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Jegvzőkönw

Készült: Rábapordany Község Önkormányzat Képviselő-testtiletének 2014. július I4-én
(hétfő) 17,oo órakor az önkormányzattanácskozótermében megtartott rendkívüli ülésérŐl.

Jelen vann ak : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester
Németh Lászlő alpolgarmester,
Horváth Edit,
Ikánicz Imre,
Karkis Szilvia,
Horváthné Németh Sarolta képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző

Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy azilés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megváIasztott 7 fős képviselő
testületből 6 fő jelen van, dr. Balogh Karoly képviselő nem jelezte távolmaradása okát.

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

Rábapordany Közsóg Kópviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek lkánicz Imre és Horváthné Németh Sarolta
képv i s e l ők et me gv álasztj a.

Határidő: azonrtal
F el elős : P ásztorné S zakács Gabri ella pol garme ster

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

64t20l4. (Yt1.1,4.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordany Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Kránicz Imre és Horváthné Németh Sarolta
képv i s e 1 ők et me gv áIasztj a.

Hataridő: azorlnal
F el el ő s : P ásztorné S zakács Gabriell a pol gárme ster

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv
mellékletét képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.

A döntésh ozatalban résztvevők száma 6 fő.
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A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

651201,4. (YII.14.\ számű H a t á r o z a t :

nauup*ouny Község Képviselő-testülete a jegy zőkönyv melléletét

képeiő meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét

elfogadja.
F elelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgarmester

Határidő: azornal

Napirend:

1./ Közös fenntartású intézmények - Általanos Iskola, Körjegyzőség - költségvetéséhez

történő hozzájátllással kapcsolatos döntés.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgarmester

2.1Egyéb ügyek.
Előadó : P ásztorlé S zakács Gabriella polgárme ster

ZárIülés:

3.1 SzociáIis ügyek.
Előadó : P ásztomé S z akác s Gabri ella p olgárme ster

Napirend tárgvalása:

1./ Napirend
Kö"ö, ferrntartású intézmények - Általános Iskola, Körjegyzőség - költségvetéséhez

történő hozzájarulással kapcsolatos döntés.
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

pásztorné Szakács Gabriella poigármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a mai
rendkívüli ülés összehívásanak apropóját az adta, hogy a bágyogszovátitartozás ügyében

levelet kaptak dr. Tibold Csaba ügyvédtől Bágyogszovát Község Onkorményzatának
megbízásábőt. Felolvasta az igyvéd levelét, amelyben a képviselő-testület korábbi
döntésének felülvizsgálatát kérik. Elmondta, hogy a mai testületi ülésre meghívtál< az

ügyvéd Urat is és Bágyogszovát képviselő-testületét is. Közvetlenül a képviselŐ-testületi

ülés előtt telefonon hívta Horváth Lászlő bágyogszováti polgármester aki arrÓl

tájékoztatta, hogy nem kívánnakÉszt venni az ülésen. Sajnálatát fejezte ki a dtintés miatt,
véleménye szerint lehetőség lett volna egymás álláspontjrának a megismerésére. Adott
esetben arra is lehetőség lett volna, hogy a bágyogszováti képviselő-testület félrevonuljon
és tárgyaljon. A mai napon felkerülhetett volna a pont azi-re-

Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester ismertette az ügyben eddig történteket,

Bágyogszovát kőzség polgármesterével folYatott térgyalásokat, valamint az igyben
keletkezett testületi döntéseket és levelezést. Emlékeztette a képviselŐ-testületet, hogy a
legutolsó személyes ta|álkoző során Bágyogszovát igénye 3.610 E Ft volt, amely már egy

csökkentett összeg a gyermekétkeztetés 884 E Ft-os elmulasztott normatíva lehívásával,
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valamint 500 E Ft számítási pontatlanság figyelembevételével. A májusi testületi Ülésen

döntöttek arrőI, hogy a tartozásbőI 2.300 E Ft-ot tudnak elfogadni. DöntésÜket azza|

indokolták, hogy 2009-ben egy részmunkaidős takaritő bérét is betervezték 670 E Ft

összegben, a feladat ellátása megtörtént, de dolgoző nem kenilt alkalmazásra, ÍgY eZ az

összeg megmaradt. Kérték továbbá a korábbi jegyző hibájából elmaradt

létszámcsökkentési pályázat miatti bevételkiesés figyelembevételét is, amelY 600 E Ft-ot

tett ki.
Továbbra is az a véleménye, hogy a költségvetés egy terv, a zárszámadás Pedig a

tényadatokon alapul. A tényadatok alapján elszámolást nem kaptak. A bágyogszováti

kimutatások nem a tények alapjén, hanem a tervadatok alapjan készültek.

