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Rábapordány Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete 2014. március 24.,én (hétfŐ\

17.00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezennel szavazati (tanácskozási) joggal

tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: ÖnkormányzaíTanácskozóterme Rábapordany

Napirend:

1. Erőemelőklub eszközvásárlásáról döntós.
Előterj esztő : P ásztomé S zakács Gabriella polgármester

2. S zennyvízb eruhéuás ag g1 omerációba c satlakozás 1 ehető sé ge,

Előterjesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

3. A20l4. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előterj esztő : P ásztorné S zakács Gabriella pol gárme ster

4. Óvoda múködésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

5. L'ájékoztaíoa Sportkör 2013.évi működéséról és a támogatott pénzeszkÖzÖk

felhasználásáró1.
Előter_i esztő : Horváth Ottó

6. Tájékoztatő a háziorvosi tevékenység működéséről.
Előterjesztő: Dr. Balogh Karoly háziorvos

7 . T á7 ékoztaíő a,,FÁKLYA" Tűzoltóegyesület működéséről.
E,lőterjesztő: Márkus János elnök

8. Beledi Egyesített Szociális Központ által nyújtott szo|gáItaíások térítési díjának
elfogadása.
Előterjesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

9. Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása, közbeszeruésibíráló bizottság tagjainak
megválasztása.
Előterjesztő: Pető Attila jegyző

i0. Egyéb ügyek.
Előterj esztő : P ásztorné Szakác s Gabri ella pol gármester

Záftilés:
1 1. Döntés szociális ügyekben

E lőterj e sztő : P ásztomé S zakács Gabriella pol gármester

Rábapordány^ 2014. március i 9.

Pásztorné Szakács Gabriella sk.
polgármester



Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jelenléti ív

Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2Ol4. március 24-én 17.00
Órakor megtarlott ülésén megjelent képviselőkről, tanácskozási joggal meghívottakról.

1. Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

2. Németh Lászlő aipolgármester

3. Dr. Balogh Károly

4. Horváth Edit

5. Horváthné Németh Sarolta

6. Karkis Szilvia

7, Kránicz Imre

Pető Attila jegyző

Tanácskozási j oggal me ghívottak
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Rábapordány Község Önkorm ányzat Képvis előtestülete
9146 Rábapordányo Ady E. u. 1.

|-3l2ol4.
Jegyzőkönvv

Készült: Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20|4. március 24-
én (hétfo) I7,oo órakor az önkormányzat tanácskozótermében megtartott nyilvános
üléséről.

Jelen vannak: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Németh Lász|ő alpolgárme ster,
Horváth Edit,
Kránicz Imre,
dr. Balogh Károly,
Karkis Szilvia képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Huszár Józsefné őv odav ezető,
Pető Attila jegyző

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és az
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben
előírtaknak megfelelően történt.

Megállapította, hogy az ülés hatérozatképes, mivel a megválasztott 7 fos képviselő
testületből 6 fő jelen van.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
határ ozati j ava s l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Lászlő alpolgármestert és Horváth Edit
képvi selőt me gv álasztj a.

Határidő: azonnal
Fel elő s : P ásztorné S zakác s Gabriella polgárme ster

A döntéshozatalbanrésztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavázattal, tartőzkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

l3l2014. (III.24.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Lászlő alpolgármestert és Horváth Edit
képvi sel őt megv álaszt1 a.

Hataridő: azorrnl
Felelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv
mellékletétképező meghívóban szereplő napirend elfogadását. Elmondta, hogy a napirend
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tartalma nem váItozna, de az egyes napirendi pontok tárgyalását felcserélnék az előadók
érkezési sorrendje miatt.
A döntésh ozaía\ban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
né lkül me gho zta az alábbi határ ozatot;

141201,4. (II|.24.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-te stülete a j egy zőkönyv melléletét
képező meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét
elfogadja.
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

Napirend:
I .l T ájékoztatő a Sportkör 2013 . évi működéséről és a támogatásként biztosított

pénze s zközök fe lhas ználásár ől.
Előadó: Horváth Ottó volt egyesületi elnök

2. l Óv oda működésével kapcsolato s döntések meghozatala.
Előadó : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

