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MEGHÍVÓ

Rábapordány Község Önkor:rnányzaténak Képviselő-testülete 2014. máius 12.-én (hétfő)

17_.00_prar kezdettel testületi ülést tart, melyre ezennel szavazati (tanácskozási) joggal
tisztelette1 meghívom.

Azüléshelye: ÖnkormányzatTanácskozótermeRábapordány

Napirend:

1. Beszámoló aleifut határidejú határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
Előteljesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

2. Egyesített Szociális Központ 2013. éves szakmai beszámoló.
Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető

3. Beszámoló a helyi önkormányzat2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak elIátásáról.
Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella pol gármester

Pető Attiia jegyző

4. A 2013, évi köitségvetési rendelet módosítása
Eiőterjesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

5. A 20i3. évizárszámadásról szóió rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

6. A helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításárőI szőlő 1612011.(X.25.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előteriesztő: pásztorné szakács Gabliella polgármester

7, A 2013. évben végzett belsőellenőrzésrőltájékoztatő.
Előterj esztő : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

8. Beszámoló a Szili Közös ÖnkorrnányzatiHivatal2013. évi munkájáról.
Előteriesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

9. Szennyr,ízberuházás agglomerációba csatlakozás 1ehetősége.
Előterjesztő: Pásztorné Szakács GabrieIla polgármester

i0. Egyéb ügyek.
Előterj esztő : P ásztorné S zakács Gabriella pol gármester

Rábapordány 
" 
2014. április 30.

Pásztorné Szakács Gabriella sk.
polgármester



Rábapordány Közsé g Önkormán y zat Képv is el ő -te stülete

Jelenléti ív

Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20l4.május I2-én17.00 órakor
megtartott ülésén megjelent képviselőkről, tanácskozási joggal meghívottakról.

1. Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

2. Németh LászIó alpolgármester

3. Dr. Balogh Karoly ]

4. Horváth Edit

5. Horváthné Németh Sarolta

6. Karkis Szilvia

], Kránicz Imre

Pető Attila .jegyző

Tanácskozási j oggal meghívottak
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Rábapordány Község Önkorm ányzatKépviselőtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.

1-512014.
Jegvzőkönw

Készült: Rábapordany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20I 4. máj us 12- én
(hétfő) 17,oo órakor az önkotmtnyzat tanácskozótermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Németh Lászlő alpolgármester,
Horváth Edit,
Kránicz Imre,
Horváthné Németh Sarolta,
dr. Balogh Károly képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Huszár Józsefné óvodavezető,
Odoricsné Buthi Krisztina Egyesített Szociális Központ vezető,
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 határozatképes, mivel a megválasztott 7 fős képviselő
testületből 6 fo jelen van. Karkis Szilvia képviselő előzetesen jelezte, hogy egyéb
elfoglaltság a miatt később fog érkezni.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
határ o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek l(ránicz Imre és Horváthné Németh sarolta
képviselőket megválasztj a.

Határidő: azonnal
F el el ős : P ásztomé Szakács Gabriella polgiármester

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

32l20l4. (Y.l2.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kránicz Imre és Horváthné Németh sarolta
képvi selők et me gv álasztj a.
Hataridő: azorrlal
F elelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

É
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Pásztomé Szakács Gabriella polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv
mellékl etét képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattaI tartőzkodás
nélkül me ghozta az alábbt határ ozatot:

3312014. (Y.1.2.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a j egy zőkönyv melléletét
képező meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét
elfogadja.
F el elős : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:

LlBeszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásráról.
Előadó : Pásztomé Szakács Gabriella polgárme ster

2.1Egyesített Szociális Központ 2013. évi szakmai beszámoló.
El ő adó : O dori csné Buthi Kri sztina intézményv ezető

3.1Beszámoló a helyi önkormányzat2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
fel adatainak ellátásár őI.
Előadó: Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester - Pető Attlla jegyző

4.1 A2013. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó : Pásztomé Szakács Gabriella polgarmester

5.1 A 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása.
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

6./ A helyi jelentőségűtermészeti emlék védetté nyilvánításárőI szőlő rendelet módosítása.
Előadó : P ásztomé S zakács Gabriella polgármester

7.1Beszámo\ő a2013. évi belső ellenőrzésről.
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

8./ Beszámoló a Szili Közös ÖnkormányzaíiHivatal2013. évi munkájáról.
Előadó: Pető Attila jegyző

9 . l S zenny v ízb eruházás ag g l om e r áciőb a c s atlakozás l eh et ő s é g e.

Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

10./ Egyéb ügyek
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
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ZártüIés:
II.1 Szociális ügyek

Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester

Napirend táreyalása:

1. Napirend
Beszámoló alejárthatráridejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , I. sz. melléklet)
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester ismertette a \ejárt határidejű határozatokban
foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, majd szavazásra tette fel az a|ábbi
batár o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a lejárt hatráridejű
hatán o zatokban fo g1 alt fe 1 adatok végrehaj tásár ől szőlő b e számol ót
jőváhagyja.
F elelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester
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 hatálr ozatot:

34l20l4. (Y.12.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordany Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határ ozaíokban fo glalt fe 1 adatok végrehaj tásáró l szól ó be számol ót
jővzlhagyja.
F elelős : P ásztorné Szakács Gabriel la polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirend
Egyesített Szociális Központ 2013. évi szakmai beszámoló.
(Beszámolő anyaga írásban mellékelve 2. sz. melléklet)
El ő adó : O dori csné B uthi Kri sztina intézmény v ezető

Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az
írásos beszámolót megküldte. Kiegészítésként tájékozíatta a kópviselő-testületet, hogy
július 1-től területi váItozás töfiént, ezért uj családgondozők látjek el a feladatot a
községben. Megítélése szerint az új dolgozók jól végzlk munkájukat. Részletesen
ismertette a szolgáIat igénybevételi adatait, Elmondta, hogy házi gondozásban 20 főt
láttak el. E feladatnál szintén volt változás, mivel az elmúlt évben felvett dolgozó
huzamosabb ideig betegszabadságra kényszenil. E dolgoző helyettesítését is meg kellett
oldaniuk.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester hozzászőlásában elmondta, hogy a családi
napközi egyik dolgozőjának viselkedésével kapcsolatban kaptak jelzést az egyik ellátott
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gyermek hozzátartozőjátől, amelyet korábban már jelzett a szolgá|at felé. Megiegyezte,
hogy a helyi konyha leállásakot a szoctális étkeztetés nem megfelelően lett megszervezve.
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a társulás 400,-Ft/fő hozzájáruIást kér a tag
településektől, ugyanakkor a családsegítő szolgálatot a hivatal szo|gáIja ki
nyomtatványokkal, illetve fénymásolással, továbbá a családi napközi béren kívüli
működési költségeit is az örtkorrnányzat biztosítja, Amennyiben a 400,-Ft-os
hozzájárulásra a továbbiakban is igényt tartanak, akkor az önkormányzat által nyújtott
szolgáltatásokat kénltelenek lesznek forintosítani. Kérte, hogy élelmiszersegély osztás
esetén a jövőben is egyeztessenek az önkormányzattal, hogy valóban olyan személyek
kapjak a segítséget, akik valóban rászorultak. Kérte, hogy a háai segítségnyújtás
tekintetében a házigondoző személye állandó legyen. Kérte továbbá, hogy a falunapon a
szolgáIat s e g ít s en a j átszőház l eb onyo 1 ítá s áb an,

Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető válaszáhan elmondta, hogy elkészítette a
rábapordányi családi napközi költségvetését amelyben csak a két dolgozó bérét
szerepeltette a központról semmilyen költséget nern számolt bele. E számítás szerint a
kiadás 3.735 E Ft, a 7 gyermek utáni normatíváből és a térítési díjból pedig 2.400 EFt
bevétel szérmazlk. A különbözetet az intézmény a költségvetéséből fedezi. Támogatás
nélkül akkor tudnak működni, ha csak egy fővel üzemelnek, ez tavaly is felvetődött, de
akkor úgy döntöttek, hogy maradjon ez a feláIlás. Amennyiben a működésképtelen
önkormányzatoktámogatásán sikerül forrást szerezni Beled Városnak, akkor a 400,-Ft-os
hozzájárulást nem kérik. Az er-re vonatkozó páIyázatot szeptember 30-ig kell benyújtani.
A hivatalban történő fénymásolással kapcsolatosan elmondta, hogy más településeken
ilyen jellegű probléma nem merült fel. Igyekeznek tömbösíteni, és az adminisztrációt
Beledben intézni, de merülhetnek fel olyan esetek amikor kénytelenek a hivatal segítségét
kémi. A dolgozókat nem tudjrák ellátni még fenymásolóval is. Elmondta, hogy a családi
napközi dolgozőjával kapcsolatos probléma íntézését a kezébe veszi, a segélyezést
egyeztetni fogi,ík az önkotmányzattal, aházigondoző személye tekintetében pedig őkls az
állandőságra törekednek,bízik benne, hogy az új kolléganő beválik.

