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Kdszrilt: R6basebes Kdzsdg Onkorm6nyzat I(6pvisel6-testuletdnek 2018. febru6r 22-en

(csiitdrtOk) 14,oo 6rakor a Kdzds Onkorm6nyzati Hivatal R6basebesi Kirendeltsdgdn
megtartott nyilv6nos illdsdr61.

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

Mizser Edit polg6rmester kdszdntotte a kdpvisel6-testtleti tagokat. Meg6llapitotta, hogy

az tilds hatfrozatk6pes, mivel a 3 f6s kdpvisel6-testriletb6l mindenki jelen van.

Mizser Edit polg6rmester ezt kdvet6en szavazdsra tette fe:l a jegyz6kdnyv me1l6klet6l;

kep ez6 meghiv 6b an szerep I 6 napirend el fo gad6s6t.

A ddnt6sho zatalban r6sztvev6k szdma 3 f6.
A javaslattal kapcsolatosan a kdpvisel6-testiilet 3 igen, 0 nem szavazattal tart6zkoddst

n6lkril meshozta az alilbbi hatfu ozatot:

R6basebes Kdzsdg Kdpvisel6:testtilete a jegyz6kdnyv melldletdl:

kepezl meghiv6ban foglaltak szerint a testtileti til6s napirendjdt"

elfogadja.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hat6rid6: azomal

N@
I . I Az 0nkorm6ny zat 20 18. 6vi kdlts6gvetdsdnek megt(n gy al6sa.

E16qd6: Mizser Edit polg6rmester

2.lEgyeb ddntdst igdnyl6 rigyek
E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

3 . / Kdrddsek, interpell6ci6l<, t6j ekoztatlk.

M_iitx:
4.1 Szoci|lis k6relmek elbir5l6sa.

E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Na' piren0 tAreyal

1./ Napirend
Az dnkorm 6ny zat 20 | 8 . dvi k6lts dgvetds dnek me gtdr gy aI6s a.

(El6terjesztls anyaga irdsban mellldkelve 1. sz. melldklett)
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E16ad6: Mizser Edit polg6rmester

Mf_zSet Ed{ polgarmester sz6beli kieg6szit6s6ben elmondta, hogy a kolts6gvet6s tervezetdt

a meghiv6val mindenkinek kikiildtdk. R6szletesen ismertetto az egyes kiaddsi 6s bevdteli

tdteleket. Megit6l6se szerint j61 6llnak anyagilag, a k61ts6g'vetds f6dsszege 46.051.814,-Ft,

amely kdzel 10.000 E Ft tartalekot tartalmaz a p6ly6zaton elnyert irt 6s jarda felfjit6sok
mellett is. Ez annak is koszdnhet6, hogy az eloz6 6vi p6nzrnaradv(ny 13.086.312,-Ft volt.

Tiljdkoztatta a k6pvise16-testtiletet, thogy a temet6i diszvililgit6s kdlts6ge azert szerepel a.

2018. dvi kdltsdgvetdsben, mert ugyan a munk6k befejez6dtek 2017-ben, de a sz6ml6zds

6tcsirszott 20t8-ra. Emllkeztette a kdpvisel6-testiiletet, hogy ennek bev6tele az"

ad6ss6gkonszolid6ci6ban nem r6szesrilt dnkorm6nyzatak 1:6mogathsa volt 1.500 E F1:

Osszegben, amelyet mdr 2016. 6vben kiutaltak. Elmondta, hogy a kiiltertileti utak

javitds6ra 300 E Ft+Afa dsszeget terveztek. Megkdrte I'et6 G6bor k6pvise16t, hogy a.

kiilteriileti utak karbantartdsdnak lebonyolitSs6ban mtikO<ljon kozre. A tervezett 6sszeg,

erejdig rendelhet meg irtjavitfust. Javasolta, hogy a r6basehesi tigyeket inttezo 2 kdzbs,

hivatali dolgoz6 rdszlre tervezzenek be Osszesen 100 lE Ft jutalmat a kdltsdgvetdsbe.

PgLa_AUdg jegyz6 felhivta a k6pvisel6-testrilet figyelmdt, hogy a konyvtari normativa ar

kordbbi 1.200 E Ft-r61 1.800 E Ft-ra emelkedett azidei 6vtren. A kOltsdgvetdsben szinte,

biztos, hogy ennek fe1haszn6l6sa nem kertilt teljes kdriien tervezdsre, ezdrt 6v kozbenL

majd gondoskodni kell annak c6l szerinti felhaszn6l6str6l annak 6rdek6ben, hogy ar

t6mogat6ssal el tudjanak sz6molni a k6s6bbiekben.

Pgld_qabql k6pvisel6 megkerdezte, hogy a Szabads6g utcatenezett ritfehijitdsa a teljesr

utca hossz6t drinti-e. Felvetette, hogy a volt csarnok 6piilettel nem kezdenek-e valamit,,

valamint a gyermekeknek jdtszoter kialakit6sa nem szerepel-e a tervekben? V6lem6nye:

szerint valamit kezdeni kellene a gyerekek iigy6ben mert unttc6n nem j6tszhatnak.