3 . l T áj ékoztatő a,,F áklya" T űzoltő Egy e sület működé sérő 1

Előadó: Varga Anna egyesületi képviselő

4. l Erőemelő Klub eszközv ásárlásáról döntés.
Előadó: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

5 . / S z enny v ízb eruházás ag g l om er áciőb a c s atlako zás 1 eh et ő s é g e
Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgárme ster

6.1 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása.
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

7.1 Talékoztatő a háziorvosi tevékenység működéséről.
Előadó: dr. Balogh Károly háziorvos

8./ Beledi Egyesített Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjainak
jóváhagyása.
E lőadó : P ásztorné S zakác s Gabri el la p olgárme ster

9./ Közbes zerzési Szabályzat jőváhagyása, közbesz erzési bírálő bizottság tagj ainak
megválasztása.
Előadó: Pető Attila jegyző

10./ Egyéb ügyek
Előadó : P ásztomé S zakács Gabriel la polgármester
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ZártúIés:
I1rl Szociális ügyek

Elóadó : P ászíorné Szakács Gabriella polgármester

Napirend tárgvalása:

1. Napirend
Tájékoztató a Sporlkör 2013. évi működéséről ós a támogatásként biztosított
p énzeszközök fe lhas ználásár óI.
Előadó: Horváth Ottó volt egyesületi elnök

Horváth Ottó egyesületi elnök szóbeli beszámolójában elmondta, hogy 2013 évben 300 E
+ 200 E Ft működési támogatást, valamint a TAO pályázat önrészére 600 E Ft támogatást
kaptak az önkormányzattől. A támogatások felhasználásra kerültek az egyesület
működtetésére. A felhasználást számlákkal tudják igazolnl A könyvelőjük a pontos
számszaki adatokat májusra tudja elkészíteni. Ismertette az egyesület 2013. évi
működését. Kiemelte, hogy a kézi|abda szakosztály ídőközben megszűnt.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy újabb
támogatást akkor adhatnak, ha a korábbiről az egyesületek elszámoltak. Kérte, hogy az
írásos beszámoló a vállaltaknak megfelelően májusban benyújtásra kerüljön. Javasolta a
beszámoló elfogadását, Szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete Sportegyesület 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadj a.

Felelős : P ásztomé S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

l5l2014. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete Sportegyesület 20 1 3. évi
munkáj áróI szólő beszámolót el fogadj a.

F elelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

2. Nlpirend
Ovoda működésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az
óvoda vezetője több levelet is küldött a közelmúltban. Az óvodai beíratás tervezett
időpontja 2014, április I4-I5 között lenne. A nemzeti köznevelésről szóló 20II. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodai felvétel
időpontjáről, az óvodába történő jelentkezés módjáról, az ővoda nyitva tutásáről.
S zav azásr a t ett e fe l az al ábbi határ o zatí j av as 1 at ot :
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Rábapordány község képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda Rábapordány közoktat ási intézménybe törlénő beiratkozás
időpontját 2014. április I4-I5. közötti időpontban haíározzameg.
Más településről óvodás korú gyermeket csak üres ferőhelyek
esetén szabad fogadni.
Az ővodába felvett gyermekek csoportba való beosztásárőI az
óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének
f,rgyelembe vételével, a köznevelésről szólő 20II. CXC. tv. 49. §

(4) bekezdése alapján.
Határidő: azorvlal
Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az a|éhbi határ ozatot,.

1612014. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány község képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Ovoda Rábapordány közoktatási intézménybe történő beiratkozás
időpontját 2014. április I4-I5. közötti időpontban határozzameg.
Más településről óvodás korú gyermeket csak üres férőhelyek
esetén szabad fogadni.
Az óvodába felvett gyermekek csoporlba való beosztásárőI az
óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének
figyelembe vételével, a köznevelésről szőlő 20II. CXC. tv. 49. §
(4) bekezdése alapján.
Határidő: azonnal
Felelős : P ásztomé S zakács Gabriella polgárme ster

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az
óvoda nyári leállását augusztus 4-től 22-ig tervezi az intézmény. A tervezett leállás 3 hét
lenne, amelyet kicsit soknak tart a korábbi évek kéthetes leáIlásához képest.