Horváthné Németh Sarolta képviselő hozzásző!ásában elmondta, hogy fonto s a szolgálat
munkája, a működési feltételeket biztosítani kell, az nem lehet probléma, hogy pár lapot
fénymásolni kell helyben.

Németh László alpolgármester hozzászőlásában megegyezte, hogy nem okozhat gondot
3-4 lap lefénymás olása az önkormányzati hivatalbarl,.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az alábbi hatérozati
javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Beled székhelyű
Egyesített Szociális Központ 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős : P ásztomé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonrtal

A döntésho zatalbanrésztvevők szfuna 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül me ghozta az alábbi határ ozatot:
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3512014. (Y.12.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordany Község Képviselő-testülete a Beled székhelyű
Egyesített Szociális Központ 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester
Határidő: azonnal

3. Napirénd
Beszámoló a helyi önkormányzat2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásar ől.
(Beszámolő anyaga írásban mellékelve 3. sz. melléklet)
Előadó: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester - Pető Attlla jegyző

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegószítésében elmondta, hogy a
vonatkozó jogszabályi előírások szerint az önkotmányzaínak évente értékelnie kell a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat. Javasolta a meghívóval kiküldött írásos
beszámoló elfogadását, szavazásra tette fel az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
szóló beszámolót elfogadj a.

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnak a
beszámolót küldje meg.
F elelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Hatriridő: 20t4. má|us 31.

A döntéshozatalbanrésztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

3612U14. (Y.12.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordrány Község Képviselő-testülete a 2013. évi
gyermekjólóti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
szóló beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnak a
beszámolót küldje meg.
Felelős : P ásztomé S zakács Gabriella polgarmester
Hataridő: 2014. május 31.

4. Napirend
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása.
(Előterj esztés arry aga írásban mellékelve, 4, sz. melléklet)
Előadó : P ásztomé S zakács Gabriella polgárme ster
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Pető Attila jegyző szóbeli kiegószítésében elmondta, hogy az előző évi költségvetést a
zárszámadás elfogadásáig módosíthatják. A költségvetési rendelet módosítására az előző
évitényszámok alapján kenilt sor annak érdekében, hogy az egyes teljesített kiadásoknál
és bevételeknél a tervszámok szinkronban legyenek. A költségvetés mindezek mellett egy
pénzúgyi terv, a tényszámokat a következő napirendként tárgyalandő zérszámadás
tatíalmazza. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy korábban a költségvetési rendelet
tartalmazta az étkezési térítési díjakat, amelyet most önálló rendeletben szabályoznának.
Ez az államkincstár kérése volt az elmúlt évi gyermekétkeztetés támogatásátnak
igénybevétele során. A térítési díjak nem váItoznának atervezet szerint.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét
kép ező kö ltségveté s i rendel et módo sításra v onatk oző terv ezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 312014.(Y.14.)
önkormányzati rendeletét ^z önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2 l2013.(nI.P.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét
kép ező téríté s i díj ak me gáIlapításfu a v onatkozó rendel et terv ezetet.
A döntésh ozatalban résztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 412014.(Y.14.)
önkormányzati rendeletét a gyermekjóléti ellátások térítési
díjainak mértékéről.

5. Napirend
A 2013. évi zárszámadásról szőIő rendelet elfogadása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , 5. sz. melléklet)
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
tényadatokat tartalmaző számszaki kimutatásokat a meghívóval kiküldték. Kérte a
képvi selők hozzászőIását.

