
Rábasebes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
R á b a s e b e s  
 
Rs/27-2/2019. 

Jegyzőkönyv 
 
Készült: Rábasebes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 28-án 
(csütörtök) 14,oo órakor a Közös Önkormányzati Hivatal Rábasebesi Kirendeltségén 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Mizser Edit polgármester 

Szórádi Sándor alpolgármester 
Pető Gábor képviselő a csatolt jelenléti ív szerint 
Pető Attila jegyző 

 
Mizser Edit polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes, mivel a 3 fős képviselő-testületből mindenki jelen van. 
 
Mizser Edit polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét 
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

4/2019. (II. 28.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléletét 
képező meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét 
elfogadja. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: azonnal 

 
N a p i r e n d: 
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása.  

Előadó: Mizser Edit polgármester 
 

2./ Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Mizser Edit polgármester 

 
3./ Kérdések, interpellációk, tájékoztatók. 
 
Zárt ülés: 
4./ Szociális kérelmek elbírálása. 

Előadó: Mizser Edit polgármester 
 
N a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1./ Napirend 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása.  
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve 1-2. sz. melléklet) 
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Előadó: Mizser Edit polgármester 
 
Mizser Edit polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a költségvetés tervezetét 
a meghívóval mindenkinek kiküldték. Részletesen ismertette az egyes kiadási és bevételi 
tételeket. Elmondta, hogy az önkormányzati költségvetés főösszege 37.188.710,-Ft. Az 
előző évi pénzmaradványuk 14.406.920,-Ft volt. Megkérdezte, hogy a külterületi utak 
karbantartására tervezzenek-e be kiadást az idei költségvetésben is, vagy elegendő volt a 
tavaly e célra fordított összeg. 
 
Pető Gábor képviselő javasolta a külterületi utak karbantartásának folytatását.  
 
Mizser Edit polgármester javasolta, hogy e célra a tartalék terhére különítsenek el 400 E 
Ft+Áfa összeget. 
A nagyobb összegű tételek közül kiemelte, hogy a Petőfi utca járdafelújításának 
folytatásra terveztek 1.000 E Ft+Áfa összeget, valamint a Leader pályázat keretében 
beszerzendő fűnyírók önrészére 177 E Ft+Áfa összeget. A tartalék a külterületi utak 
karbantartására tervezett 400 E Ft+Áfa figyelembevételével 10.587.5410,-Ft-ra 
módosulna. A tartalék biztosítana fedezetet az esetleges pályázatok önrészére, illetve az 
előre nem tervezett, év közben felmerülő kiadásokra. Véleménye szerint megfelelő 
pályázat esetén a temetői urnafalra lehetne pályázni, illetve akár járdára is, bár ott csak 
anyagköltségre lehet támogatást igényelni a modern falvak program forrásaiból.  
 
Szórádi Sándor alpolgármester javasolta, hogy telekvásárlásra tervezzenek kiadást annak 
érdekében, hogy ott játszóteret és focipályát tudjanak kialakítani a gyermekeknek. 
Véleménye szerint a legkisebb falvakban is van már játszótér. 
 
Mizser Edit polgármester hozzászólásában elmondta, hogy nem támogatja a telek 
vásárlást, és sajnos a játszótéri eszközökre a modern falvak programban sem igényelhető 
támogatás. 
 
Pető Attila jegyző felvetette, hogy a csarnok telkén megfelelő tereprendezés után lehetne 
egy kisebb játszóteret kialakítani és akkor csak a játszótéri eszközökre kellene költeni. A 
terület az önkormányzaté és párhuzamos az úttal, területe 1057 m2. Az ingatlan 
nyilvántartás szerint kivett, felvásárló telep néven van bejegyezve. Az út mellé élősövényt 
lehetne telepíteni, amely kellő védelmet jelentene majd idővel. 
 
Mizser Edit polgármester javasolta e lehetőség megvizsgálását, az épület elbontásával, 
illetve tereprendezéssel. Az ingatlant mindenek előtt ki kell majd méretni a telekhatár 
tisztázása érdekében. 
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésével kapcsolatban elmondta, hogy az idén 
először hozzájárulást kell fizetniük mintegy 100 E Ft összegben. Ismertette a Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetését majd szavazásra tette fel az alábbi határozati 
javaslatot: 

Rábasebes Község Képviselő-testülete a Szili Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 64.022.000,-Ft 
bevétellel, és 64.022.0000,-Ft kiadással az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: azonnal 
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A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi határozatot: 
 

5/2019. (II. 28.) sz. H a t á r o z a t 
Rábasebes Község Képviselő-testülete a Szili Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 64.022.000,-Ft 
bevétellel, és 64.022.0000,-Ft kiadással az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Mizser Edit polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Mizser Edit polgármester szavazásra tette fel a módosító javaslattal kiegészített, 2019. évi 
költségvetésre vonatkozó rendelet tervezetet. 
A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fő. 
 

Rábasebes Község Képviselő-testülete 3 igen, 0 nem 
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta 1/2019.(III.1.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről. 

 
2./ Napirend 

Egyéb döntést igénylő ügyek. 
Előadó: Mizser Edit polgármester 

 
Mizser Edit polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy egyéb döntést igénylő 
ügy nem érkezett a képviselő-testülethez. 
 
3./ Napirend 

Kérdések, interpellációk, tájékoztatók. 
 
Mizser Edit polgármester javasolta, hogy valamelyik könyvtári rendezvénnyel 
összekapcsolva a tavasz során szervezzenek egy kisebb közösségi összejövetelt ahova 
hívhatnának zenészt és lángossütőt is. 
 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta, 
határozatot nem hozott. 

 
Mizser Edit polgármester a napirendek megtárgyalása után a szociális ügyek elbírálásának 
idejére zárt ülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült. 
 

K.m.f. 
 
 
 Mizser Edit Pető Attila 
 polgármester jegyző 