Huszár Józsefné óvodavezető hozzászólásában elmondta, hogy a hosszabb leállást az
indokolja, hogy a csoportszoba és a konyha is meszelve lesz, továhbá a szabadságok
kiadása miatt is célszerű lenne a hosszabb leállás.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester véleménye szerint erre az időszakra esik a
búcsú hete is, amikor a legtöbb a fűnyírás is, a festést bevállalni ekkor nem tartja
szerencsésnek, mert minden dolgozó készülne a helyi ünnepre is. Felhívta a figyelmet a
vonatkozó jogszabályra amely szerint zárva tartás esetén is biztosítani kell a gyermekek
felügyeletét amennyiben a szülő erre igényt tart.

Németh László alpolgármester véleménye szerint időben tájékoztassák a szülőket a
leállásról és akinek gondja yan az jelezze az intézmény felé. Tervezzék úgy, hogy a
legtöbb munkával belefédenek a leállásba. Javasolta atervezett leállás támogatását.
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Pásztomé Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel
javaslatot:

az alzhbi határozati

a Napközi Otthonos
közötti zérva tartását

Rábapordány község képviselő-testülete
Óvoda Rábapordány 2014. auglsrtus 4-22.
tudomásul veszi.
Hataridő: azonnal
F elelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1

tartő zko dás s al m e gho zta az al ább i határ o zatot :

17 12014. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány község kópviselő-testülete a Napközi Otthonos
Ovoda Rábapordány 2014. augusztus 4-22. közötti zárva tartását
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az
óvodavezető anól is tájékoztatta a fenntartót, hogy a tavaszi szünetben is szeretnének
zárva tartani. Az erre vonatkozó levélhez mellékelte a szülök döntését tartalmaző
jegyzőkönyvet. Vólemónye szerint a fenntartónál kellett volna kezdeményezni a zárva
tartást ós utána megkérdezni a szülőket nem pedig fordítva. Megjegyezte, hogy a
jegyzőkönyvet nem minden szülő írta aIá. Javasolta, hogy az intézményvezető által éves
szinten elrendelhető nevelés nélküli munkanap terhére legyen a tavaszi leállás. Ar ól ne a
képviselő-testület döntsön.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta,
határ ozatot nem ho zott.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a kópviselő-testületet, hogy az
óvoda vezető bejelentette, hogy 2014. május 16-23. között szabadságra szeretne menni.
Elmondta, hogy ez nem igényel testületi döntést: Meg|egyezte azonban, hogy egy korábbi
óvodai dolgozó év közbeni szabadsága kapcsán éppen az ővodavezető volt aki jelezte
korábban, hogy az óvodában a szabadságot elsősorban július 1. és augusztus 31. között
kell kiadni. A nevelési évben csak kivételesen indokolt esetben kerülhet eíTe sor.
Felolvasta akorábbi testületi ülésjegyzőkönyvéből azővodavezetőhozzászőIását.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ővodából olyan jelzést kaptak melyben
kifogásolták, hogy a dajka nem kapott ágazati pótlékot. Elmondta, hogy ágazati pőtlékra a
szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jogosultak. A dajka a köznevelési
ágazaíban dolgozónak minősül, így a szociáIis ágazati pótlékra nem jogosult.

Huszár lőzsefné óvodavezetőhozzászőlásában elmondta, hogy információik szerint aszili
óvodában kaptak pótlékot a dolgozók.
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Pető Attila jegyző hozzászőIásában elmondta, hogy a szili óvodában valőban kaptak a

dolgozók béremelést, de az nem ágazati pótlék volt, hanem munkáltatói döntésen alapult.
Ennek fedezetét az intézmény költségvetése biztosította, mivel jobb mutatók és a társulási
forma miatt jobb azintézmény állami támogatása.

