
Rábapordány Község Önko rm ány zat Képviselőtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.

1-12l20l4.
Jegyzőkönw

Készült: Rábapordány Község Önkormán yzatKépviselő-testületének 2ll4,.augusztus 11-
én (hétfő) 19,oo órakor az önkormányzat tanácskozőtermében megtartott rendkívüli
üléséről.

Jelen vannak: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Németh Lászlő alpolgármester,
Horváth Edit,
dr. Balogh Károly,
Karkis Szilvia,
Horváthné Németh Sarolta képviselók a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
Lakosság köréből 6 fő

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

Megállapította, hogy az úlés határozatképes, mivel a megváIasztott 7 fos képviselő
testületből 6 fo jelen van, KrániczImre képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni az ülésen.

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

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Balogh Károly képviselőt ós Németh LászIő
alpolgármestert megv álasztj a.

Határidő: azonnal
F elelő s : P ásztorné S zakác s Gabri ella pol gárme ster

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

71l20l4. (YIII.LL.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek dr. Balogh Károly képviselőt és Németh Lászlő
alpolgármestert megv álasztj a.

Határidő: azonnal
Felelős : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester



1

pásztorné Szakács Gabriella polgármes ter eztkövetően szavazásratette fel a jegYzőkÖnYv

mellékleté t képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.

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

nélkül me ghozta az alé;tlbi határ ozatot:

7212014. (YIII.LL.\ számű H a t á r o z a t z

Ráb apordány község képvi sel ő-te stülete a j egy zőkönyv mel 1é letét

képező meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét
elfogadja.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:

1 ./ C ivil ek Rábap ordán y ért Mo zgal om közterület használ ati kére l me.

Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

2. l Helyi Y álasztási B izotts ág tagj ainak me gvál asztása.
Előadó: Pető Attila jegyző

3.1Egyéb ügyek.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Zárt ilés:

4.1 SzociáIis ügyek.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Napirend tárgvalása:

l./ Napirend
Civilek Rábapordány ért Mozgalom közterület használati kérelme.
Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester tájókoztatta a képviselő-testületet, hogy a
Civilek Rábapordányértmozgalom képviselője július 29-én írásbeli kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, amelyben az artézi kút helyén egy fa kerekes kút elhelyezéséhez kér
közterület-használati engedély.t. A tervezett kút látvánYervét mellékelték, amelyet a
képviselő-testületnek bemutatott. A kezdeményezők az építésigyi hatóság állásfoglalását
is beszerezték, mely szerint a kút felálliíása nem ópítési engedély köteles. A közterület-
használatról szóló helyi rendelet nem tartalmaz rendelkezéseket az ilyen jellegű közterület
használatr a ezért kezdeményezte rendkívüli ül é s ö s szehívását.

Horváth Gézáné a Civilek Rábapordányért Mozgalom képviselője hozzászőlásában
mozgalmuk azért jött létre, hogy tegyenek a faluért, összefogásraelmondta, a civil



_3-

buzditanak szeretnék, ha ez a kút az összefogás kútja lenne. Természetesen ideiglenes

kútnak szánjék, amig arégi artézikút el nem készül, amely mindenkinek az érdeke,

pásztorné Szakács Gabriella polgármester hozzásző!ásában elmondta, hogY az artézikut

története nincs lefutva. Emlékeztette a jelenlévőket, hogy Patyi Attila vállalkozÓÍ bízták

meg annak idején a kút felújításával. Ismertette a kút felújításának tÖfténetét. Elmondta,

ho{y 2012. december 4-i engedélyes terveik vannak a kút felújítására vonatkozóan. A
melyei vezérprojektekbe a;aiasuot 2 település artézi kútja került be nevesítve, amelYek

toátt a rábapordányi artézí kút is ott szerepe|. Apályázatok megjelenése esetén Csorna

és Rábapordány adhat csak be páIyáaatot e célterületre,

Dr. Balogh Károly képviselő hozzászőIásában megkérdezte, hogy milyen engedély

^|^pjá" 
állt^k "ekűz 

artézi kútnak. Annak idején egy ilyen értéket mindenfele engedélY

nélkül szétbarmoltak amelynek eredményeként 100 milliós kár keletkezett. VéleménYe

szerint ezt az utókor számon fogja kérni.

pásztorné Szakács Gabriella polgármester ismertette SÓki Bama 2004. augusztusi

,-"wer"* ényét-"ty *".i.t ninis cső sérülés, a kút jó állapotban van. Ennek ismeretében

2008. u.'grrrrt 6 zg-én döntött a képviselő-testület a kút felÚjításárÓl, ekkor bizták meg

Patyi Attilát a munkák elvégzésére.

Horváthné Németh Sarolta képviselő hozzászőlásában elmondta, az vo]rt a baJ, hogy a

.^rnt ut ,"m patyi Attila végezte el, hanem helyi alvállalkozókat bizott meg, akik nem

kútf,trók.

