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18.00 órai kezdettel testületi ülést tart, ,neiyre ezennel szavazati (tanácskozási) joggal

tisztelettel meghívom,

Az ülés helye: önkormányzatTanácskozóterme Rábapordány

Napirend:

1. Beszámoló a|ejárthatáridejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásárÓl

Előterj e sáő : P ásztorné S zakác s Gabriella po 1 gárme ster

D önté sho zatal szenny v ízb eruházás ag gl o me r áciőb a c satl ako zásró l.

Előterj esztő : Pásáorné Szakács Gabriella polgármester

Közbiztons ág hdry zete településünkön,
Előadó : A rendőrkapitányság képviselőj e

Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 20I3l2OI4-es nevelési évéről.

Előadó : Huszár Józsefné óvodavezető

Pannon-Ví z Zrt.-v eI megkötendő vagyonkezelési szerződés j óváhagyása.

Előterj esáő : Pásáorné Szakács Gabriella polgármester

Fo glalkozás _e gészsé gügyi ellátással kapcsolato s döntéshozatal.
Előterj esztő : Pásztomé S zakács Gabriella pol gármester

Vagyonrendelet módosítása.
Előterjesáő: Pető Attila jegyző

Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
Előterjesztő: Pető Attila jegyző

Egyéb ügyek.

7.
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Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jelenléti ív

Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 16-án 18.00 órakor
megtaftott ülésén megjelent képviselőkrő1, tanácskozási joggal meghívottakról.

1 . P ásztomé Szakács Gabriella polgármester

2. Németh LászIő alpolgármester

3. Dr. Balogh Károly

4. Horváth Edit

5. Horváthné Németh Sarolta

6, Karkis Szilvia

7, Kránicz Imre

Pető Attila jegyző

T anácskozási j o ggal meghívottak
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Rábapordány Község Önkorm ány zat Képvis előtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. l.

1-8t20l4.
Jegvzőkönvv

Készült: Rábapordany Község Önkormányzat Képviselő-testületének z}I4.június I6-án
(hétfő) 18,oo órakor az önkormányzattanácskozőtermében meglartott nyilvános üléséről.

Jelen van n a k : P ásztorné S zakác s Gabriella p o1 gárme ster
Németh L ászlő alpolgiárme ster,
Horváth Edit,
Krénicz Imre,
Horváthné Németh Sarolta,
dr. Balogh Károly képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Huszár Józsefné őv odav ezető,
Takács Gábor rendőr őmagy,
Németh Mihály körzeti megbízott,
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 megv áIaszíotí 7 fős képviselő
testtiletből 6 fő jelen van. Karkis Szilvia képviselő előzetesen jelezte, hogy egyéb
elfoglatrtságamiatt nem tud részt venni az ülésen.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
határ o zati j av a s 1 atot :

Rábapordany Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Lászlő alpolgarmestert és dr. Balogh
K arol y képviselőt megv álasztj a.

Határidő: azornal
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

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

5112014. (YI.|6.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Lászlő alpolgármestert és dr. Balogh
Károly képviselőt megv álasztja.
Határidő: azonnal
Felelős : P ásztorné Szakács Gabriella pol gármester
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Pásztomé Szakács Gabriella polgár:rnester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv

mellékletét képező meghívóban szereplő napirend elfogadását azzal, hogy első

napirendként a rendőrség beszámolój át, majd az ővodával kapcsolatos napirendeket

tárgyaljákmeg.

A döntéshozata|ban résztvevők száma 6 fő,
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

né lkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

52l20l4. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a j egy zőkőnyv melléletét
képező meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét
elfogadja azzal, hogy első napirendként a rendőrség beszámolóját,
maj d az óvo dával kap c s o l atos nap irend eket tár gy alj a.

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

Napirend:
1 . l Kőzbiztonság hely zete te l epül é sünkön.