Németh LászIő alpolgármester javasolta, hogy amennyiben lehetőség lesz
akkor gondoljanak a dolgozőra és térjenek rá vissza később.bérmegtakarításra

3. Napirend
T áj ékoztató a,,F ákly a" T űzoltő Egye sül et működé sérő l
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, I. sz. melléklet)
Előadó: Varga Anna egyesületi képviselő

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
beszámoló anyagát a meghívóval kiküldték a képviselőknek, Megköszönte a tűzoltők
árvízi helytállását. Elmondta, hogy az egyesület március 15-i megemlékezésén nem kellett
volna külön köszönteni, magánemberként volt jelen, mivel meghívót nem kapott. Kérte,
hogy a jövőben ne kerüljön köszöntésre hasonló helyzetben. Javasolta a beszámoló
elfogadását, szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a,,Fáklya" Tűzoltő
Egyesület 2013. évi munkáj árő| szőlő beszámolót elfogadja.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azornal

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tuiőzkodás
nélkül meghozta az alábbi hatátr ozatot:

18l20l4. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete a,,Fáklya" Tűzoltő
Egyesület 20 I 3 . évi munkáj ár ől szőlő beszámolót elfogadj a.

Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester
Határidő: azonrtal

4. Napirend
Erőemelő klub eszkö zv ásárlásáról döntés.
Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a volt
mozi épületben voltak korábban edzőgépek ahova 10-15 fiatal bejárt Patyi BéIa az
edzőgépek tulajdonosa az eszközöket elvitte, így jelenleg nincsen a fiataloknak eszközeik.
Kapuváron egy magánszemély felszámolja az edzőtermét, a 13 db eszközt 250 E Ft-ért
eladná. Beszéltek az eladőval és sikerült lealkudniuk az eszközök árát 2I0 E Ft-ra.

Az ülésen megjelent fiatalok elmondták, hogy több mint 10 éve múködött az edzőterem.
Az elszállított gépek értéke 250-300 E Ft lehetett. Jelenleg kb. 200 Kg súllyal
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rendelkeznek. Ismertették a kapuvári ajánlatbanIévő edzőgépek típusait. Kiemelték, hogY

az eszközök között női gépek is vannak.

pá§ztorné Szakács Gabriella polgármester elmondta, hogy a TÁUOP pályázat keretében

"ly"" d.lg"k"t i. *"gvutositottat<, amelyet az önkormányzat a költségvetésébe is

betervezett, mindenképp.r, -.guulósította volna. Javasolta, hogy ennek fejében vásárolják

meg az eszközöket a irataloknak. Az eszközök az önkormányzat tulajdonaba kerÜlnének.

S zav azásr a tette fe 1 az a\éhbi határ o zati j av as 1 at ot :

Rábapordány község képviselő_testülete használt edzőgépek

beszerzését haíározza eI az előterjesztésben ismertetett ajánlat

alapjén 2I0 E Ft összegben.
Képviselő-testület fe|hatalmazza a polgármestert a beszerzés
lebonyolítására.
Felelős : P ásztomé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azornal

A döntésh ozata|ban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás

né lkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

l9l2014. (Il|.24.| sz. }r a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete hasznáIt edzőgépek
beszerzését határozza el az előterjesztésben ismertetett ajánlat

alapján 2 | 0 E Ft összegben.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzés

lebonyolítására.
F elelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

5. Napirend
Szennyvízberuhánásagglomerációbacsatlakozáslehetősége
Előadó : Pásáorné Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester köszöntötte Berta Zoltánt a Pannon- YÍz Zrt.
Csornai Üzemmémökségének vezetőjét. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a

rábacsécsónyi szennyvíztisztítő telep tervezett fejlesztése fol1,tán felmerült Rábapordány
csatlakozásának lehetősége az ottani telepre. Ehthez azoílbarl az kellene, hogy a település a
Rábacsécsény székhelyű szennyviz agglomeráciőba tartozzon. Ebhez kormányrendeletet
kell módosítani és előfeltétele egy agglomerációs tanulmány elkészítése. A mai napon
jártak Tőke Lászlő ÚrnáI, a Pannon-Víz Zrt. vezérigazgatőjánáI. Az igazgatő Úr

véleménye szerint szerencsésebb lenne e tisztítőhoz csatlakozní, mint önálló telelpülési
tisztítőt működtetni, mivel az alegkevésbé költséghatékony megoldás. Az agglomerációs
terv költsége becslése szerint 2-2,5 mil|ió forint lenne, de kémek pontos árajánlatot a

tervek elkészítésére. A Pannon-Víz aterv elkészítéséheztámogatást nem tud adni, esetleg
kamatmentes kölcsönt hosszabb időtartamra. Felkérte Berta Zoltánt adjon ,részletes

táj ékoztatást a tervezett fej le szté sről.
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Berta Zo|tán üzemvezető részletesen ismertette a szükséges lépéseket. Elmondta, hogY a