Németh László alpolgárme ster hozzásző|ásában elmondta, hogy prób áh Ó is hozzáértő

szakembert idehoini, de már akkor mondták, hogy a kút vízhozama csökkenni fog, ha

abba valamit belehelyeznek. A kivett cső teljesen szét volt rothadva. ElŐfordulhat, hogY

ha akkor nem nyúlnak hozzá, akkor a kút még most is csordogál. Véleménye szerint

utólag könnyű ítéletet mondani. A testületet akkor is azvezérelte, hogy víz|egYen.

pásztorné Szakács Gabriella polgármester hozzászőIásában elmorrdta, hog} tÖbb

szakember véleménye zte a kutat, közöttük országos elismertségű szakember is volt. A
pozitiv kút kialakítása 16 millió Ft+Áfa lett volna a 20l1-es árakon. Elek Gábor soproni

izakember véleménye szerint azonban ekkora kútra nincs műszaki technológia, a

takőházak és közút közelsége miatt furótorony feláIlitását nem engedéIyezik. Egy másik

szakember a hivatal udvarát javasolta a kútfurás helyszínéül és onnét áivezeíni. Felmerült
az is, hogy a kutat a közműie kötik rá, de ennek léhetOségót már akkor elvetették. Úgy
gondolja, hogyha bekerültek a vezérprojektbe, akkor a kutak felűjitására vonatkozó
páIyazat is kiírásra kerül.

Horváth Gézáné ismertette a tervezett fejlesztést. Elmondta, hogy a tájba illő kutat

szeretnének elhelyezni amelyet zöld növényekkel kívánják szépiteni, a kút rövidebbik
csonkjára pedig leomló növényeket szeretnének elhelyezni. A fiatalok kövekből a

település nevét szeretnék kirakni a kút előtt. Elmondta, hogy senkivel nem szeretnének

vitéEni, együtt kívánnak működni az önkormányzattal. Vannak másfajta elképzeléseik is,
amellyel majd szintén megkeresik az önkormányzatot.
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Horváthné Németh Sarolta képviselő jó kezdeményezésnek tafia a település díszítését,

támogatla azt.

Németh László alpolgarme ster hozzászólásában elmondta, hogy szintén támogatja a

kezdemény ezést,oe trosszabb távon sokkal komolyabb dolgot tudna oda elképzelni, mivel

a kút felújításáranem lát nagy eséllt.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester véleménye szerint várják meg a pályázati

ki ír ást. s zav azásr a t ette fe 1 az alábbi határ ozati j av as 1 at ot :

Rábapordány község képviselő_testülete a civilek
Rábapordán}ért Mozgalom képviseletében Horváth Gézáné

Rábapordány, Kossuth L. u. 5la. szám alatti lakos közterület-

használati kérelmét támogatja. KépviselŐ-testület engedélyezi,

hogy aZ önkormányzat tulajdonát képező 543lLI. hrsz_ú

ingálanon, a Géway Wolff Lajos u. 5-]. szátm előtti artézi ktrt

területén közterületi !átvány kerekes kút kerüljön elhelyezésre,

képviselő_testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a

közterület haszná|atra vonatkoző megáIlapodást a kérelmezővel
megkösse.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Határídő: azorlnal

A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

né lkül me ghozta az a|ábbi határ ozatot:

7312014. (YIII.LL.\ számű H a t á r o z a t z

Rábrp".ű"y Község Képviselő_testülete a Civilek
Rábapordanyért Mozgalom képviseletében Horváth Gézáné
Rábapordány, Kossuth L. u. 5la. szám alatti lakos közterület-

hasznáIati kérelmét támogatja. Képviselő-testület engedélyezi,

hogy az őnkormányzat tulajdorrát képező 543lII- hrsz-ú
ingatlanon, a Géway Wolff Lajos u. 5-7. szám előtti artézi kift
területén közterületi tátvány kórekes kút kerüljön elhelyezésre.
Képviselő-testület fe|hatalmazza a polgármestert, hogy a

közterület hasznáIatra vonatkoző megá|lapodást a kérelmezővel
megkösse.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirend
H e lyi Y ál asztási B iz ott s ág t agj ai nak me gv áIasztás a.

Előadó: Pető Attila jegyző

pető Attila jegyző ismertette a jegyzőkönyv mellékletét képezŐ, a Helyi YáIasztási
B i zott s ág létr eho zására v onatkoz ó e l őt erj e s zté st.



-5-

pásztorné szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét

kép ező határ o zati j av a s 1 atot.

