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MEGHÍvÓ

Rábapordány Község Önkormrányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 08. (hétfő)

18.00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezennel szavazati (tanácskozási)
j oggal tisztelettel meghívom.

Az ülés helve: Önkormanyzat Tanácsk ozőterme Rábapordány

Napirend:

1. Beszámoló az önkormányzat2}l4 év I. félévi gazdálkodásáról
Költsévetési rendelet módosítása (1. számú melléklet)
Előterj esztő : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

2. A közterűletek elnevezéséről és aházszámozás szabályatről szóló rendelet
megalkotása ( a rendelet tervezet a legutolsó testületi ülésen átadásta került)
Előterjesztő: Pető Attiia jegyző

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat2014
évi fordulójához,
Előterj esztő : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

4. Mosonmagyarővár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tarsulás
p ály azatával kapc s o l ato s nyil atko zat (2 . számű mel l ékl et)

Előterj esztő : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

5. Bágyogszováti közös fenntartású intézmények költségvetéséhez történő
hozzáj áru|ás s al kapc s o l ato s döntéshozatal (3 . számú mel l éklet)
Előterj esztő : Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterj esztő : Pásztomé Szakács Gabri ella pol gármester

Zártü|és:
Szociális ügyek
Előterj esztő : Pásztorné Szakács Gabriella pol gármester

pásztorné szakács Gabriella sk.
oolsármester

6.

7. ffi
Rábapordány, 201 4. augusztus 7.



Rábapordany Közsé g Önkormanyzat Képvi selő -te stülete

Jelenléti ív

Rábapordány Község önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 8. 18,00 Órakor

Rábapordányban, ui önkormányzat ianácskozótermében, nyilvános ülésen megjelent

képviselőkről, tanácsk ozási joggal meghívottakról,

1. Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

2. Németh Lász|ő alpolgármester

3. Dr. Balogh Ktíroly

4. Horváth Edit

5. Horváthné Németh Sarolta

6. Karkis Szilvia

7. Krránicz Imre

Pető Attila körjegyző

T anácskozási j o ggal meghívottak
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Rábapordány Község önkorm ányzat Képviselőtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.

I-14l20t4.
Jeeyzőkönw

Készült: Rábapordány Község Önkormányzat KépviselŐ-testÜletének 2014. szePtember

ülésérő1.

Jelen vannak: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
Németh Lászlő alpolgárme ster,

Horváth Edit,
Kránicz Imre,
Horváthné Németh Sarolta,
dr. Balogh károly képviselők a csatolt jelenléti ív szerint

Huszár Józsefné óvodavezető,
Bálint Imréné és
Horv áthné B alázs E dit gazdálko dá s i fő e 1 ő adók,

Pető Attila jegyző

pásztorné Szakács Gabriella polgármester köszöntötte a képviselŐ-testÜleti tagokat és az

"lé*, -€.l.nt.k.r M. gattupitottu, hogy az ülés összehívása aZ SZMSZ-ben

előírtaknak megfelelően történt.

Megállapította, hogy az ülés hatérozatképes, mivel a megválasztott 7 fős kéPviselŐ

terútetuot 6 fő jJien van. Karkis Szilvia képviselő előzetesen je\ezte, hogy egyéb

elfoglaltságamiattnem tud részt venni az ülésen.

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 Horváthné Németh Sarolta és Horváth Edit
képviselőket megválasztj a.

Határidő: azonna|
Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgárme ster

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

nélkül meghozta az alábbi hatér ozatot:

80/2014. (IX.8.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváthné Németh Sarolta és Horváth Edit
képv isel ők et me gv álasztj a.

Határidő: azonnal
Felelős : P ásztomé Szakács Gabriella polgármester
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pásztorné szakács Gabriella polgármester eztkövetően szavazásratette fel a jegyzőkönyv

"r"llékl"tét 
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.

A döntésh ozatalbanrésztvevők száma 6 fő,

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

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

81i2014. 0X.8.) számú H a t á r o z a t :

-testülete a jegyzőkőnyv melléletét

képűa -.grrirroturr-fogialtak szerint a testületi ülés napirendjét

elfogadja.
Feleiős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

Napirend:
] ao uz önkormán y zat 20 I 4 . I. fé lév i gazdáIko dásétr őI.

Költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

2.1 Aközterületek elnevezéséről és ahéaszámozás szabályairÓl szóló rendelet

megalkotása.
Előadó: Pető Attila jegyző

3./ Csatlak ozás aBursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjPáIYénat2015.

évi fordulój ához.
Előadó : P ásztorné S z akács Gabrie 1l a p o lgárme ster

4./ Mosonm agyarővárNagytérségi HulladékgazdáIkodási Önkormányzati Társulás

p áIy azatával kapc solato s nyi l atkozat.
Előadó: Pásáomé Szakács Gabriella polgármester

5 . / B ágy o g szov áti kö z ö s fenntartású intézménye k kö lt s é gv etéséhez tÖrté nő

hozzáj árulással kapc so latos önté shozatal,
Előadó : P ásrtomé S zakács Gabriella polgarmester

6.1Egyéb ügyek
El őadó : P ásztomé S zakács Gabriell a p o lgárme ster

ZáríúIés:
7.1 Szocíá|is ügyek

Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Napirend tárgyalása:

1. Napirend
I . l B eszámolő az önkormány zat 20 I 4 . I. fé lévi gazdá|ko dásáról.

Költségvetósi rendelet módosítása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , I. sz. melléklet)
Előadó : Pásztomé Szakács Gabriella polgármester



A döntésh ozatalbanrésztvevők száma 6 fő,

A napirenddel kapcsolatosan a képviselő_testület 6 igen,

nélkül meghozta az aléhbi hatétr ozatot;
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gármester szóbelii kiegészíítésében elmondta, hogy a

0 nem szavazattal tartózkodás

S
beizámolót a meghívóval kikjildték. Elmondta, hogY a

i'f*Őil; Zií t^Ő ui^ ^ii* 
+i o-E F,; várnak, 

-elmondt a, hogy meg érkezett az első
^Á:1- §AlA.,l^a

;riö*Yo"i*'ffii.-ű feíaltásáraelnyert 800 E Ft, am9ly összegek a második félévben
^,,nlzálqtalzqt;;J#;;;i;ódrt. Ismertétte az ővoáafelújítása keretében megvalósított munkálatokat,

,- ^,^^ --l ^ -^^.,ll+ x_l,^m 6ntrzqtct7r
;"ffiafffi;;;'."nkákat az adossigkonúolidáciO.U1 .,.* ,érr.sült önkormánYzatok

). 1 -- -1 ^L^+.

támogatásábólf,rnanszírozták.Szavazáiatettefelazal(hb\határozati 
javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő_testülete az önkormányzat 2014.

I. fél3vi gazdáIkodásuőI szóló beszámolóját elfogadja,

F elelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgarme ster

Hataridő: azonrtal

82l20I4. (|X.8.\ számű H a t á r o z a t z

ő-testülete az önkormányzat 2014,

I. fél8vi gazdáIkodásáről szóló beszámo\őját elfogadja.

F elelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

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

áI|amháztartari to*ary e.t"t-ében a költségvetési rendelet módosítani szÜkséges a

féléves beszámolónak megfelelően. Szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletét

képező rendel et terv ezetet.

Rábapordány község képviselő_testülete 6 igeno 0 nem

szavazatta|, tartózkodás nétkül megalkotta I0l20l4.(Ix.10.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. óvi

költségvetéséről szóló 212014.(III.26.) önkormányzati rendele,r

módosításáról.

2. Napirend
A kört"rületek elnevezéséről és a házszámozás szabáIyairől szÓlÓ rendelet

megalkotása.
(Előterj esztés anyaga a legutóbbi ülésen átadásr a került)

Előadó: Pető Attila jegyző

pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzati tÖrvénY

o.t"t.*u.r, u tepuiselő-testületnek kötelező rendeletet alkotni a kÖzterÜletek

elnevezéséről és a házszámozás szabáIyaírőI. A kormányhivatal e kÖtelezettség

telj e s íté sére fe lhívta az önkorm ány zatok fi gye lmét.

pásztomé Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel az elŐterjesztés mellékletét

képező rendel et tervezetet.
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Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem

szavazattal, tartózkoáás notttit megalkotta 11l20l4.(Ix,10,)

önkormán yzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a
házszám ozás szab á|y a i ró l.