200Lb* 
^rgépült 

rábacsécsényi telepen megépítése óta nem tÖrtént fejlesztés. Atisztítő
jelenleg s teteptites szennyvizét fogadla és a tervezett fejlesztés 272 milliő forintba

kertilne. A telipet fejleszieni kell legkésőbb 2015. december 31-ig. A fejlesztésre

vonatkozó pályázat elbíráIása kedvezőbb lenne, ha lenne egy település, amely a telePre

pluszban ,á"rát1ukorna. Az agglomerációs tervnek az a lényege, hogy számításokkal

alátámasztva azt kell bebizonyítani, hogy a rábapordányi szennyvíz hat, de maximum

nyolc őra a|att eljut a tisztitőba. A.KEOP projektben teljesen ingyen vállalják, hogY

eikészítik a projókt előkészítését. önerőként a 85% feletti részt kell vállalni a 8

önkormány rutnuÉ amely 40 millió forint lenne. Ez jelenleg a 8 telePülésrŐl szŐI,

Rábapordányró1 még nan, mivel nem taga az agglomerációnak. RábapordánY meglévő

tervét át kell terveztetni ) maga a településen belüli nyomvonal nem váItozna, de a terv az

egy település, egy tisztitó sémára készült, és meg kell tervezni a RábapordánY és

Íágyogszovát kázti szakaszt is. A költséghatékonyság szempontjából eZ lenne a

t"gáe§r"telőbb megoldás a településnek. Első lépésként az agglomerációs vizsgálatot kell
teiotytátni, ennek i nyfu végére, az ősz elejére el kellene készülni. E dokumentummal

1ehei majd kezdeményezni a 25l2002.(II.27.) Korm. rendeletnek, az ugynevezett

agglomerációs rendeletnek a módosítását. A Pannon-Vízvezetése maximálisantámogatná
Ráb ap ordány c s atornae l 1 éú.ásának ezt a f ajta m e g o l dás át.

pásztorné Szakács Gabriella polgármester hozzászőIásában elmondta, hogy a

rendelkezésre álló tervek azért így készültek, mert arrrrak idején erre volt páIyazati forrás.

Kérdésként merül fel, hogy atisztitőtelepheztörténő csatlakozásért mekkora összeget kér

a nyolc település. Véleménye szerint egymásra vannak utalva, mert nekik is szükségÜk

van a rábapőrdántyi szennyvízre.Bízik benne, hogy ezt atárgyalások során érvényesíteni

tudják. AggáIyátfejezte ki a lakosságitámogatottsággal kapcsolatosan, mivel azlegutőbb
is csak 36%-os volt.

BertaZoltánválaszában elmondta, hogy amennyiben a lakosság nem akarja abenlhézást,
akkor nincs mit tenni, de véleménye szerint az emberek gondolkodásmódján kellene
v á|toztatni ebben az ijgyben.

Kránicz Imre képviselő véleménye szerint mindenképpen meg kellene ragadni ezt a

1ehetőséget.

Németh László alpolgármester hozzászőlásában elmondta, hogy ez az egyetlen

lehetőségük, az ismertetett beruhánással olcsóbb is lenne a projekt, mivel nem kell tisztítőt
építeni a községben.

Dr. Balogh Károl}, képviselő véleménye szerint a testületi tagok kőzött egyetértés van a
csatorna fontosságáról, de a lakosságot is meg kell győzni erről. Javasolta lakossági fórum
meglartását azigyben.

Karkis Szilvia képviselő egyéb elfoglaltságara hivatkozva elhagyta az üléstermet, a
képviselő-testület jelenlévő tag|ainak száma 5 főre csökkent.
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Pásztorné Szakács Gabriella polgármester javasolta, hogy az agglomerációs terv

ttirt".gs".k po.rto, ir.*""t"b"n térjenek vissza a kérdésre és a végleges dÖntést csak

akkor io zzák m e g. S zav azásr a t ett e fe 1 az a|ábbi határ o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Képviselő_testülete a szennyvíz

agglornerácóhoz történő csat|akozás kérdésében a döntéshozatalt

el-napolj a. Képviselő-testület végleges döntését az agg|omerációs

terv költségeinek ismeretében hozza meg.

Felelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

A döntéshozata\banrésztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás

nélkül meghozta az a|ábbi határ ozatoí:

2012014. III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Ráb"p"rdá"y Község Képviselő_testülete a szennyviz

agglomer ációhoz történő csat|akozás kérdésében a döntéshozatalt

elnapolja. Képviselő_testület végleges döntését az agglomerációs

terv költségeinek ismeretében hozza meg.
F elelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirend
2014, évi költségvetési rendelet megalkotása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve ,2. sz. melléklet)
Előadó: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

pásztorné Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogY a

rendelet tervezetet a februári ülésen megbeszélteknek megfelelően készítették el.

Szavazásratette fel az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetet.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 2l2014.(nl.26.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 201,4. évi
költségvetéséről.

7. Napirend
T áj ékoztatő a háziorvo s i tevékenys é g műkö dé sérő 1.

(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , 3. sz. melléklet)
Előadó: dr. Balogh Károly háziorvos

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a

háziorvosi tevékenységről szőlő beszámolót a meghívóval kiküldték. Tájékoztatta a

háziorvost, hogy a beszámolóban felvetett betonozást és foldszállítást a jövő héten meg
fogják oldani, akkorra már lesznek dolgozóik. Megkérdezte,hogy az öltözőt hol szeretné

kialakítani a háziorvos.
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dr. Balogh Károly háziorvos váIaszában elmondta, hogy a fia segítségével készítette a
beszámolót és véletlenül került bele ez a felvetés, de ezzel nem kell foglalkozni, egyenlőre
nem.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
beszóljenek róla. Javasolta a tájékoztatő
határ o zatí j avas 1 atot :

kérte, hogy amennyiben aktuális lesz akkor
elfogadását. Szavazásra tette fel az alábbi

Rábapordány Község Képviselő-testülete háziorvosi tevékenység
működéséről szóló táj ékoztatőt elfogadj a.

F elelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartÓzkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

2Ll20l4. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete háziorvosi tevékenység
működéséről szóló táj ékoztatőt elfogadj a.

Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

8. Napirend
Beledi Egyesített Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díjainak
jőváhagyása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , 4. sz. melléklet)
Előadó : Pásztorné Szakác s Gabriella polgárme ster

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy
megküldte a Beled székhelyű Egyesített Szociális Központ a téritési díjak emelésére
vonatkozó javaslatot amelyet ismertetett. Kérik az önkormányzat hozzájárulását a
díjemeléshez.

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése lehetőséget biztosít aría, hogy jogszabályi
felhatalmazás alapján a társulásban ellátott feladat esetén a társulási megállapodásban
kijelölt, ennek hiányában a gesztor önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
szabályozza a társulás által biztosított szolgáltatások szabályrendszerét. Ennek feltétele az,
hogy a társulásban érintett önkormányzathozzálárulását adja a rendeletalkotáshoz. Beled
Város Önkormányzata a Beled Város Szociális és Gyermekjóléti Társulása által biztosított
ellátásokról azok igénybevételéről valamint a ftzetendő térítési díjak módosításáról
rendeletet kíván alkotni a társulás egész&e vonatkozóan amelyhez a képviselő-testület
hozzájárulását kéri.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az alabbi határozati
javaslatot:
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Rabapordány Község Képviselő-testülete aZ előterjesztés

mellékletét képező térítési díj váhozást jóvahagyja, ós a

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése
"alápján hozzqárú, hogy Beled Város Képviselő_testületbe

rendeletet alkosson a Beled székhelyű Szociális és Gyermekjóléti

Társulás áItaI biztosított szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az 1993. évi
ttt. torveny 92. § (1) b) pontja, valamint az 1991. évi XXXI.
törvény 29. § (3) bekezdése alapjőn.
Hataridő: azonrtal
F elel ős : P ásztonté S zakács Gabriella po lgárme ster