A javaslattal kapcsolatosan a képviselő_testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az a|ábbi határ ozatot"

7 41201,4. (YIII.LI.\ számű H a t á r o z a t :

Rabapordány község képviselő-testülete
Kása Gézáné Rábapordány, József A, u, 15,,

Füleki Alfrédné Rábapordány, Béke u,20,,
Pozsgai Béla Rábapordány, Ady E,, u,4lC,,
Visylászló Rábapordány, Géway Wolff L, v 22,
Mesterházy JózseiKáImánné Rábapordány, József A. u.7 .

szám a|attilakosokat a Helyi Választási Bizottság tagjainak,

Mészáros Csabáné Rábapordány,Köztársaság u, 7, és

ZsédelynéHorváth Emőke Rábapordány, Széchenyi I. u.6lA.
szám alatti lakosokat a Helyi YáIasztási Bizottság póttagjainak

megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pető Attila jegyző

3./ Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testÜletet, hogY elŐző

nap kapott 
"gy 

.--uilt u ráklyatuzoltó Egyesülettől, amelyben kifogásolták, hogY a járda

felujítása miátt at adályokbá ütköztek, mivel nem tudnak kijárni a túzolrtő autóval.

Jelezték, hogy együttmútodosi megállapodásuk van aKatasztrőfavédelemmel. Elmondta,

hogy a járdá' reÚ;itast valóban koiábban kezdték atervezettnél, de az egYesÜlet elnÖke

3etÓ" "ott 
és léftta amunkálatokat, ajárművet a felújítás megkezdése előtt ki tudták volna

hozni az épületből. Felgyorsult a közösségi gépjarrnűbeszerzésének ÜgYe is, emiatt is fel

kellett a gnázst újítani. Kéfie, hogy jelezzen az egyesület, ha észrevétele van, bármikor

el érhető. Kéfi e, ho gy prób álj anak kommunikálni.

Varga Anna a Fáklya Túzoltó Egyesület képviselője hozzászŐlásában elmondta, hogy nem

bánú szándékkal írták a levelet, ők is szerettek volna hozzájáruIni a felújításhoz, hogy a

munkát mielőbb be tudják fejezni.

pásztomé Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testÜletet, hogY az

egyesület kérte továbbá a kopjafa körüli rész térkövezését is. Az egyesÜlet térkÖvet kért a

lerakást az elnök megoldja. Javasolta a kérelem támogatását.

A iavaslatot a képviselő_testület egyhangtiag támogatta,

határ ozatot nem hozott.

pásztomé Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testÜletet, hogY a

Lövészklub 4 db 20 és 40 év között lőfegyvert szeretne eladni, és annak az áráből eg} Új
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fegyvert beszerezni. A lőfegyverek aZ önkormányzat tulajdonában vannak, aZ

értékesítéshez kérik az önkorm ányzat hozzájáru|ását. Javasolta a kérelem támogatását,

Szavazásratettefelaza\ábbihatározatijavaslatot:

RábapordányKözségKépviselő-testületehozzájáru|,hogyaZ
önkormány zat tulaj{onában á|Iő, de az MTTSZ Rábapordány

Községi Lövészkiub haszná|atában lévő 4 db lőfegyver

értékesítésre kerüljön és az értékesített lőfegyverek árából 1 db új

lőfegyver kerülj ön beszerzésre,
F ele]6s : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

Hataridő: azonnal

A javaslattal kapcsolatosan a képviselő_testület 6 igen,0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül megbozta az alábbi határ ozatot:

75t20l4. (YIIIJL.\ számű H a t á r o z a t z

@épviselő_testülete hozzájáni, hogy az

önkormányzx tiajdonában á|lő, de az MTTSZ Rábapordány

Községi Lövészkiub hasznáIatában lévő 4 db lőfegyver

értékesítésre kerüljön és az értékesített lőfegyverek árabőI1 db új

lőfegyver kerülj ön beszerzésre.
F elelős : P ásztomé Szakács Gabriella polgárme ster

Határidő:- azonnal

pásztorné Szakács Gabriella polgármester tátlékoztatta a képviselŐ-testÜletet, hogY

Németh t-." nauupo.au.ry, coway Wolff L, u. 44. szám a|atti lakos jelezte, hogY a kertje

mellett 1évő 2 db o:nkorm-ány zati ia beárnyékolja kertjét. A fa feldolgozásra alkalmatlan,

csak túzifának használhatő. Német Imre többször kisegítette aZ ÖnkormánYzatot,

megemlíte tte a játszőtéri eszközök javítását, a millecentenáriumi kapu létrehozását, illetve

az ővodában a méhek befogását. Javasolta, hogy a kivágás fejében ajanlják fel a fát
Németh Imre részére, Szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány község képviselő_testülete Németh Imre

Rábapordány, Géway Wolff L. l. 44. szám alatti lakos részére

felajánlja a kertje melletti önkormányzati fát - a fák kivágásáért

cserébe.
F elelős : Pásztomé S zakács Gabriella polgármester
Határidő: azornal

A iavaslatta1 kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem Szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az aléhbi határ ozatot:

76t2014. (YIII.IL.\ számű H a t á r o z a t l
Rábapordány Község Képviselő-testülete Németh Imre

Rábapordány, Géway Wolff L. u. 44. szám alatti lakos részére
felajánlja a kertje melletti önkormányzati fát - a fák kivágásáért
cserébe.
F elelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgármester

atártdő: azonnal



pásztorné szakács Gabriella polgármester a napirendek leztrása után a szociális ügyek

téngya|ásánuura"ier" rartuteri...rd"tt el amelyr8l külön jegyzőkönyv készült,
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K.m.f.

