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Rábapordány Község Önkormanyzatinak Képviselő-testülete 2014. október 20-án ftétfő)
18.00 órai kezdettel tartja alakuló ülését, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helve: Önkormány zat T anácskozőterme Rábapordány

Napirend:

1. Helyi YálaszíásiBizottság elnökének tájékoztatőja az Önkormányzativál,asztás
eredményéről
Előadó: KásaGézétné HVB elnök

Önkormányzati képviselők és pol gármester e skütétele

Polgármester programj ának ismertetése
Előadó: Visy László polgármester

Alpolgármester választása és eskütétele
Előadó: Visy László polgármester

Polgármester, alpolgármester illetményének / tiszteletdíjának, költségtérítésének
megállapítása
Előadó: Pető Attila jegyző

Ügyrendi Bizottság tagj ainak megv álasztása
Előadó: Visy Lászlő polgármester

Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Visy László polgármester

8. ZártÜtes - Szociális ügyek megtárgyalása
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Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jelenléti ív

Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október.2O 18.00 órakor

Rábapordányban, azönkormányzat Tanácskozótermében, alakuló ülésen megjelent képviselőkről,
tanácskozási j oggal meghívottakról.
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lúuL.,1. Visy László polgármester

2. Horváth Edit

3. Németh Imre

4. Németh LászIő

5. Pásztomé Szakács Gabriella

6. Rrákli István Tibor

7. Takács Éva

Pető Attila jegyző

Tanácskozási j oggal meghívottak
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Rábapo rdány Község Önkorm ány zat Képvis előtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.

1-1,61201,4.
Jegvzőkönw

Készült: Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án

tt.tt l t 8,oo órakor az önkorm ényzattanácskozótermében megtartott alakulÓ üléséről.

Jelen vannak: Visy Lászlő polgármester
Németh LászIő,
Horváth Edit,
P ásztorné S zakác s Gabriella,
Rákli István,
Németh Imre,
Takács Éva képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
lakosság köréből 20 fő

Visy László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és az ülésen

meg|elenteket. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben elŐÍrtaknak

megfelelően történt.
Megállapította, hogy az i|és határozatképes, mivel a megváIasztott 7 fős képviselő
testületből mindenki jelen van.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az a|ébbi
hatétr o zati j avas l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Lászlő és Takács Éva képviselőket
megválasztja.
Hataridő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntésh ozatalbanrésztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen,0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi hatátr ozatot:

9012014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Lászlő és Takács Éva képviselőket
megváIasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármes ter ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívóban szerepl ő napirend el fogadás át.
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pásztorné Szakács Gabriella képviselő jelezte, hogy a második napirendi pontot kÖvetően

szólni kíván.

A döntésh ozatalban résztvevők száma ] fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

né lkül meghozta az alábbi határ ozatot:

9ll2014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képv isel ő-te stülete a j e gy zőkönyv mel 1é letét

képező meghívóban foglaltak szerint az alakulő ülés napirendjét
ellogadja.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonna|

Napirend:
1./ Helyi Yálasztási Bizottság elnökének tájékoztatőja az ötkormányzati választás

eredményéről.
Előadó: KásaGézáné HVB elnök

2./ Önkorm ány zati képvi selők é s pol garme ster e skütéte le.

3 . l P olgárme ster progr amj ának i smerteté se.

Előadó: Visy László polgármester

4.1 Alpolgármester választása és eskütétele.
Előadó: Visy László polgármester

5./ Polgármester, alpolgármester illetményének l tiszteletdijának, költségtérítésének
megállapítása.
ploádo: pető AItila jegyző

6./ Ügyrendi Bizottság tagj ainak megv álasztása.
Előadó: Visy László polgármester

7.1Egyéb ügyek
Előadó: Visy László polgármester

Zárí űlés:

8./ Szociális ügyek
Előadó: Visy László polgármester

Napirend tárgvalása:

1". Napirend
Helyi Yálasztási Bizottság elnökének tá1ékoztatőja az őnkorményzativá|asztás
eredményéről.
Előadó: KásaGézáné HVB elnök
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Kása Gézáné a Helyi Választási Bizottság elnöke felolvasta a jegyzőkönyvhöz csatolt

tqékoztatőját, majd amegváIasztott képviselő-testület munkájához sok sikert kívánt.