Előadó: Takács Gábor rendőr őrctagy,Németh Mihály körzeti megbízott,

2.1Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 20l3l20l4-es nevelési évéről.
Előadó: Huszar Józsefné óvodavezető

3./ Napközi Otthonos Óvoda alapitő okiratának módosítása.
Előadó: Pető Attila jegyző

4.1Beszámoló a lejárt határidejíihaíározatokban foglalt feladatok végrehajtásáról.
Előadó: Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester

5 . / D önt é sh o zatal szenny v izb eruházás ag g l o m erác i ób a c s atl ak o z ásró 1.

Előadó : P ásztomé S zakács Gabriella polgármester

6. l Y agy onrendelet módosítása.
Előadó: Pető Attila jegyző

J . l P annon-Y íz Zrt-v el me gkötendő vagyonkezel é s i szerző dés j őv áhagy ása.
Előadó : P ásztorné Szakács Gabriella polgárme ster

8./ F oglalk ozás- egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésho zatal.
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester

9.1Egyéb ügyek
Előadó : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester

Zánülés:
I0.1 Szociális ügyek

Előadó : P ásztoraé Szakács Gabriella polgármester
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Napirend tárgvalása:

1. Napirend
Közbiztons ág hely zete tel epül ésünkön.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , L sz. melléklet)
Előadó: Takács Gábor rendőr őmagy,Németh Mihály körzeti megbízott,

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a

rendőrség beszámolój át a meghívóval kikrildték. Örömmel állapította meg, hogy a

bűncselekmények száma nem emelkedett a településen. Kérte az eddigi rendőri jelenlét

biztosítását a továbbiakban is.

Takács Gábor őrnagy hozzászőlásában elmondta, hogy a körzeti megbízott személyében

változás történt a közelmúltban. Bizik benne, hogy az új körzeti megbizottal is meg
lesznek elégedve. Elmondta, hogy a fokozott ellenőrzések miatt a rendőri állomány eseti

átszervezése előfordulhat. Tájékoztatást adott az új ügyeleti rendszemŐl, amelyet már nem
Csorna, hanem a megyeközpont biztosít.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az

elmúlt évben 20 E Ft támogatást állapítottak meg a rendőrségnek. A rendőrség képviselői
azonban nem jelentkeztek a támogatás átutalásával kapcsolatos megállapodás miatt.

Javasolta, hogy az idei évben is biztosítsák a 20 E Ft támogatást. Kérte a rendőrség
képviselőit, hogy a támogatási megállapodás ügyében keressék meg az önkormányzatot.
S zav azásr a te tte fe 1 az alábbi határ o zati j av as l atot :

Rábapordany Község Képviselő-testülete a település közbiztonsági
hely zetér ő1 szól ó be számolót elfogadj a.

Képviselő-testület a rendőrség támogatására 2014. évi
költségvetéséből 20 E, Ft támogatást állapitmeg.
F elelős : P ásztomé S zakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

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

531201,4. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a település közbiztonsági
hely zetér ől szóló beszámolót elfogadj a.

Képviselő-testület a iendőrség támogaíására 2014. évi
költségvetéséből 20 E Ft támogatást állapit meg.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgarmester
Határidő: azonnal

2. Napirend
Beszámoló aNapközi Otthonos Óvoda 2013l20l4-es nevelési évéről.
(Beszámolő anyaga írásban mellékelve,2. sz. melléklet)
Előadó: Huszár Józsefné óvodavezető
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Huszár Józsefné óvodavezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az Írásos

beszámolót a képviselők megkapták. Kiemelte, hogy az óvoda tevékenyen tészt vesz a

település életében. Kéfie, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Horváthné Németh Sarolta képviselő megkérdezte, hogy szeptembertől mennyi lesz az

óvodai gyermekléíszám.

Huszar Józsefné óvodavezető válaszában elmondta, hogy a jelenlegi 22 főből5 gyermek
iskolába megy, így 17 gyermek marad az intézményben. Szeptembertől 1 gyermek

érkezik a családi napköziből. További két gyermek lenne még óvodaköteles, de a
fejlettségük alapjan a szülők inkább a családi napközi igénybevételét szeretnék, ezzel
telj esítve a j o gszab ályi kötelezetts éget.