''T,-'-*..^,-' Í,r.i.. t^ fitl+,
pásztorné szakács Gabriella

polgármester

fü, 1$-_
Pető Attila

jegyző

T,'tAÍ\--_]
Németh Lász|óKaroly

,hitelesítő j egyzőkönyv-hitelesítő



Rábapordány Közsé g Önkormanyzat Képvi selő-te stülete

Jelenléti ív

Rábapordany Község önkormanyzat Képviselő_testületének 2014, augusztus 1l_én 19,00

órakor megtartott iendkívüli ülésén megjelent képviselőkről, tanácskozási joggal

meghívottakról.

1. Pásztorné Szakács Gabriella polgármestér

2, Németh LászIő alpolgarmester

3. Dr. Balogh Karoly

4. Horváth Edit

5. Horváthné Németh Sarolta

6. Karkis Szilvia

7. Krránicz Imre

Pető Attila jegyző

Tanácskozási j o ggal me ghívottak

Oh:tr,ry.,,. ,. ,.. .,

íW ,\$-*= .,

G.:*gr*; Cr,rh*--



Rábapordány község önkorm ányzat polgármesterétől

L-]'212014.

MEGHIvo

Rábapordany Község önkormanyzatinakKepviselő-testülete 2014. aueusztus 11-én (hétfŐ)

19.0d órai tezdetteúendkívüli iestíileti ülést tart, melyre ezetarcI szavazatí (tanácskozási)

joggal tisztelettel meghívom.

Azüléshelye: ÖnkormanyzatTanácskozótermeRábapordany

Napirend:

1. CivilekRábapordanyértMozgalomközterüIethasználatikérelme.
Előterj esztő : P ásztorné Szakács Gabriella po lgármester

Helyi Y álasztási Bizottság tagj ainak megv álasztása
Előterjesztő: Pető Attila jegyző

Egyéb ügyek.
Előterj esztő : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Zártilés:

4. Szociális ügyek.
Előterj esztő: P ásztomé Szakács Gabriella polgármester

Rábapordany, 201 4. augusztus 7.

P ásztomé Szakács Gabriella
polgármester

2,



Szili Közös Önkormányzaíi Jivatal jegyzője

9326 Szil,Hunyadi tér 3. Te1./fax:96 l27 5-I9I

Tisztelt Képviselő-testület !

A váIasztási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a értelmében a helYi

váIasúásibizottságharom - M egy szavazőkörrel rendelkező telePÜlésen Öt - tagiát és

legalább két póÍagot a teleptilesi önkormányzat képviselŐ-testÜlete a helYi

oű<ormány zati képúselők és polgarmesterek általános váIasúásának kiLuzését

követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon váIasztja meg;

személyükre a helyi váIasztási iroda vezetője tesz indítvanyt. A töwénY 25. §-a

értehében a váIaáztási bizottság tagsaira és póttagiaira tett indítvanYhoz módost

javaslat nem nyújthat be. A váIasúási bizottság tagjainak és póttagiainak

me gv áIasztás áró1 e gy szav azással dönt a képvi s e 1 ő -te sttil et.

Fentiek alapján a Helyi YáIasztási Bizottság tagjainak megválasáására az alábbi

indítványt teszem:

Határozati iavaslat:
Rábapordány község képviselő-testtilete
Kása Gézáné Rábapordány, József A. u. 15.,

Füleki Alfrédné Rábapordány, Béke u.20.,
Pozsgai Béla Rábapordány, Ady E. u.4lC.,
Visy László Rábapordány, Géway Wolff L. u.22.,
Mesterházy József Kálmánné Rábapordány, József A - u- 7 .

szám alatti l ako s okat a Helyi y á|asúási Bizottság tagj ainak,

Mészaros Csabáné Rábapordany,Köúársaság u. 7. és

Zséde|ynéHorváth Emőke Rábapordány, Széchenyi I. u. 6/A.

szám alatti lakosokat a Helyi yá|asztási Bizottság póttagjainak

megválasztja.
Hatétridő: azotutal
Felelős: Pető Attila jegyző

Rábapordány ,2014. augusáus 1 1 .
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?ető Attila
jegyző