2. Napirend
Önkormán y zati képvi se l ők és p ol gárme ster e skütéte 1 e.

Kása Gézáné HVB elnök előmondás a a|apján a képviselők letették az esküt.

A képviselők eskütételét követően Visy Lászlő polgármester Kása Gézáné HVB elnök
előmóndás a alapján a képviselő-testület előtt letette az esküt. (Esküokmányok a

j egyzőkönyvhöz csatolva.)

pásztorné Szakács Gabriella képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy a délelőtt során

írásban jelezte, hogy munkahelyéről, az Arany János iskolából korábban megkezdett

rehabilitációs kezelése miatt téppénzes állományban van, ezérí javaslatra a második
napirendi pont után szeretné elhagyni az üléstermet. További jő tanácskozást kívánt.

Elmondta, hogy az elhangzottakról a jegyzőkönyvből fog érlesülni és a kezelés sorozata

lejárta után ismét visszatér a képviselő-testületbe.

Pásztomé Szakács Gabriella képviselő elhagy.ta az üléstermet, a képviselŐ-testület
jelenlévő tag|ainak száma 6 főre váItozott.

3. Napirend
Polgármester programj ának ismertetése.
Előadó: Visy László polgármester

Visv László polgármester ismertette a jegyzőkönyvhöz csatolt programját.

4. Napirend
Alpolgármester válas ztása és eskütétele.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az alpolgármestert
titkos szavazással kell megváIasztani ezért a szavazás lebonyolítására szavazatszámláIő
bizottságot kell létrehozni. Javasolta, hogy a szavazatszámláIő bizottság elnökének Rákli
István képviselő, tagjainak Németh Imre és Németh Lászlő képviselők kerüljenek
megváIasztásra.

Rákli István képviselő bejelentette személyes érintettségét, jelezte, hogy a

szavazatszámlálő bizottság elnökének megválasztására vonatkozó döntéshozatalban nem

kíván részt venni.

Visy László polgármester szavazásra tette fe| az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az alpolgármester
megvá|asztására létrehozandó szavazatszámlálő bizottság
elnökének Rákl i I stván képvi selőt megv álasztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal
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A döntésh ozata\banrésztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartÓZkodáS

nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozta az alábbi hatétrozatot:

92l20t4. (X.20.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete az alpolgármester
megválasztására létrehozandó szavazatszámlálő bizottság
e lnökének Rákl i I stván képvi selőt me gv áIasztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Németh Imre képviselő bejelentette személyes érintettségét, jelezte, hogy a

szavazatszám\álő bizottsági tagságával kapcsolatos döntéshozatalban nem kíván részt
venni.

Vi$z László polgármestet szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az alpolgármester
me gv á|asztás ér a l étr eho zandő szav azatszámlálő b i z ott s ág t agj ának
Németh Imre képviselőt megv álasztja.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azornal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
nélkül (nem szavazott I fő) meghozta az alábbihatározatot:

9312014. (X.20;t számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete az alpolgármester
me gv áIas ztás étr a l étreho z an dő szav azatszámláIő b izott s ág tagj ának
Németh Imre képviselőt megv álasztla,
Felelős : Visy László polgárnrester
Határidő: azonnal

Németh László képviselő bejelentette személyes érintettségét, je|ezte, hogy a

szayazatszámlálő bizottsági tagságával kapcsolatos döntéshozatalban nem kíván részt
venni.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az alpolgármester
me gv álasztás ár a Iétr eho zandő szav azatszámlálő bizotts ág tags ának
Németh L ászlő képvi se 1 őt megv álasztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
nélkül (nem szavazott 1 fő) meghozta az aléhbihatározatot:
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94l20l4. (X.20) számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő_testülete aZ alpolgármester

me gv ál as z tás ár a 1 étreho zan dő szav azatszámláIő b i z ott s ág tag| ának
Németh L ászLő képvi s el őt me gv ál,asztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Vis}, László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vonatkozó jogszabáIy

alapján az alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. Javasolta, hogy
alpolgármestemek Horváth Edit képviselő kerüljön megváIasztásra. Felkérte a
szav azatszám|álő b i z ott s ág ot a t itk o s szav azás 1 eb onyo 1 ítás ára.