Horváthné Németh Sarolta képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy a beszámoló 1. sz.
mellékletében a közhatalmi bevételek módosított előirányzata ugyanannyi, mint az eredeti
előirényzat Alapvető számviteli szabály, hogy a teljesítés nem kenilheti el az
előirányzatot. Az új számviteli szabáIyok szerint pedig csak akkor lehet lekönyvelni a
tételt, ha van előirámyzata. A pénzmaradvény most mái módosított előirányzatként került
szerepeltetésre, de véleménye szerint azt eI kellett volna költeni a kiadási oldalon, így
kicsit abnormális. A pénzmaradvány elég jó volt, véleménye szerint valamely beruházás
lehetett volna. Megkérdezte, hogy a beszámoló I.9 sorában a működési célú
pénzeszközátad,ás áIlamhántartáson kívül sor milyen kiadást takar.
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Pető Attila jegyző váíaszában elmondta, hogy utánanéznek akérdezett kiadási tételnek.

Horváthné Németh Sarolta képviselő hozzászőlásában megjegyezte, hogy az ővodánáI
jelentősen emelkedtek az előirányzatok. Megjegyezte, hogy a vagyonkimutatás a

vagyonkataszterből lett kiemelve, amelyet máshogy kellett volna bemutatni. Sajnálatának
adott hangot, hogy a pénzigyes dolgozók nincsenek jelen az ülésen. Elmondta, hogy
megegyzéseit segítő szándékkal tette meg.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármeste r válaszában elmon,dta, hogy az
óvodapedagógusok tavaly szeptemberi béremelése miatt emelkedtek a kiadási tételek. A
pénzügyes dolgozók a jegyzőtől kérezkedtek el, mivel nagyon leterheltek és fáradtak az új
számviteli szabályok és könyvelési rendszer miatt.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét
kép ező rende l et terv ezetet.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 5l2014.(V.14.)
önkormányzati rendeletét ^z önkormányzat 20t3. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról.

6. Napirend
A helyi jelentőségű természeti emlék védetté nyilvánításáről szőIő rendelet
módosítása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , 6. sz. melléklet)
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Pető Attila jegyző emlékeztette a képviselő-testületet, hogy 20II. évben alkottak
rendeletet a helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáről. A rendeletet
megküldték a nyilvántartást vezető hatóságnak amely kifogásolta, hogy a rendeletben a
védett természeti emlékek helyrajzi számai nem keniltek feltüntetésre. Jelen módosítással
ahelyrajzi számok is bekenilnek a helyi rendeletbe.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét
kép ező rende 1 et terv ezetet.
A döntésh ozatalban résztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 6l20l4.(Y.14.)
önkormányzati rendeletét a helyi jelentőségű természeti
emlékek védetté nyilvánításáról sző|ő l6l2011.(X.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

7. Napirend
Beszámoló a2013. évi belső ellenőrzésről.
(Beszámolő arryaga írásban mellékelve,7. sz. melléklet)
Előadó : P ásztomé S zakác s Gabriella p olgárme ster
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Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a belső
ellenőrzésről a zárszámadással egyidejűleg kell beszámolniuk. Emlékeztette a képviselő-
testületet, hogy az elmúlt évben a szociális segélyezés vizsgáltaképezte a belső ellenőrzés
targyát a korábban elfogadott ellenőrzési tervnek megf-elelően. A belső ellenőrzést külső
cégvégezte a Csornai Többcélú Kistérségi Tarsulás megszűnése miatt.

Horvátné Németh Sarolta képviselő hozzászőlásában kifogásolta, hogy az elmúlt években
sohas em a hiv atal p énzigy i munkáj a került el lenőrzé sre.

Pásztomé Szakács Gabriella polgár.nester váIaszában elmondta, hogy mindig olyan
ellenőrzési témakört választanak amely korábban nem volt. Ki fogják gyűjteni, hogy az
elmúlt években mely területek keniltek ellenőrzésre. Szavazásra tette fel az alábbi
határ o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2013. évi belső
ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési j elentést j őv áhagyja.
F elelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonrlal

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

37l20l4. (Y.12.\ számű H at ár o z at:
Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2013. évi belső
e 1l enőrzé sre v onatkoz ő ellenőr zési j e 1 entést j őv áhagy j a.

Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Hatráridő: azonnal

8. Napirend
Beszámoló a Szili Közös ÖnkormányzatiHivatal2013. évi munkájaról.
(Beszámolő anyaga írásban mellékelve, 8. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az írásos beszámolót a testületi
anyaggal kiküldték. Kiemelte, hogy az új struktúrában sok esetben csak tűzoltás folyik a
dolgozók jelentős mérlékű leterheltsége miatt. Jövőre 3 kolléga nyugdíjba készül, amely
alkalmat adhat ahivatal átszervezésére, amely a hatékonyságot javíthatja.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester hozzászőlásában elmondta, hogy a
pénzügyesek leterheltsége az űj számviteli szabályok és új könyvelőprogram bevezetése
miatt jelentős. Véleménye szerint az átszervezéssel nem lehet várni 20l5-ig, azt a
közeljövőben már el kell kezdeni. Szavazásra tette fel az alábbihatározaíijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Szlli Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkáj aről szőlő beszámolót
jőváhagyja.
F elelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
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Határidő: azonnal

A döntésh ozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

3812014. (Y.12.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Szili Közös
Önkormányzati Hivata| 2013. évi munkáj áről szőlő beszámolót
jőváhagyja.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgarmester
Határidő: azorlnal

9. Napirend
S zenny v ízberuházás ag g1 omerác i ób a c satlako zás l ehető s ég e

Előadó: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az
előző ülésen tárgyaltak a szennyvíz beruházás megvalósításának lehetőségéről. Ismertette
a korábbi ülésen elhangzottakat. Elmondta, hogy időközben felvették a kapcsolatot a
tervezővel is, mivel a korábbi terv jelenle8 az ő szellemi termékük, így annak módosítása
csak velük végeztethető. Tisztázni szükséges azt, hogy az agglomerációs tervhez milyen
minimális tarlalmi változtatások szükségesek a jelenlegi terveken, ezért a Yízngyi
Igazgatőság vezetőjéhez irányitották. Holnap lesz Csornán területfejlesztési tájékoztatő,
de információi szerint a 2000 lakos egyenérték alatti településeket kivették a páIyázati
rendszerből, így az egyedüli megoldást az agglomeráciőhoz történő csatlakozás jelentené.
A terveket szeptemberig el kell készíteni. A meghívó kiküldésekorbízott benne, hogy lesz
határozati javaslat, de a tények ismeretében javasolja, hogy várjék meg a döntéssel a
v izig7i.ől kap ott v áIaszt.

Németh László alpolgármester javasolta, hogy amennyiben belekezdenek a programba,
akkor szakembert bízzanak meg annak bonyolításával.

Horváthné Németh Sarolta képviselő hozzászőlásában egyetértett a javaslattal.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúíag támogatta,
hatán ozatot nem hozott.

10. Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó : P ásztoraé Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
Csoma Térségi Önkormányzatok társulásának társulási megállapodás módosítását a
trársulási ülés már tárgyalta. A módosításra akormányzati funkciók váItozása, valamint a
minősített többségre vonatkozó szabáIyok változása miatt van szükség. A módosítást a
tarsult képviselő-testületeknek jóvá kell hagyniuk. Szavazásra tette fel az alábbihatározati
javaslatot:
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Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csorna Térségi
Önkormány zatok Társulásának társulási megállapodás módosítását
az előterj eszté s m e l l ékl ete sz erinti tartal om mal j őv áhagy j a.

Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

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

391201,4. (Y.12.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csoma Térségi
Önkorman y zatok Társul ásának társulási megállapo dás mó do sítását
az előterj eszté s mel léklete szerinti tartalom mal j őv áhagyj a.

F el e 1ő s : P ásztorné S zakács Gabriell a pol gárme ster
Határidő: azonnal

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
Gévay Wolff Lajos u. 26. sz. alatti önkormányzati lakás bérlője Berta Zita k&elemmel
fordult a képviselő-testülethez, amelybefi az áItala bérelt lakás ablakainak cseréjét kérte.
Elmondta, hogy a költségvetésben elTe nem terveztek, korábban a bérlő cserélt
nyílászálrőt, amelyet a bérleti díjbabeszámítottak. Javasolta, hogy ennek lehetőségét most
is biztosítsák, de az önkormányzat általi cserét nem javasolja. Szavazásta tette fel az
alábbi hatfu ozati j av as 1 atot :

Ráb apordány Közsé g Képvi s e 1ő - te stül ete B erta Zita P.áb apordány,
Gévay Wolff Lajos u. 26. szám alatti bérlő ablakcserére vonatkozó
kérelmét elutasítja. Képviselő-testület lehetőséget biztosít az
ablakcsere bérlő általi elvégzésére, amelynek költségét a bérlő -
külön megállapodás alapján- a bérleti díjban érvényesíthet.
Felelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tatőzkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ o zatot:

