztds anyaga ir6sban mell6kelve 1. sz. me116k1et)

Eloado: l4izser Edit polg6rrnester

Mizser Edit polgSrmester hozzlszolits6ban elrnondta, hogy a szfrnszaki adatokat

tarlalmazo rendelet tervezetet a meghiv6val mindenkinek kikiildtdk. llsmertette a.

modosulo eloirinyzatokat, kiemelte, hogy a koltsdgvetds m6dositottt fodsszege

46.049.738,-Ft lenne. Kiemelte, hogy a 2018. 6vi legnagyobb beruhdzhsavik a temet6

vizveteli lehetos6g kialakit6sa, a Pet5fi utcai jirda felirjit6s, valamint a Szabadstry utca"

burkolat feliijit6sa volt. Szavazhsra tette fel a melldkelt rendelet tervezetet.

A d6nt6sho zatalban rdsztvev6k szhma 3 f6.

Rfbasebres Kiizs6g K6pvisel6-testiilete 3 igen, 0 nem

szavazattal, tart6zkod6s n6lkiil rnegalkotta 6/2t)18.(XII.14.)
0nkonm6nyzati rendelet6t az iinkormfnyzat 2018. 6vii

kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 1/201S.(II.23") iinkormhnyzati rendelel.

m6dosft6sf 16l.

2./ Napirend
Telepril6sk6p vddelm6r6l sz6l6 rendelet megalkot6sara vonatkoz6 tOrvdnyess6gi

felhiv6s megthr gy al6sa - rendeletalkot6s.
(El6terjeszt6s anyaga ir6sbarr melldkelve 2-3. sz. melldklet)
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester, Pet6 Attila jegyz1

Mizser Edit polg6rmester eml6keztette a k6pvisei6-testiiletet, hogy a kdzelmirltbarr

fogadtdk el a telepiil6skdpi arculati kdzikdnyvet. Akkor m6r tqekaztatilst adtak arr6l, hog;r

a telepiil6skdpi arculati k6zik6nyv mellett az dnkormfnyzatnak a te1eptil6sk6p v6delmdr6l

sz61o rendeletdt is meg kell alkotnia. Ennek jogszabillyban eloitt hatdrideje 2011.

december 3l-volt az arculati k6zikonyvvel azonosan. Az egyeztetesi folyamat elhuz6dhstr

miatt nem kdsziilt el a rendelet sem hatarid6re. Emiatt a Korm6nyhivatal tdrvdnyess6gi

felhiv6st tet, amelyet a megl'riv6val kikfildtek. A felhiv6sban el6irt teljesil.dsi hrt6rid6t

idokozben h6rom alkalornmal is meghosszabbitatttLk, mivel a rendelet mdg a,.

egy eztete sen v o lt a kr.ilonfdle szakhatos5gokn6l.

Pet6 Attila jegyzo felhivta a kdpvisel6-testtilet figye1m6t, hogy a telepiil6sk6p v6de1m6r61

s2616 rendeletben kell szabillyozni a helyi egyedi v6delem alalt fil6 6rt6kekert is, amelyelc

felsorol6sdt a rendelet melldklete tartalmazza. E rendelet elfogadds6val egyidejrileg a helyi

fpitdsi szabillyzatb6k ki kell venni a helyi vddelemre, valamint a teleplil6sk6p,re vonatkozri

rendelkez6seket. Elmondta, hogy az esetleges helyi vddelmet be kell jegyezletni az

ingatlan nyilv6ntarl6sba, emellett az dnkorm6nyzrtnak olyan thmogatdsi rentlszert kellene

mrikddtetnie amelyben drdembenthmogatja annak az ingatlannak a tulajdonosffi akihelyi
vddelem alattlevo ingatlan fjit fel.
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Mizser Edit polg6rmester a torvdnyessdgi felhiv6ssal kapcsolatb art szavazdsra tette fel a
kovetkez6 lntfr ozati i avaslatot :

R6basebes kdzsdg k6pvisel6-testiilete a telepiildsl<dpi rendelet
hifinyfxa tett tdrvdnyessdgi felhiv6st tudom6sul veszi, a
tdrv 6nye s s 69 i felhiv6sb an fogl altakkal egyet6rt.
FelelSs: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azonnal

A dontdsho zatalban rdsztvev6k szdma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testrilet 3 igen, 0 nem szavazatta.l tartozkod1.s
ndlktil me gho zta az alfhbi hatfr ozatot:

lOnOjS, (XtI.t:.1 sz. ll a t 6 r o z a t
R6basebes kozsdg kdpvisel6-testrilete a telepiil6skdpi rendelet
hilnyara tett torv6nyessdgi felhiv5st tudom6sul veszi, a
tdrvdnye s s6gi felhiv6sb an fo glaltakkal e gy etert.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatlridg; azonnal

Mizser Edit polg6rmester szavazitsra tette fel az el6terjesztds mell6klete szerinti rendeletet
tervezetet.
A dontdshozatalban rdsztvev6k szfrma3 fo.