A döntésh ozatalbarl, résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

22t2014. (III..24.| sz. H a t á r o z a t
nuuupo.o,i"y Község Képviselő-testülete aZ előterjesáés

mellékletét képező térítési díj váItozást jóvahagyja, és a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése

alapján hozzájénL, hogy Beled Város Képviselő-testületbe
..rrd"l.t"t alkosson a Beled székhelyű Szociális és Gyermekjóléti
Társulás áItal biztosított szociális és gyermekj óléti szolgáltatások
igénybevételérŐl, valamint afizetendő térítési díjakrÓl az 1993. évi
III. törvény 92. § (1) b) pontja, valamint az 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (3) bekezdése alapjín.
Határidől. azonnal
F el el ős : P ásztorné S zakác s Gabriella polgarme ster

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoá atta aképviselŐ-testületet, hogy a Beled
székhelyű társulás működéséhez az idei évben 400,-Ftlfő hozzájárúást szavazott meg a

társulási tanács. Emlókeztette a képviselőket, hogy korábban nem kellett hozzÍtláruIást

ftzetni. Véleménye szerint a fentiek ismeretében meggondolandó, hogy biztosítsák-e a

családi napközi működtetésén költségeit a továbbiakban, különösen azétt, mert tÖbb

településről jámak gyerekek a családi napközibe. Javasolta, hogy amennyiben fizetniÜk
kelL hozzájárulást, akkor az önkormányzat is kérjen a fenntartási költségekhez
hozzájárulást. Ez ügyben javasolja a kapcsolatot felvenni a gesztor önkormányzaítal.
S zav azásr a tette fe l az alábbi hatfu o zati j av as 1 atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete tárgyalásokat
kezdeményez a településen családi napközit működtető Beled
székhelyű társulással az önkormányzati hozzqarulás elengedése
érdekében, hivatkozva aría, hogy a családi napközi dologi
kiadásait Rábapordany Község Önkormányzata biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások
megkezdésére.
Határídő: azonnal
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
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A döntésh ozata|banrésztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás

nélkül meghozta az alébbi határ ozatot:

2312014. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete térgyalásokat
kezdeményez a településen családi napközit működtető Beled
székhelyű társulással az önkorm ány zati hozzájétrulás elengedése
érdekében, hivatkozva arra) hogy a családi napközi dologi
kiadásait Rábapordány Község Önkormányzata biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a targyalások
megkezdésére.
Hataridő: azonnal
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

9. Napirend
Közbeszerzési SzabáIyzat jővéútagyása,közbeszerzési bíráló bizottságtagjainak
megválasztása.
(Előterjesztés anyaga irásban mellékelvé , 5. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a legutóbbi ülésen fogadták el
a közbeszerzési tervet. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mikrobusz nettő étra

meghaladja a közbeszerzés 8 millió forintos értél<határát, ezértkőzbeszerzési eljárást kell
lefolytatni a gépjármű beszetzésére. Annak érdekében, hogy mielőbb elindíthassák az
eljárást szükséges aközbeszerzési szabályzat elfogadása, valamint aközbeszerzésibírálő
bizottság feláIlítása. Rrészletesen ismertette a közbeszerzési szabályzat tervezetét.
Elmondta, hogy a közbeszerzési törvény által nem szabáIyozott kérdéseket rendez a
szabáIyzat amely alapja a közbeszerzési eljárás elindításának. Részletesen ismertette a
gépj ármű beszer zésére vonatko ző közbeszerzési elj árás menetét és lépéseit.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozati
javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az önkormányzat
Közbeszerzési SzabáIyzat az előterjesztés melléklete szerinti
tartalomm al j őv áhagyj a.

Határidő: azonnal
F elelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazatíal, turtőzkodás
nélkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

24l2O14. (III.24.| sz. H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete az önkormányzat
Közbeszerzési SzabáIyzat az előterjesztés melléklete szerinti
tartal omm al j őv áhagy j a.



-13-

Határidő: azonnal
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

pásztorné Szakács Gabriella polgármester táilékoztatta a képviselŐ-testÜletet, hogY az

ir*.rt 
"|fogadott 

közbeszerzési szabályzat értelmében 3 tagú kÖzbeszerzési

birálőbizottságot kell létreh ozni, aki ellátja aközbeszerzési ellárással kapcsolatos oPeratív

feladatokat, iovéhbá javaslatot készít a döntéshozó képviselŐ-testület részére. A
közbeszerzésekről szóló 20II. évi CVil. törvény 22.§. (5) bekezdése értelmében testÜleti

döntéshozatal esetén a döntéshoző kizétőlag tanácskozási joggal rendelkező személYt

delegálhat abizottságba, azaz a képviselő-testület tagja nem lehet a bíráIŐbizottság tagja.