4012014. (Y.l2.\ számű H a t á r o z a t z

Ráb ap ordrány Közs é g Képvi s el ő-te stülete B erta Zita Ráb apordány,
Gévay Wolff Lajos u. 26. szám alatti bérlő ablakcserére vonatkozó
kérelmét elutasítja. Képviselő-testület lehetőséget biztosít az
ablakcsere bérlő á|tali elvégzésére, amelynek költségét a bérlő -
külön megállapodás alaplán- a bérleti díjban érvényesíthet.
Felelős : P ásztomé S zakács Gabriella polgármester
Hatánidő: azonnal
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Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az
Országos Mentőszolgálat a mentőautók felszerelése érdekében kereste meg az
önkormányzatot a támogatásukat kérve. Javasolta a kérelem támogatását.

Horváthné Németh S arolta képviselő j avasolta 5 0. 000,-Ft támogatás megállapitását.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tetíe fel az alábbi határozati
javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat tészére mentőutók felszereltségének javítása
érdekében egyszeri 50.000,-Ft támogatást állapít meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestett, hogy a

támo g atás átutalásár ő1 gondo skodj on.
Felelős : P ásztomé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

A döntésh ozatalbanrésztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkül me gho zta az alábbi hatátr ozatot:

4112014. (Y.l2.\ szímí H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat részére mentőutók felszereltségének javítása
érdekében egyszeri 50.000,-Ft támogatást állapít meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támo gatás átuta|ásár ő1 gondo sko dj on.
Felelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájéko ztatta a képviselő-testületet, hogy a
szolgáltatő tájékoztatása szerint a közkifolyókat mérőőrával kell ellátni, amelynek
költsége az önkorményzaíot terhelné. Véleménye szerint a mérőórák kiépítése és a téli
fagymentesítés gondot jelenthet, ezétt 2 közkifolyó meghagyásátjavasolja, a temetőit és
az ővoda előttit. Elmondta, hogy a temetői közkifolyónak van külön őrája, így az őrát
kiépíteni csak az óvoda előtt kellene.

Horváthné Németh Sarolta képviselő javasolta, hogy legalább két közkifolyóthagyjanak
meg. Információi szerint vannak olyan lakott ingatlanok, ahol nincs vezetékes víz.

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

Rábapordány Község Képviselő-testülete a településen lévő
közkifolyók közül a temetőben lévő és az óvoda előtti közkifolyót
üzemelteti a továbbiakban. Képviselő-testület a településen lévő
további közkifolyók működtetését megszünteti.
F elelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
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A döntéshozata\ban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

42/2O14. (Y.12.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a településen lévő
közkifolyók közül a temetőben lévő és az óvoda előtti közkifolyót
üzemelteti a továbbiakban. Képviselő-testület a településen lévő
további közkifolyók működtetését megszünteti.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azornal

Karkis Szilvia képviselő megérkezett a képviselő-testület ülésére. A jelenlévő képviselő-
testületi tagok létszáma] főre változott.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy április
7-én voltak Bágyogszováton tárgyalni atatíozás ügyében. A megbeszélésen megkapták a

korábbi zárszámadási rendeleteket is. A megbeszélés eredményeként 3.610 E Ft lenne
Bágyogszovát igénye. A korábbi összegből levonásra kenilt az 500 E Ft-os iskolanak utalt
tétel, a 884 E Ft étkeztetési normatíva, valamlnt lj%o-ot elismeftek számítási hibaként.
Elmondta, hogy információi szerint Bodonhely községgel SloÁ-ban egyezett meg
Bágyogszovát. Véleménye szerint esetükben 2.300 E Ft körüli összeg lenne a reális, mivel
2008-ban egy részmunkaidős takaitő bérét is betervezték 670 E Ft-tal amely nem került
felhasználásra. A korábbi jegyző hibájáből maradtak ki a létszámcsökkentésre vonatkozó
pályázatből, amelynek következtében 600 E Ft körüli összegtől estek el. E két tételt még
javasolja elismertetni a követelésből, amely így 2.30O E Ft lenne.