Horváthné Németh Sarolta képviselő hozzászőIásában ismertette a könyveléssel

kapcsolatos problémákat és észrevételeket.

Németh László alpolgármester megkérdezte, hogy Rábapordány számításai szerint

mennyive 1 tartozhatnak B ágyo g szovátnak.

pásztomé Szakács Gabriella polgarmester ismertette számítás,ait. Elmondta, hog}

számításai szerint 2.738 E Ft lehet az az összeg, amellyel Bágyogszovátnak tartoznak

azzal, hogy kompenzáIva van a részmunkaidős takarító bérköltsége is. Véleménye szerint

a létszámcsökkentési páIyázat elmulasztása miatti 600 E Ft-rÓl mondjanak le. A
részmunkaidős takaritő bérköltségének figyelembevételét pedig kérjék kimutatni.

Amennyiben eztbizonyíthatóan megtörlénik, akkor ismerjék el a 3.610 E, Ft követelést,

amennyiben nem tudjak kimutatni a bérköltség elszámolásokban történt

figyelembevételét, akkor a takarítói bérköltséggel csökkentett össze ghez ragaszkodjanak.

S zav azásr a tette fe l az aIábbi határ ozati j av as 1 at ot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Bágyogszovát
székhelyű közös ferrrrtartású intézményekkel kapcsolatos
követelésse1 kapcsolatban
- álláspontját felülvizsgálva úgy határoz, hogy a

létszámcsökkentési pályazat elmulasztása miatti 600 E Ft
követelés érvényesítósétől eltekint,
- a 2009. évi 670 E Ft összegű takarítói
abban az esetben tud eltekinteni,

bér
ha

érvényesítésétől
Bágyogszovát

önkormányzata igazolni tudja annak visszautalását, illetve a

következő évben történő figyelembevételének meglétét.
Amennyiben a takarítói bér visszautalása hitelt érdemlő módon
megtörtént, vagy a következő évben beszámításra került akkor
Rábapordány Község Önkormányzata elismeri a 3.610.104,-Ft
összegű követelést, és a tartozás kiegyenlítése érdekében a
szükséges intózkedéseket megteszi.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az

önkormányzat álláspontját Bágyogszovát község
önkormrány zatáv aI kö z ö lj e.

F elel ős : P ásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Hatfuidő: azonnaI
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A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

6612014. (YII.14.\ számű H a t á r o z a t z

Rabupo.auny község képviselő_testülete a Bágyogszovát
székhelyű közös fenntartású intézményekkel kapcsolatos

követeléssel kapcsolatban
- álláspontját felülvizsgálva úgy határoz, hogy a

létszámcsökkentési páLyázat elmulasztása miatti 600 E Ft
követelés érvényesítésétől eltekint,
_ a 2009. évi 670 E Ft összegű takarítói bér érvényesítésétől

abban aZ esetben tud eltekinteni, ha Bágyogszovát
önkormányzata igazolni tudja annak visszautalását, illetve a

következő évben történő figyelembevételének meglétét.

Amennyiben a takarííői bér visszautalása hitelt érdemlő módon

megtörtént, vagy a köv.etkező évbenbeszámitásra került akkor
Rábapordány Község Önkormányzata elismeri a 3.610.104,_Ft

összegű követelést, és a tartozás kiegyenlítése érdekében a

szükséges intézkedéseket megteszi,
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az

önkormányzat álláspontját Bágyogszovát község
önkormány zatáv al közö lj e.

F elelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

2./ Napirend
Egyéb ügyek,
Előadó : Pásztomé S zakács Gabriella polgiármester

pásztomé Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy Csorna

város módosítani kívánja településszerkezeti teruét, szabáIyozási tervét és helyi éPÍtési

szabáIyzatát. A módosítás az Erzsébet királyné űtja - Köztársaság Út - Vasút közötti

telektömb besorolását változtatná meg településközpont vegyes besorolásbÓl

kereskedelmi szolgáltató besorolásba. A szabályozás Rábapordány községet közvetlenül
nem érinti, javasolta annak támogatását. Szavazásra tette fel az alábbi határozati
javaslatot:

Rábapordrány Község Képviselő-testülete Csoma Varos
településszerkezeti terv, szabáIyozási terv és helyi építési
szabályzat Rp.I.237-I4 tervszámú módosításával egyetért, azt
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgarme ster

A döntéshozatalbarlrésztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül me ghozta az alábbi hatát ozatot:
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67t2014. (Y|I.14.\ szímű H at ár o zat z