3. Napirend
C s atlako zás a B urs a Hung ar i c a fe l s ő oktat ás i önkorm ány zat\ ő szíöndíjP áIY ázat 20 I 5,

évi fordulój ához.
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella pol gármester

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester tétlékoztatta.a..képviselő_testületet, hogy 2015,

évben is folytatódik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndij pálYázat A kéPviselŐ-

testületnek a.1ól ke1l nyilatkoznia, hogy csatlakozik-e a2015. évi fordulÓhoz. A támogatás

összegéről a pályázatót 
"tbi.atasakoi 

kell döntenie a képviselŐ-testÜletnek. Javasolta a

p.ográ.rrho zialő csatlakozást. Szavazásratette fel az aláhbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő_testülete csatlakozik a Bursa

Hung'arica É elsőoktúsi önkorm ány zati ö sztöndíj p ály ázat 20 I 5,

évi fordulój ához.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az

o sit o nai; p á|y ázatho z törtónő c s atlako zás tér gy áb an a nyi 1 atkoz atot

az alapkezelő részére küldje meg.

Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Haíaridő : p ály ázati ki írás sz erint

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

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

83l20l4. (lX.8.\ számű H a t á r o z a t :

nauapo.aa"y Község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa

Fiungari c a F el sőoktatás i Önkorm ány zati Ö sztöndíj p áiy azat 20 I 5 .

évi fordulój ához.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az

ö s zt öndíj p á|y ázatho z tört énő cs atlako zás tár gy áb an a nyi 1 atk o zatot

az alapkezelő részére küldje meg.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
Haíéridő : p ály ázatí ki írás szerint

4. Napirend
tvtoionm agyarővár Nagytérségi Hulladékgazdá|kodási Önkormányzati Társulás

p ály ázatával kapc s olato s nyi l atkozat.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve ,2. sz. melléklet)
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

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

tutoroúugyarővár Nagl,térségi Hulladékgazdá|kodási Társulás páIyázatot nyújtott be a

hagyomán}os települési szilárdhulladék gyújtés-szállítás korszerűsítésére és az egész

,.rrárr". fejlesztésére a KEOP pályázat keretében. E páIyázat tartaléklistára került, de
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elképzelhető, hogy hamarosan döntés születik a tartaléklistáról és akkor megvalósulhat a

fejlesztés. A fejlesztés önrésze a társulás rendelkezésére á1l, az önkormányzatoknak

befizetési kötelezettsége nem keletkezik. A társulás kéri az érintett ÖnkormánYzatok

nyilatkozatát a páIyázattal kapcsolatosan. Szavazásra tette fel az alábbi határozati

jávaslatot:
Rábapordány község képviselő_testülete nyilatkozik, hogy a

Mosonmagyarővár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Önt o"11a,i} zati T ársulás KEOP _I .t J l C l 13 _20 13,0022 páIy ázata

üzemeltetési koncepciő alátámasztásához nyújtott és a páIyázat

Megvalósíthatósági Tanulmányában feltüntetett adatok,

információk a vai-óságnak megfelelnek, a bemutatott üzemeltetési

koncepciót ismeri.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester

Határidő: azonrnl

A döntésh ozatalban résztvevők száma 6 fő,

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

né lkül megbo zta az alábbi határ ozatot:

8412014. (IX.8.\ számí H a t á r o z a t z

@pviselő-testülete nyilatkozik, hogy a

Mosónmagyarővár 
- Nagytérségi HulladékgazdáIkodási

ö*o.1na"} zati T ársulás KEop 4 .I J l C l 13 -20 13 _0022 pály azata

üzemeltetési koncepcíő alátámasztásához nyújtott és a pá|yánat

Megvalósíthatósági Tanulmányában feltüntetett adatok,

információk a valóságnak megfelelnek, a bemutatott üzemeltetési

koncepciót ismeri.
Felelős : Pásáorné Szakács Gabriella polgármester

Határidő: azonrnl

5. Napirend

-flr"ouati 
közös fenntartású intézmények költségvetéséhez történő

ho zzáj áru|ás s al kapc sol ato s önté shozatal.
(Előterj esz tés arly aga írásban mellékelve, 3 . sz. melléklet)
Előadó : Pásztorné S zakács Gabriella polgármester

pásztomé Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogY az

tigyvédi iroda által küldött újabb levelet kiküldték a meghívóval. Emlékeztette a

képviselő-testület a júliusi döntésükre, ahol csupán egy tételt kér,tek kimutatni, de