Pásztorné Szakács Gabriella polgiármester vá|aszában elmondta, hogy a gyermek érdeke a
legfontosabb, a gyermek először legyen óvodaérett. Elmondta, hogy a beszámolőban az

óvodai szüneteknél került feltüntetésre a tavaszi szünet is, amelyről korábban Úgy
határoztak, hogy az) az óvodavezető áItal elrendelhető nevelés nélküli munkanap lesz.
Kérte ennek javitását. Bízik benne, hogy az óvodaépület elkezdődött felújításával a
gyermekek és az ott dolgozók komfortérzete javulni fog. Szavazásra tette fel az alábbi
határ o zati j av a s l at ot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda 2013ll4-esnevelési évéről szóló beszámolót elfogadja.
F el elős : P ásztorné S zakács Gabriel la polgármester
Határidő: azonnal

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

5412014. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordany Község Képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Ovoda 20|3l14-es nevelési évéről szóló beszámolót elfogadja.
F el el ős : P ásztomé S zakács Gabrie 1,1 a pol gárme ster
Hataridő: azotmal

3. Napirend
Napközi Otthonos Óvoda alapítő okiratának módosítása.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, 3 . sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az ővoda alapítő okirata
legutóbb 20l2-ben kenilt módosításra. Az időközben bekövetkezett jogszabáIyi
változások miatt az alapítő okiratot módosítani szükséges. Kiemelte, hogy az alapítő
okiratban már nem szerepelhetnek szakfeladatokat, valamint a gazdálkodási besorolásra
vonatkozó rendelkezés sem. A köznevelési törvény nem ismeri a napközi otthonos
elnevezést, azért az ővoda elnevezését is módosítani szükséges a néwiselésre vonatkozó
szabályoknak megfelelően. Részletesen ismertette a módosuló rendelkezéseket.
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pásztorné Szakács Gabriella polgármester javasolta az intézmény neveként a
Rábapordányi Óvoda elnevezés jőváhagyását. Szavazásra tette fel az a|ábbi határozati
javaslatot:

Rábapordany Község Képviselő-testülete a Napköziotthonos
Óvoda Rábapordány elnevezésű költségvetési szerv alapítő
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű alapítő
okiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jőváhagyja.
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester
Határidő: azonnal

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

taríőzko dás s al m e gho zta az al ább i határ ozatot:

55/2014. (VI.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Napköziotthonos
Óvoda Rábapordrány elnevezésű költségvetési szerv alapítő
okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetú alapítő
okiratot az előterjesztós melléklete szerinti tartalommal
jőváhagyja.
Felelős : P ásztomé S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

4. Napirend
Beszámoló alejárthatáridejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve , 4. sz. melléklet)
Előadó : P ásztomé S zakács Gabriella polgárme ster

Pásztorné Szakács Gabriella polgiármester ismertette a lejárt határidejű határozatokban
foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, majd szavazásra tette fel az alábbi
haíár o zati j av as 1 at ot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határ ozatokban foglalt feladatok végrehaj tásár ől szőlő beszámolót
jőváhagyja.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

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

5612014. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordarry Község Képviselő-testülete a lejart határidejű
határ ozatokban foglalt feladatok végrehaj tásár ől szőlő beszámolót
jőváhagyja.
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester
Hataridő: azonnal
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5. Napirend
Döntéshozatal szennyv ízberuházás agglomeráciőba csatlakozásról.
(Előtedesztés anyaga írásban mellékelve, 5. sz. melléklet)
Előadó: Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester emléke ztette a képviselő-testületet. hogy a

márciusi testületi ülésen volt vendégük Berta Zoltán a Pannon-Víz Ztt. Csomai üzemének
vezetője, akinek segítségét kófték az agglomerációs vizsgálattal kapcsolatosan. A
napirend előterjesztését és ahatározati javaslatot Berta Ur küldte, de javasolja kiegészíteni
az agglomerációban lévő nyolc település megkeresésével annak érdekében, hogy adjanak
szándéknyilatkozatot Rábapordány szennyvízének fogadására vonatkozóan. Elmondta,
hogy Berta Ur megkapta azt a több oldalas kivonatot amely az agglomerációs terv tartalmi
elemeire vonatkozik. Ennek ismeretében kérik meg a tervezőtőI az árajánlatot a tervek
kiegészítésére illetve átdolgozására. A tervek elkészítésének költségét a Pannon-Yíz Zrt.
nem tudja átyállalni, de a vagyonkezelési díj terhére kamatmentes kölcsönt tudnának
nyúj tani. S zav azásr a tette fel az alábbi határ ozati j avas latot :