Javaiolta a birálőbtzottság elnökének Pető Attila jegyzőt, tagiainak Bálint Imréné és

Horváthné Balázs Edit köztisztviselők megválasztását. Szavazásra tette fel az aléhbi

határ o zatt j av a s l at ot :

Rábapordány község képviselő-testülete a közbeszerzési
BíráIőbizotíság elnökének Pető Attila jegyzőt, tagjainak Bálint
Imréné é s Horváthn é B alázs E dit közti s ztvi se 1 őket me gv álasztj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

A döntéshozata|banrésztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tarlÓzkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

25l20l4. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rabapordány Község Képviselő-testülete a Közbeszerzési
BíráIőbizottság elnökének Pető Attila jegyzőt, tagjainak Bálint
Imréné é s Horváthn é B alazs Edit köztisztvi s el őke t me gv álasztj a.

Határídő: azonnal
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester

10. Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy
megkereste egy vállalkozó aki használtruha gyűjtőt szeretne elhelyezni a településen és a
ruhákat üzleti céllal értékesíteni külföldön. Véleménye szerint nem karitativ céIÚ a
hasznosítás, továbbá túzveszélyforrás is lehet a gyqtő, ezért nem javasolja támogatni a

kére lmet. S zav azásr a tette fe l az aléhbi hatétr o zati j av as 1 atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a közterületi
has ználtruha gy újtő e lhe ly e z é s ét nem eng e dé ly e z i.

Hataridő: azonnal
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
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A napirendde1 kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

2612014. (I||.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete a

hasznáItruhagyújtőelhelyezésétnemengedéIyezi.
Hataridő: azonnal
F elelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

közterületi

pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy az idei
községi búcsú augusztus 16-|7-i hétvégére esne. Kérdésként merült fel, hogy szombat és

vasárnap, vagy vasárnap és hétfő legyen a búcsú időpontja. Javasolta a szombat és

vasámap meghatározáséú. szavazástatette fel az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2014. évi községi
búcsú időpontját 2014. augusztus 16-17-én (szombat-vasárnap)
határozzameg.
Határidő: azonnal
Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

27 l20l4. (III.24.\ sz. H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2014. évi községi
búcsú időpontját 2014. augusztus 16-17-én (szombat-vasárnap)
határozzameg.
Határidő: azonnal
F elelős : P ásztomé Szakács Gabriella polgárme ster

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
johannita gépkocsira kaptak egy vételi ajánlatoí 150 E Ft-ra, de a vevő időközben
visszalépett. A gépjárművet ismét megpróbálják meghirdetni 250 E Ft-os eladási árért.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a falunap május 24-én lenne, A sátor felállitása
problémás szokott lenni. Felvetette, hogy a rendezvényt Karkis Szilvia udvarán is meg
lehetne tartani és ott nem kellene sátrat sem állítani. Kérte a képviselő-testület
hozzájérulását.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta,
határ o zatot nem ho zott.

képvi s el ő me gkérdezte, ho gy a b ágy o gszov áti hozzáj arulás ügyéb en történt-
Információi szerint Bágyogszovát perre készül.

Horváth Edit
e előrelépés.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester váIaszában elmondta, hogy januarban
válaszoltak Bágyogszovát megkeresésére amelyet korábban ismertetett a képviselő-
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testülettel is. Azőtanem történt újabb fejlemény azigyben, válasz nem érkezett levelÜkre.

Elképzelésük szerint apénzigyesek év eleji leterheltség miatt nem biztos,hogy érdemben

tudtak foglalkozni az üggyel.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester a napirendek lezárása után a szociális ügy
tárgyalásának idejére zártüIéstrendelt el amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.

?'*(rj^,._._.,' í;,-t..'.^ {1 o-,| ,^'
pásztoiné szakács Gablliel l a

7*,..\fiL-
Pető AttiTa

jegyzőpolgármester

j egy zőkönyv-hitelesítő

b-,T
j egyzőkönyv-hitelesítő
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