Bágyogszovát erre sem volt képes. Az ügyvéd áItaI küldött levél semmilyen Új

információt nem tatlalmaz, gyakorlatilag a korábbi levél megismétlése. Saját véleménye

szerint minden dokumentumuk megv an, áIlr elébe az esetleges bírósági eljárásnak.

Horváthné Németh Sarolta képviselő véleménye szerint nem fogja Bágyogszovát Perre
vinni az ügyet, nem tudnak a bíróság elé megfelelő bizonyítékot letenni. VéleménYe

szerint ha eljöttek volna a korábbi ülésre, akkor le tudták volna rendezni azigyet.
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pásztorné szakács Gabriella polgármester szerint is szerencsésebb lett volna a személyes

taláIkoző.N.- o.i u uffig."oiátiut távolmaradásának okát, mivel olYan információkat

kaptak, hogy jönnek az ülésre

Németh László alpolgármester javasolta, hogy tartsák fenn korábbi álláspontjukat,

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel aZ alábbi hatírozati

javaslatot:

Rábapordány község képviselő_testülete a Bágyogszovát

székhelyű közös ienntartású intézményekkel kapcsolatos

követelés s el kap c sol atb an a 6 6 l 201 4. (VII. I 4 .) számí haíár ozatban

foglaltakat továbbra is fenntartj a,

Képviselő-testületfelhata|mazzaapolgármestert,hogyaZ
önkormányzat álláspontját Bágyogszovát község

önkormány zatáv al közö lj e.

F elel ős : P ásztorné S zakác s Gabriel la po lgarme ster

Határidő: azonrnl

A döntéshozatalbanrésztvevők szétma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

Ha
Bágyogszovát

kapcsolatos

követeléssel kapcsolatban a 66 l 20 I 4.(YII. 1 4. ) számű határozatban

foglaltakat továbbra is fenntartj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

önkormányzat álláspontját Bágyogszovát
önkormány zatáv al közölj e.

Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirend
Egyéb ügyek,
Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

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

i.r, az ,,Itthon vagy Magyarország - szeretlek" program szeptember 27-28,án. A
programokr a 325 P Ét-ot lehet igényelni. Javas olja ezt az ősszeget megpályázni, és ebbŐl

atűzoltőknak is juttatni, mivel tavaly ők álltak helyt a rendezvényen.

Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy egy helyi lakos a2013. évi közmeghallgatáson

felszólalt a Szent István utca csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan. A panaszossal a

mai napon ismét ta!álkoztak aki ismét kifogásolta az árkok állapotát a Szent István

utcábarr, valamint a kertek aljai elvezető árkoknál is. A bejelentőt tll1ékoztatták arról, hogY

azilyenjellegű munkák is vízjogi engedély kötelesek. A Szent István utcai árok akÖzút
tartozékaamely nem önkormányzatitulajdon. Ez ügyben megkeresik a közút keze|Őjét.

Rábapordány Község Képviselő-testülete a

székhelyű közös fenntartású intézményekkel

hogy az
község
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Tájékoztata a képviselő_testületet, hogy pénteken kataszttőfavédelmi oktatás volt a

faűban, emellett á sziréna és az árokrendszer ellenőrzése is megtörtént. Ismertette az

ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet.

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

tű^ltó 
"gy"§ilet 

elnöke megkereste, mivel Szerrt FlÓrián szobrot szeretnónek elhelYezni a

szertár mellé. Kérték az ep|tesugyi hatóság nyilatkozatéú" és eá kÖvetően a testÜlet majd

nyilatkozik.