Rábapordany Község Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a településen kibocsátásra kerülő szennyvíz
Rábacsécsényi Szennyvízelvezető- és Tisztító Rendszer
Ag glom er áciőj anak Rábac sé c s ény i tisztító tel ep ére történő közmű
vezetéki elszáIlítás agglomerációs vizsgáIatának elvégzését, a
vizsgálat eredménye fiiggvényében pedig az agglomerációs
átsorolás eljálrásának lefolytatását a Rábacsécsényi
S zenny v ízelv ezető - és Ti sztító Rendsz er Aggl omer áciőj ához.
Képviselő-testület kéri az agglomerációban lévő települések
Képviselő-testületeinek szándéknyilatkozatát ar-ra vonatkozóan,
hogy a Rábacsécsényi szennyvíz tisztítőba fogadjak-e
Rábapordány községben keletkező szennyvizet.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgár:rnestert a
szandéknyilatkozatok megkérésére.
F elelős : 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 tartózkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

57 120"1,4. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordany Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tánogatja a településen kibocsátásra kerülő szennyvíz
Rábacsécsényi Szennyvízelvezető- és Tisztítő Rendszer
Agglomer áciőj anak Rábacsécs ényi tisztító telepére történő közmű
vezetéki elszállítás agglomerációs vizsgálaíának elvégzését, a
vizsgálat eredménye fiiggvényében pedig az agglomerációs
átsorolás eljarásanak lefol1tatását a Rábacsécsényi
Szennyvízelv ezető- és Tisztító Rendszer Agglomer áciőjához.
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Képviselő-testület kéri az agglomerációban lévő települések
Képviselő-testületeinek szandékny ilatkozatát arr a vonatkozóan,
hogy a Rábacsécsényi szenrtyvíz tisztítőba fogadjrák-e

Rábapordány községben keletkező szennyvizet.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a

szándékny ilatkozatok m egkéré s ére.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnaí

6. Napirend
Vagyonrendelet módosítása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 6. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vagyonrendelet módosítására
a vagyonkezelésre átadott vagyonnal kapcsolatos rendelkezések miatt van szükség. Az
önkormányzatnak jelenleg kettő ilyen szerződése van. Egyik a Pannon-Yíz Zrt.-vel a
szerlnyvíz rendszerre vonatkozóan, a másik a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal
az iskolára vonatkozóan. A rendeletben szabályozásta került az átadott vagyon
e l l enőrzé s ére, val amint a vagyonk ezelőr e vonatkozó t észletszabályok.

pásztomé szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel a mellékelt rendelet
tervezetet.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta 7l2014.(YI.18.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2l2012.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

7. Napirend
P annon-Ví z Zrt-v el me gkötendő vagyonkez el é s i szeruő dé s j őv áhagy ása.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgarmester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a
Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt, beruházásában megvalósult viziközmű fejlesztés
tulajdonosa Rábapordány Község Önkormányzata lett. A vizlközmű vagyonra vonatkozó
vagyortkezelői szerződóst emiatt módosítani kellett. Az űj szerződést a Pannon-Yíz Zrt.
megküldte amelyet ismertetett. Javasolta annak jőváhagyását. Szavazásra tette fel az
alábbi határ o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pannon-Víz Zrt-vel megkötendő vizlközmű vagyon kezelésére
v onatk o z ó v agy onkezel é si s zer ző d é st j óv áhagy j a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vagyonkez elési szerző dést az önkorm ány zat nev éb en aláírj a.
Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
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A döntéshozatalbanrésztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

rmányzat Képviselő-testülete a
Pannon-Víz Ztt"-vel megkötendő vízi közmű vagyon kezelésére
v onatkoz ó v agy onkezel ési s zer ző dé st j óv áh agy j a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
v agy onkez el é si szer ző d é st az önkorm ány zat n e véb en aláírj a.