Rábapordány Község Képviselő_testülete Csoma Város

településszerkezeti terv, szabáIyozási terv és helyi építési

szabályzat Rp.I.237-I4 tervszámú módosításával egyetért, azt

támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester

pásztorné Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselŐ-testületet, hogY a
Áa;usi ülésen döntöttek Berta Zita bérlő ablakcseréje ügyében. A döntés szerint a

képviselő-testület a bérlő áIta|i ablakcsere elvé gzését támogatta, amelyet a bér\Ő kÜlÖn

mégállapodás alapjan a bérleti díjban érvényesíthet. A bérlő nyilatkozott, hogy az

ablakcsóre elvégzését vái'Ialja. Kérelméhez csatolt két árajánlatot amely a komplex

ablakcserére vonatkozik redőnnyel, párkánnyal, szúnyoghálóval, valamint a helYreállÍtási

munkálatold<al. Az egyik ajánlat szerint az ablakcsere 339 E Ft lenne, a másik ajánlat

szerint 242.320,-Ft +^fa. Véleménye szerint az önkormányzat a 4 ablak anyagköltségét

vállalja át, amely I20 E Ft lenne, a többi költséget vá|Ialja a bérlő a saját igényének

megfelelően.

Horváthné Németh Sarolta képviselő véleménye szerint minden költséget a bérlŐnek

kellene viselni. Saját ingatlanát 20-25 évente más is felújítja, a bérlő meg még a bérleti

díjban is érvényesítheti.

Németh László alpolgár:rnester javasolta, hogy korábbi döntésüknek megfelelŐen jarjanak

el, javasolta az ablakok anyagköltségének átváIlalását.

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

Rábap ordány Közsé g Képvi s el ő-te stül ete B erta Zita Piáb apordány,

Gévay Wolff Lajos ,l. 26. szám alatti bérlőnek saját költségén
történő ablakcserére voílatkoző kérelmét támogatja. Az ablakcsere
költségéből- a benyújtott árajánlatok alapján - bruttó 120.000,-Ft
összegnek a bérleti díjban történő érvényesítését engedélyezi.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel
az abl akcserére vonatkoző megállapodást megkösse.
Hataridő: azonnal
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

A döntésh ozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

6812O1,4. (YII.1,4.\ számű H a t á r o z a t :

Ráb apordány Közsé g Képvi selő-te stülete B erta Zita Ptáb ap or dány,
Gévay Wolff Lajos u. 26. szám alatti bérlőnek saját k<iltségén

történő ablakcserére vonatkozó kérelmét támogatja. Az ablakcsere
költségéből- a benyújtott étfiánlatok alapján - bruttó 120.000,-Ft
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összegnek a bérleti díjban történő érvényesítését engedéIyezi.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel

az ablakc serére v onatk oző me gál1 ap o d ást me gkö s s e .

Hataridő: azonnal
F elel ős : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatía a képviselŐ-testületet, hog}

kónyból keresték meg mely szerint az önkormányzat polgarőrséget szeretne létrehozni.

Véleménye szerint nem olyan fokú a bűnözés a településen, amely indokolttá tenné a

polgárőrség megszervezését.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy az első

világháborus emlékmű felújításara benyújtott pályázaton 800 E Ft támogatást nyertek. A
megítélt támogatás kevesebb az igényeltné|, ezét a műszaki tarta|mat módosítani kell.
Ismertette a tervezett felúj ítást.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselŐ-testületet, hogy

december hónapban alkottak rendeletet az iskolakezdési támogatásról. A támogatás

összegéről azonban nem döntöttek, az éves költségvetésbe azonban már terveztek e

feladatra. Ismertette a korábban elfogadott rendeletet. Felvetette az iskolakezdési
támogatás utalvány formájában történő kifizetésének lehetőségét annak érdekében, hogy
biztosan a gyermekek iskoláztatásárakerüljön az összeg.

Németh László alpolgármester gyermekenként 5.000,-Ft iskolakezdési támogaíás
meg á1l apítás át j avasolta utalvány formáj áb an.

Horváthné Németh Sarolta képviselő pénzbeli ellátást javasol. Véleménye szerint döntse

el a szülő, hogy hol és mit vásárol a gyermekének.