Tájékortatta a képviselő_testületet, hogy a Győr_Moson_Sopron megyei projektötletek

toiott elfogadottként szerepelt az artéú kút, de a közelmúltban lehetőség nYÍlt Újabb

projektötletik meghat ározáiára. Elmondta, hogy új célként az orvosi rendelő felÚiítáSát,

iogtruori rendelő' kialakítását helyi piac kialakításátt, a gecemáni kert fejlesztését,

vaiamint a közintézmények energetikai fej le szté s ét j elö lték meg.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Berta Zita bérlŐ nem vállalja a részbeni saját

koitségen történő áblakcserét, mivel álláspontja szerint ez abérbeadó feladata.

pető Attila jegyző hozzászőlásában elmondta, hogy a lakbérbevételeket lehetne

,trr."f".g"t"i- Ű'itgatlanfe|íjitására, és abból kellene ftnanszírozni a lakás karbantartását

is, de uÁo, olyan lákbéreket kellene megállapítani amely fedezetet nyújt az i|yenjellegű

munkák elvégzésére.

pásztorné Szakács Gabriella polgármester javasolta, hogy a bérleti díjakat az év végén

vizsgálják felül.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szenrtyvíz agglomerácíőba tartoző 8 telePÜlés

toztit hatból megérkezett a visszajelzés. KÓny és Bágyogszovát még nem reagáIt a

megkeresésére.

Horváthné Németh Sarolta képviselő megkérdezte, hogy mi t<irténik, ha Bágyogszovát

nem j arul hozzá a rábapordányi szennyvíz fejlesztéshez.

pásztorné Szakács Gabriella polgarmester véleménye szerint a két dolgot kÜlÖn kell venni.

Bágyogszovátnak is érdeke, hogy 5% önerőből felújítsák aháIőzatát.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a múlt héten megérkezett az Önkormányzat Űj

gépjárműve, amelyet az MVH támogatás igénybevételével vásároltak. A gépjárrnű

használatát maj d szabályozniuk kell.

Tájékoztatta a képviselő_testületet, hogy a sportpályárráItörtént fakivágásból nettó 856 E
Ft folyt be. JavasÓlta, hogy ebből az ősszegből 400 E Ft-ot a Sportegyesületnek adjanak át

támogatás címén. Ismertette a sportpálya felujítás jelenlegi áIlását, elmondta, hogy a

pályán jövő júliusig biztosan nem lehet j átszari.

KrántczImre képviselő támogatta a javaslatot, mivel apáIya felújítása miatt vidéken kell
játszanillk amely többlet költséggel jar.
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Horváthné Németh Sarolta képviselő megkérdezte, hogy mikor dÖntÖttek a sPortPálYa

..,at.tti rat tiuagará-l. t,t.gdobbent amikor meglátta a letermelt fákat,

Pető Attila jegyző elmondta, hogy a július 14_i ülésen,döntött a képviselő_testület a fák

r.i",isí.a.ol. relotvasta a korábbi jegyzőkönyv ide vonatkozó részét,

Németh László alpolgármester véleménye szerint azok a fák megérettek a kivágásra, azért

hozták meg ezt a döntést.

pásztorné Szakács Gabriella polgármester szavazásra tette fel aZ alábbi határozati

:"*rr"t"t, .gyU." U.:"t*t"tte, Úogy a döntéshozatalbannem kíván részt venni,

Rábapordany Község Képviselő-testülete
költségvetésében tewezett támogatáson túl
részére 400 E, Ft támogatást biztosít.

a 20t4. évi
a Sportegyesület

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy

átutalásár ől g ondo sko dj on.

Felelős : P ásztomé S zakács Gabrie lla pol garme ster

Határidő: azortnal

a támogatás

A döntéshozata|ban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozta az alábbihatétrozatot:

8612014. (lX.8.\ sz. H a t á r o z a t
nuuupo.au"y r,;"reg Képviselő_testülete a 2014. évi

költsagvetésében tervezett támogatáson túl a Sportegyesület

tészére 400 E Ft támogatást biztosít.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatás

átuta|ásár ől gondo sko dj on.

Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Határidő: azonnal

Horváth Edit képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy úgy érzi az elmÚlt Ülésen nem

kaptak kellő tájék oztatást ahivata! szervezetében beköv etkezett változásről.

pető Attila jegyző tqékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rábapordányi kirendeltségen

aorgoro igazgatási foelőadó július végén bejelentette, hogy fel kíván mondani, mivel ÚgY

éreite, hogy nem tud együtt dolgozni a kirendeltség többi dolgozőjával. Az érintett

köztisztviselő heti 2 napban Szil településen is dolgozott, és az ottani szociális ügyeket is

intézíe. Szil község polgármesterével történt egyeztetés után felajánlották a dolgozónak az

állandó szili munkavégzést azzal, hogy a rábapordányi szociális ügyeket is ott kell

intéznie. F,zí a dolgozó elfogadta, jogviszonya nem szűnt meg, ugyanúgy aKőzős Hivatal
köztisztviselője maradt. A rábapordényi kirendeltségre 1 fő 4 Órás, gyeden lévő

munkavállalót vettek felhatározott időre, november 30-ig. Az önkormányzati választások

utful a közös hivatali megállapodásokat is felül kell vizsgálni, annak ismeretében kell
majd a hivatali struktúrát újragondolni.
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Horvátné Németh sarolta képviselő hozzásző|ásában kérte, hogy egyszer és mindenkor

l.gy* "€. Tóth Feíerrcné kórüli alaptalanés rosszindulatú híreszteléseknek. OlYan hírek

j{..aku uott igazgatási dolgozóról ami felháborító. Véleménye szerint a do\goző kÖzel 30

éu., munkáját csak megtöszönheti a rábapordányi önkormányzat. A rosszindulatú

pletykákat szeretné, ha meg lenne szüntetve a testület, a dolgozók, a polgármester és a

j"gyra részérőI egyaránt. Eitot niggetlenül örül, hogy a dolgozó Szilba kerÜlt. SzomorÚ,

hogy ennyi év után a dolgozónakígy kellett elmenni.

pásztomé Szakács Gabriella polgármester hozzászőlásában elmondta, hogy a hivatalból

nem mentek ki információk a do|goző távozásárő|.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábban már ismertetett

összegéből 430EFi-ot sikerült visszaszerezniük, még70 E Ft utalásátvárják.

Horvátné Németh Sarolta képviselő jelezte, hogy szeretné hallani, hogYan tÖrtént a téves

utalás és ki hibázott.

pető Attila jegyző válaszában elmondta, hogy a nyári ülésen már tájékoztatta a testÜletet a

téves utalásról. Ismét elmondta a történteket. Az igazgatási előadó hibéaott, meft rossz

bankszáml aszám került a kölcsönszerződésre, és aíra került kiutalásra aZ Összeg.

Tájékoztatta a képviselő-testületet az összegvisszaszerzésének eljárásáről-

Horvátné Németh Sarolta képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy nagyon

,".-i"drr"tú pletykák vannak ezzel az üggyel kapcsolatban is a faluban. Aki dolgozlk az

hibázhat is. Véleménye szerint a pénzügyeseknek is ellenőrizni kellett volna a

bankszáml aszám helyességét.

Bálint Imréné pénz11gyt főmunkatárs hozzászőlásában elmondta, hogy nem érzi hibásnak

magát az utalás során. Mikor szembesültek a problémával azonnal intézkedtek az összeg

visizaszerzóse iránt, még személyes banki kapcsolatot is igénybe véve. MegjegYezte,

hogy Tóthné egyszer sem kérdezte meg azóta, hogy hol tart azigy.

pásztomé Szakács Gabriella polgármester elmondta, hogy azonnal intézkedett a
bankszámla zárolása iránt, mihely tudomást szerzett a téves számlaszámra tÖrténő

utalásról.

Németh László alpolgármestet hozzászőIásában elmondta, hogy véleménye szerint a

hivatallal kapcsolatos belső ügyek, nem a képviselő-testület ügye, hanem a jegyző dolga.

Ezekkel az ügyekkel ne rabolják egymás idejét.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester a napirendek lezárása után a szociális ügyek
tárgyalásának idejére zártlJiléstrendelt el amelyről különjegyzőkönyv készült.

K.m.f.
?a-\*-&cxrtd fu 6fic'r.- C^^L^rJ^*

pásaorné szakács dabriella
polgármester

&"Jun< &-J\\^

téves utalás

7úr'&.l-r--
Pető Attila
jegyző 
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/HorváthEditHorváthné Németh Sarolta
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