F elelős : Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

Pásáomé Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
vagyonkezelésbe adott vízi közmű vagyon tekintetében vagyonértékelést kell elvégezni. A
Pannon-Víz Zrt. megkereste az önkormányzatokat a vagyonértékeléssel kapcsolatban,
amelynek feladatát átváIlalná az önkormányzattőI. Erre vonatkozőan a közbeszerzési
eljárást lefol1tatnák, de az értékelés költsége az önkormányzatot terhelné. A
vagyonértékelés díja elszámolhatő a vagyonkezelési díj terhére. Javasolta, hogy vizi
közmű vagyon értékelésének elvégzésével a Pannon-Víz Zrt-t bízzák meg. Szavazásra
tette fel az alábbi határ ozati j avaslatot :

Rábapordany Község Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában és a Pannon-Yíz Zrt. vagyonkezelésében lévő vízi
közművek és a rendszer fiiggetlen vízi közmű elemek
vagyonértékelésének elvégzésével a Pannon-Yíz Zrt-t megbizza a
víziközmúszolgáltatásról szóló 20IL évi CCIX. törvény alapján.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

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

59120|4. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordrány Község Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában és a Pannon-Yíz Ztt. vagyonkezelésében lévő vízi
közművek és a rendszer fiiggetlen vízi közmű elemek
vagyonértékelésének elvégzésével a Pannon-Yíz Zrt-t megbízza a
viziközmű szolgáítatásról szóló 20II. évi CCIX. törvény alapján.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azornlal

8. Napirend
F og l alkozás e gé sz s ég ngy i ellátás s al kap c s o lato s dönté shozatal.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
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Pásztorné Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a
foglakozás egészségügyi ellátásra vonatkozóan korábban a Medprofil 95. Kft-vel kötöttek
szerződést. A szolgáltatő az idei évben nagyon rugalmatlan volt, először ki sem akaftak
jönni avizsgálatokat elvégezni. Kértek árajánlatot a Közös Hivatalt és a Mezőgazdasági
Zrt-t is ellátó szolgáltatőtől akinek árai pár száz forinttal magasabban a jelenlegi
szolgáltatő 2002-es árainál. Javasolta a meglévő szerződés 2014. december 3l-el töfiénő
felmondását és a szerződéskötést a Valyterápia Egészségügyi Szolgáltatő Bt-vel.
S zav azásr a tette fe l az al ábbt határ o z ati j av as l at o t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Medprof,rl 95. Kft-vel a
foglalkozás egészségügyi ellátásra vonatkozó szerződést 2014.
december 3I. napjával felmondja. Képviselő-testület a foglalkozás
egészségügyi feladatok ellátását 2015. januar 1-től a Yalyterápia
Egészségügyi és SzolgáLtatő Bt.-vel kívánja ellátni.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jelenlegi
szolgáltatőval történő szerződés felmondásara, valamint az űj
szolgáltatőv al történő szerző dé sköté sre.

Felelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester
Hatráridő: 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:

60120|4. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Medprofil 95. Kft-vel a
foglalkozás egészségügyi ellátásra vonatkozó szerződést 2014.
december 3 1 . napj ával felmondj a. Képviselő-testület a foglalkozás
egészségügyi feladatok ellátását 2015. január l-től a Valyerápia
Egészségügyi é s S zolgáltató Bt. -vel kív anja ellátni.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgírmestert, a jelenlegi
szolgáltatőval történő szerződés felmondására, valamint az úi
szolgáltatőv al történő szerző dé sköté sre.
F elelős : P ásztomé S zakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

9. Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
korábbi testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően kigyűjtötték az elmúlt 10 év belső
ellenőrzési témaköreit, amelyeket ismertetett. Elmondta, hogy a belső ellenőrzések
minden esetben érintették a pénzügyes dolgozók munkáját.
Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy tagjai a Csorna Térségi Önkormányzatok
tárulásának a szociáIis feladatellátás tekintetében. A jogelőd kistérségi társulás
jogosulatlan normatíva igényléséből származő visszaftzetési kötelezettséget az ÖNHtKt
pályázatből rendezték, de a jelenlegi feladatellátás is vet fel aggályokat Információi



szerint a fogyatékosok ellátásánál
százezrek vagy milliók terhelnék
múködése miatt,
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tártak fel hirányosságokat. Nem szeretné, ha ismét
az önkormányzatokat az intézmény nem megfelelő

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztalta a képviselő-testületet, hogy számos
ingatlan kertje és az ingatlan előtti közterület gondozatlan, gyomos. Több helyre küldtek
felszólítást, de az ismeretlen, vagy nem fellelhető ügyfelekkel szemben nagyon nehéz ez
eljarás.

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a vonatkozó jogszabályi
lehetőségekről. Elmondta, hogy a közterületi kaszálásra az önkormányzat rendelete
kötelezi az ingatlantulajdonosokat, míg az ingatlanon belüli gyommentesítésre a
növényvédelemről szőlő törvény. Ismertette mindkét esetben a hatősági intézkedés
eljrárásrendjét. Kiemelte, hogy amennyiben nem parlagftível fertőzött a terület, és az
ingatlan hasznáIőja nem tesz eleget gyommentesítési kötelezettségének, akkor
elrendelhetik akaszálást, de ennek költségét az önkormányzatnak kell megelőlegeznie. Az
összeg behajtása viszont bizonytalart, a jelzálogogbejegyzése is csak biztosítékot jelent,
konkrét bevételt nem. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az elműlt évben alkottak
rendeletet a közösségi együttélés szabáIyairől és a mulasztókkal szembeni
jogkövetkezményekről. E rendeletbe kell beépíteni a köztisztaságről szóló helyi rendelet
előírásait megsértőkkel szemben alkalmazható jogkövetkezményeket is. Ebben az esetben
a ml:lasztókkal szemben közigazgatási bírság szabható ki. A rendelet módosítására
vonatkozó előterj esztést elkészítette, amelyet kiosztott a képviselőknek.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel a rendelet tervezetet.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazatta|, tartózkodás nélkül megalkotta 8l20l4.(YI.18.)
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szőI.ő

15/2013.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Németh László alpolgármester véleménye szerint nem engedhetik meg magukn ak ezt a
helyzetet. A településen kb. négy ingatlarr előtt van probléma. Véleménye szerint ezen
ingatlanok előtt az önkormrányzatnak kell lenyíratni a fi,ivet, és élni kell a jogszabályok
adta szankciókkal.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester tájékortatta a képviselő-testületet, hogy a május
végi területi túzoltő versenyen a két helyi lánycsapat szép helyezést étt el, ezért a tuzoltő
egyesületet meghívták Fertőszentmiklósra. Az egyesület elnöke megkereste az
önkormányzatotkérve az útiköltségük megtérítését, amely 30 E Ft+Áfa lenne. Elmondta,
hogy a falunapi programot apályázati támogatások felhasználásával szervezíékmeg, így a
rendezvény tényleges költsége 119 E Ft volt a költségvetésben tervezett 500 E Ft+Áfa
összeghez képest. Javasolta, hogy a településen működő minden civil szervezet kapjon
egységesen 40 E Ft plusztámogatást. Szavazásra tette fel az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordrány Község Képviselő-testülete a településen működő
civil szervezetek részére szervezetenként 40 E Ft plusztámogatást
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biztosít 20I4. évi költségvetése terhére.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteft, hogy a
támogatások kiutalásáról gondoskodj on.
Felel ős : P ásztomé S zakács Gabriella polgarmester
Határidő: azonnaI

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

611201,4. (YI.16.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a településen működő
civil szervezetek részére szetvezetenként 40 E Ft plusztámogatást
biztosít 20I4. évi költségvetése terhére.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatások kiutalásaról gondoskodj on.
F elelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgárme ster
Hataridő: azonrtal

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester a napirendek tezárása után a szociális ügyek
íárgyalásának idejére zártiJlést rendelt el amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.
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