R6basebes Ktizs6g Kdpvisel6-testiilete 3 igeno 0 nenr
szavazattal, tart6zkodis n6lkiil rnegalkotta 7 lzt}l9.(xrr.14.)
iinkorrnfnyzati rendelet6t a telepiil6sk6p v6delm6riil.

3./Napinendt
Helyi E s elyegy enl 6 sd gi Program (20 | 9 -2023) j ov 6hagy dsa.
(El6tedesztds anyag ir6sban melldkelve, 4. sz.melldklet)
Eload6: Mizser Edit polg6rmester, petd Attila jegyzo

Mizser Edit polg6rmester thjekoztatta a kdpvisel6-testtiletet, hogy jogszabdlyi el6ir6s
alapjhn a kdpvisel6-testtiletnek Helyi Es6lyegyenl6s6gi Programot kell elfogadni. A.
program 5 dvre sz6l, az el6zo I{EP 201 8-ban j6rt le, ezdrt december 3 1-ig el kell fogadni a
kdvetkezo 6t dvre szolo programot. Egy EMMI rendelet szab\lyozza a program tartalmht,
melynek kotelez6 tartalmi elemei az elozo rjt dv adatait gynjb aaatiaatiU. a telepril6s;
helyzetet elemzo rdsz, 6s a HEP intdzkeddsi terv. Az el|terjeszt6sben kilkiilddtt HEF,
tervezet az elozo mintflSra kdszrilt, aktualiziifisra keniltek az adatok, jogszab1lyii
vdltoz6sok . Az intezkeddsek terdn l6nye ges viitoz6s nem tortdnt mivel az el6z5 HEP-berL
olyan intdzkeddsek voltak meghat5rozva, melyek folyamatosak, a kcivetkezcj id6szakbanL
is teliesithet6k.

Pet6 Attila jegyzo kieg6szitds6ben elmondta, hogy bizonyo s palydzatok bead6s6hoz;
szr.iksdges, hogy az dnkorm6nyzat rendelkezzen Helyi Es6lyegyenOse4 prclgrammal. A
programot kdtdvente fehil kell vizsgllni,6s sztiks6g esetdn m6dosftani kell,

Mizser Edit polgdrmester szavazhsra tette fel az alilbbihatfuozati iavaslatot:
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R6basebes Kozsdg 0nkorm6nyzalinak kdpviselir-testrilete a
telepiilds 2019-2023. 6vekre szolo Helyi Es6lyegyenl6s6gi
programj6t az el6terjeszt6s melldklete szerinti tartalommaLl
elfogadja.
Hatiridl: azonnal
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester

A d6ntdsho zaLalban rdsztvev6k szfrna 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkod6s
nd lktil me gho zta az alibbi hatir ozatot:

4UzOtS.(XtI.tr.) sz.u
R6basebes Kozs6g OnkormSnyzathnak k6pvisel6-testrilete a
telepiilds 2019-2023. dvekre szolo Helyi Es6lyegyenl6sdgi
programj6t az elSterjesztds mell6klete szerinti tartalommal
elfogadja.
Hat6rid6: azonnal
Felei6s: Mizser Edit polg6rmester

4./ Napirenril
Egydb dcintdst igdnyl6 Ugyek.
El6ado: Mizser Edit polg6rmester

Mizser Edit polg6rrnester ti4ekoztatta a k6pvisel6-testrilet tagait, hogy egy6b ddnt6st
ig6ny16 ugy nem lrkezett a k6pvisel6-testrilethez.

5.i Napirend
Kdrddsek, interpell6ci6k, t6j 6ko ztatok.

Pet6 Gdbor kdpvisel6 kdpvisel6 megkerdezte, hogy a Szabadsdg utca midrl nem teljes
hosszdban kerr.ilt felirjit6sra. Eszrevdtel ezte, hogy a kar6csonyi diszvililgitds a. falukdzponrl
tobbi r6szdre rnidrt nem kenilt ki6pft6sre.

Mizser Edit polg6rmester v6lasz6ban elmondta, hogy a p\lydzati tdmogatasb6l ds er

t6mogat6s me116 v|lIaIt oner6b6l ennyire futotta. Azut fehijit6s 13.183.siz,-Ft-ba kenilt
A kar6csonyi diszvil6gft6ssal kapcsolatban elmondta, hogy eredetileg a tobbi utc6hoz isi
szerettek volna, de az E.ON nem j6rult hozzd a trafo miatt. A kivitelezo wzonban adotl;,
otleteket a jov6re vonatkoz6an.

Mizser Edit polg6rmester a napirendek lezfurdsa ut6n megkdszdnte a kdzmeghallgat6son.
val6 rdszv6telt, majd a kozmeghallgat6st 14 ora 30 perckor bezfrta. A szoci6lis t.i,zifa.
kdrelmek elbir6l6s6nak idej6re zdrt.ilestrendelt el, amelyr6l krilon jegyzokcinyv kdsziilt.

7\h"
Pet6 Attila

jegyzo