Horváthné Németh Sarolta képviselő véleménye szerint a tartozást rendezni kell az
önkormány zati v áIasztás oki g.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az alábbi hatérozati
javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a közös fenntartású
iskola fenntartásával kapcsolatban Bágyogszovát község
követeléséből 2.300 E Ft-ot elismer és elfogad.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
őnkorrnányzat álláspontját Bágyogszovát
önkormány zatáv al közö lj e.
Felelős : P ásztomé Szakács Gabriella polgarmester
Határidő: azorutal

A döntésh ozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen,0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül me ghozta az alábbi hatát ozatot:

4312014. (Y.12.) számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Közsóg Képviselő-testülete a közös fenntartású

hogy az
község
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iskola fenntartásával kapcsolatban Bágyogszovát
követeléséből 2.300 E, Ft-ot elismer és elfogad.
Képviselő-testület felhataImazza a polgármestert,
önkormányzat álláspontját Bágyogszovát
önkorm ány zatáv al közö lj e.

F elelős : P ásztorclé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

község

hogy az
község

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mind abágyogszováti tartozás,
mind a Szil felé fennálló körjegyzőségi tartozásra benyújthatja tálmogatási igényét az
önkormányzat az önkormányzatok működőképességének megőrzését biztosító
támogatásra a 7l20l4.(I.31.) BM. rendelet alapjén A támogatási igényeket legkésőbb
szeptember 3O-ig kell benyújtani. A képviselő-testületnek a támogatási igény
benyújtásaról kell döntenie.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester javasolta, hogy döntsenek a tálmogatás
benyújtásaról, a támogatási igény konkrét összegét a targyalások eredményének
ismeretében tudják meghatározni. Szavazásra tette fel az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt
be a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és
a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7 l20I4.(I.3I.)
BM. rendelet alaplán az önkormányzat működőképességének
megőrzése érdekében.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgarmestert a támogatási
igény benyújtásara.
F elelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgiármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

A döntésh ozatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ o zatot:

44l20l4. (Y.1,2.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordany Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyúj t
be a megyei önkormányzaíi tartalékból nffitott támogatásokról és
a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 1 l20I4.(I.31.)
BM. rendelet alapjan az önkormányzat működőkópességének
megőrzése érdekében.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogaíási
igény berryíjtására.
F elelős : P ásztomé S zakác s Gabriell a polgiárme ster
Határidő: 2014. szeptember 30.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy május
24-én |esz a Leader pályázati forrásból is támogatott falunap. Emlékeztette a képviselő-
testületet, hogy korábbi döntésük értelmében az esti báI szervezője a vendéglátást
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biztosító vállalkozó . Az idei évben Karkis Szilvia biztosítja a vendéglátást és az esti bált,
aki kéréssel fordult az önkotmányzathoz. Felkérte Karkis Szilviát, hogy mondja el kérését.

Karkis Szilvia hozzászőIásában elmondta, hogy szeretne az esti bálra belépőt szedni mivel
a zenekart nem tudia ftnarszírozni a napi bevételből. Belépőként 1.000,-Ft-ot szeretne
szedni, ha lesz sztárvendég akkor 1.50O,-Ft-ot. A bál este 10 órakor kezdődne.

Horváthné Németh Sarolta képviselő véleménye szerint gond lesz, ha a falunapon belépőt
kell szedni. Nem tartjajónak, ha fizetni kell a rábapordányi falunapon. Korábban mindig
ingyenes volt a bál.

dr. Balogh Karoly képviselő véleménye szerint sok helyen megftzettetik az ebédet is.

Kránicz Imre képviselő véleménye szerint este 10 után mar nyugodtan szedhetnek
belépőt.

Pásztomé Szakács Gabriella polgár:rnester véleménye szerint a helyieknek ne kelljen
belépőt fizetni abáIba, vagy ha kell is, de jelentős kedvezményt kapjanak.

Karkis Szilvia váIaszában elmondta, hogy aki 10 óra előtt megveszi a báli belépőt annak
fél aron biztosítja.

Képviselő-testület a felvetett javaslattal egyetértett, határozatot
nem hozott.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester a napirendek \ezirása utá.n a szociális ügyek
tárgyalásának idejére zártilést rendelt el amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.

?a'*l-^-; k uh^'*. Q."l^l,'-pásztorné szakács Gahliella
?,* i}\_-
Pető Attila

jegyző
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polgármester
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