Pető Attila jegyző felvetette, hogy azon gyermekek esetében, akik rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek természetben kaphatnák meg az
iskolakezdési támogatást, hasonlóan az aug|Isztusban folyósítandó központi Erzsébet
utalványhoz. Azon gyermekek akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben pénzben kaphatnák meg az ellátást. Általábun a problémásabb családok
érintettek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Javasolta, hogy a hatáskört
ruházzák át apolgármesterre a gyorsabb döntéshozatalbiztosítása érdekében.
Képvi s e 1 ő-te stül et a j avas l atot egyhangú|ag íámo gatta.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szayazásra tette fel az előterjesztés keretében
ismertetett rendelet tervezetet.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 9|2014.(YII.21,.)
önkormányzati rendeletét a gyermekek védelmérőlo a
gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól.
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pásztorné Szakács Gabriella polgármester emlékeztette a képviselŐ-testÜletet, hogY a

."":*i tir.*n döntöttek a közkifoly ők \ezárásárÓl. A Pannon-VÍz Zrt. munkatársa jelezte,

hogy három ingatlan van a településen amely nincs az ivővíz báIŐzatra rákÖtve. A
szoigáltató tájékoztatása szerint vagy visszavonja a képviselŐ-testület a döntését, vagY a

szolgáltató .á;át hutárkörben intézkedik. A testület döntését nem bírálhatta felÜl, ezért a

tc;zúfolyok visszanyitásáról a szolgáltató saját hatáskörben intézkedett. A közkifolYÓk

mérőőráva| való ellátásánakhatáridejét meghosszabbították 2015. december 31-ig, addig

kifolyónként alapdijat és havi 5 m3 fogyasztás számláz a szolgáltatő,

pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogY a

tulajdonviszonyok tisztázása érdekében a temető felmérését Elő István földmérőtŐl

megrendelték.

Kránicz Imre képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy a temető előtti parkolót bővíteni
kellene, mert temetéskor problémát jelent a parkolás.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester vá|aszában elmondta, hogy korábban már

tervezték a temetői parkolás bővítését, de a közútkezelő nem járult hozzá az árok

lefedéséhe z. IJtánaléznek, hogy a belső részen milyen lehetőség lenne a parkolÓhelyek

bővítésének.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy a

vízmú telep mellet kidőlt egy fa, amely rádőlt a platánfára) az pedig a vízmű telep

kerítésére. Az okozott kát az önkormányzat felelősségbiztosítása fedezi, 10% önrésztkell
fizetni. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy korábban már beszéltek a sportpálya

melletti fákkivágásiáról, véleménye szerint folYatni kellene atavaly elkezdett fa kivágási
munkákat, mert a faá|lomény megérett a letermelésre, félő, hogy további károkat okoznak.

Javasolta a fakivágást, ez ügyben szakemberrel felveszi a kapcsolatot.

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

Pető Attila jegyző emlékeztette a képviselő-tesfiiletet, hogy a marciusi zárt ülésen

döntöttek lakásvásarlási támogatások megállapításáről. Tájékoztatta a képviselŐ-testületet,
hogy az egyik támogatott esetében a megállapodásban elírásra került az ügyfél
bankszámlaszáma, amelynek eredményeként egy idegen személynek került kiutalásra 500

E Ft. A hiba észrevételét kövezően azonnal intézkedtek az összeg zátolása, illetve
visszaszerzése iránt, mind a számlavezető takarékszövetkezetnél, mind az ügyfél
számlájátvezető OTP banknál. Sajnos a bankszámla tulajdonosát nem tudta elémi a bank,

ezért nem tudták nyilatkoztatni a visszautalásról. Az OTP jogászánaktájékoztatása szerint
az önkormányzatnak polgari jogi úton kell visszaszereznie az összeget. Időközben
megkapták a számla tulajdonosának adatait, aki egy kaposvári hölgy. Jelenleg azon

dolgoznak, hogy az összeget hatósági átutalás keretében visszaszerezzék, de úgy érzik,
hogy a pénzintézetek sem voltak ahelyzet magaslatán ahelyzet kezelését illetően. Azúgy
további fej leménye iről tájékoztatjék a képviselő-testületet.
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Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jelenléti ív

Önkormányzat Képviselő-testületének 20I 4, július
ülésén megjelent képviselőkrő1, tanácskozási joggal

14-én 17.00 órakor
meghívottakró1.

Rábapordány Község
megtartott rendkívüli

1. Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

2. Németh Lászlő 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 g gal me ghívottak
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Ráb ap o rdány Közs é g Önko rm ány zat P olgármesterétől
9146. Rábapordány" Adv Endre utca 1. Tel.: 96/273-378.

1-812014.

MEGHIvo

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. iútius 14.-én (hétfő)

17,00 órai kezdettel rendkívüli testüieti ülést tar1. melyre ezennel szavazati (tanácskozási)
j oggal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Napirend:

Önkormán y zat T anácskozóterme Rábapordány

Közös fenntarlású intézmények - Általanos Iskola, Körjegyzőség - költségvetéséhez
történő hozzáj átulással kapcsolato s döntés.
Előteriesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Egyéb ügyek,
Előterj esztő : Pásztorné Szakác s Gabriella pol gármester

Rábapordány,,, 2014. július 2.

Gabriella sk.
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