Mizser Edit polg6rmester villaszSban elmondta, hogy a teljes ut feli\itilsdra kdrtek:

ajfnlatot amely alaptrfn ap|lydzatotkdszitettek. Tervezik rniszaki ellen6r alkalmazdsilt az:

ritdpit6sndl annak 6rdek6ben, hogy a miiszaki felt6telek teljestiljenek. A mtiszaki ellen6r:

koltsdgdre terveztek kiad6st a kdltsdgvetdsben. A volt csamokdpiilettel 6s a jfrtsz6terce.l

kapcsolatos felvetdsre elmondta, hogy nem 6rt egyet ezen fejlesztdsekkel. Szem6ly szerintt

nem t6mogatja, hogy e projektelkre krildnftsenek el l<iad6st a koltsdgvetdsben, de:

amennyiben a kdpvisel6-testiilet tov6bbi kettagSathmogatja a javaslatot akkor tudom6su.l

veszi a ddnt6sriket. Javasolta, hogy el5szcir keressenek arca alkalmas tertiletet amelyett

megv6s6rolhatnanak 6s ut6na tdrjenek vissza a j6tszoter iigvdre.
Elmondta, hogy a K6zds Onkornn6nyzati Hivatal miikddtetdsdhez az iden sem kell
hozzdjarulniuk. Az 6llami t6mogat6st a gesztor kapja, arnely elegend6 a mtikddtet6sre,
Isrnertette a Kdzds Onkorrn6nyzati Hivatal kolts6gvet6sdt majd szavaz\sra tette fel az:,

al 6bbi hattr ozati j av as I atot :

Rdbasebes Kdzs6g K6pviseld-testtilete a Szili Kozdti

Onlkorm6nyzati Hivatal 2018. 6vi kOltsdgvet6sdt 55.283,226,-F t

bev6tellel, 6s 55.283.226,-Ft kiad6ssa.l, ezen beltil
$ .A07 .3 5 5,-Ft szem6lyi j ellegii j uttat6ssal,
7 .6A5 .87 l,-Ft j 6rul6kkal,
4" 670. 000,-F t dologi kiad6ssal j6v 66a.gyja.

&lel6s: Mizser Edit polgdrmester
Hatdridl: azowtal
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A ddnt6sh ozatalban rdsztvev6k sz6ma 3 fo.
A javaslattal kapcsolatosan a k6pvisel6-testiilet 3 igen, l) nem szavazattal tart6zkod6s

ndlktil me ghozta az alilbbi hatdr ozatot:

R6basebes I(6zs6g Kdpvisel6-testtilete a Szili K0z6s

Onkorm6nyzati Hivatal 2018" dvi k.6ltsdgvet6s6t 55.283.226,-)Ft

bevdtellel, es 5 5 .283 .226,-F t kiad6sr;al, ezen beltil
43 .0 07 .3 5 5, -Ft szem6lyi j ellegu j uttat6ssal,

7 .605.81 I,-Ft jaruldkkal,
4.670. 000,-Ft dologi kiad6ssal j6v ahagyja.
Felel6s: Mizser Edit polg6rmester
Hatarid6: azorunl

Mizser Edit polg6rmester szavazdsra tette feI az el6terjeszt6s mell6kletdtkdpezl 2018. dvi

krllts6gvet6sre vonatkoz6 rende I et tetv ezetet.

A ddntdsh ozatalban rdsztvev6k szbma 3 fo.

R6basebes Kiizs6g K6pviseld-testiilete 3 igen, 0 neml

szavazattal, tart6zkod6s n6lk{ill megalkotta ll20l8.(11,23.)t

iinkormSnynati rendelet6t a7' iinkorminyzat 2018. 6vii

k0lts6gvet6s6r6l.

2./ Napirend
Egydb ddntdst ig6nyl6 iigyek.
El6ad6: Mizser Edit polg6rmester

@SgL Edit polg6rmester tfijekoztatta a k6pvisel6-testiiletet, hogy egydb ddntdst ig6nyl(i

Ligy nem erkezett 
-a 

kdpvisel6-testiilethez.

4./ Napirend
K6rd6sek, interp el I 6ci 6k, t6j 6ko z:tatok.

Mizser Edit polg6rmester tdj6koztatta a kdpvisel6-testrlletet, hogy m6rcius h6napbart

tervezik kdzmeghallgat6s tartfusdt ahol ismertetik az Onkorm6nyzat anyagi helyzet6t 6t;

besz6moln ak a 2018. 6vi tervekr6l is.

A javaslatot a k6pvisel6-testiilet egyhangirlag titmogatta,

hathr o zatot nem hozott.

Mizser Edit polg6rmester a napirendek megtdrgyal6sa ut6n a. szoci6lis rigyek elbir6l6s6natrr

idej 6re zdrt :olest rendelt el, amelyr6l krildn j egyz6kcinyv k6s:ziilt.
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