Horváth Edit képviselő nyilatkozott, hogy megválasztása esetén vállalja az

alpolgármesteri tisztséget. Azügyben bejelentette személyes érintettségét, jelezte,hogy az

alp o l gárme ster me gv á lasztásár a vonatkozó titko s szav azásb an nem kív án ré szt venni.

Az alpolgármester választásről külön jegyzőkönyv készült amely e jegyzőkönyv

mellékletét képezi.

Rábapordány község képviselő-testülete titkos szavazással 5 igen, 0 nem szavazaítal,
tartőzkodás nélkül (nem szavazott I fő) meghozta az alábbihatározatot.

95l20l4. (X.20.) számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete Visy LászIő
polgármester j avaslatára titkos szav azással Horváth Edit képviselőt
alpolgármesterré megválasztotta.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonna|

Horváth Edit alpolgármester ezt követően Kása Gézáné HVB elnök előmondása alapján
letette az esküt.

5. Napirend
Polgármester, alpolgármester illetményének / tiszteletdíjának, költségtérítésének
megállapítása.
Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megváltoztak apolgármester és

az alpolgármester illetményének, tiszteletdíj ának, költségtérítésének szabályai. A
változások az önkormányzati választások napján léptek hatályba és általánosságban
elmondható, hogy a 3.000 lakos alatti települések esetében a tiszteletdíjak, illetmények
csökkenését eredményezte.

A j ogszabály értelméb en az 5 0 1 -től az 1500 lakosságszámú telelpülés esetében a főállású
poigá*"rtei illetménye fix összeg, amely havi 299.160,-Ft. Mivel polgármester Úr úgy
nyilatkozott hogy részmunkaidőben, 6 órás jogviszonyban kívánja betölteni a tisztséget,
igy az arányos illetménye havi 224.370,-Ft. Megszűnt a költségátalány, helyette
költségtérítésre jogosult a polgármester, amely illetményének I1oÁ-a) ez az összeg havi
33.655,-Ft. A képviselő-testületnek nincsen mérlegelési jogköre, a fent ismertetett
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összegekre a polgármester jogosult a törvény erejénél fogva. A tiszteletdíj és a
költs é gtéríté s ös sze gé r ő| azonb an a képvi s el ő-te stül etnek határ ozaíot kel 1 hozni.

Visy László polgármester az ügyben bejelentette személyes érintettségét, jelezte, hogy a

po lgárme ster j uttatás ira vonatkozó dönté sh ozata\ban nem kíván ré szt venni.

Rákli István képviselő véleménye szerint a polgármesteri feladat teljes embert igényel
teljes munkaidőben. Javasolta, hogy a polgármester 8 őrában lássa el feladatát.

Pető Attila jegyző tétlékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármester főállásúnak
indult, ez azt jelenti, hogy teljes munkaidőben látja el feladatát, de a polgármester

nyilatkozhat úgy, hogy kevesebb őraszámban dolgozik. Nem a képviselŐ-testület

határozza meg a polgármester őraszámát, a képviselő-testület legfeljebb véleménlt
nyilváníthat ezzel az üggyel kapcsolatban.

Rákli István képviselő szavazásra tette fel az alábbihatározatíjavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete javasolja, hogy Visy
Lászlő főállású polgármester napi 8 órás jogviszonyban lássa el
polgárme steri feladatát.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntésh ozatalbanrésztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal tartózkodás
nélkül (nem szavazott I fő) meghozta az alábbi határozatot:

Horváth Edit

9612014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete nem javasolja Visy
Lászlő főállású polgármestemek a napi 8 órában történő
feladatellátást.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

alp o 1 g árm e ster szav azásra tette fel az a|ábbi határ o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete Visy László főállású
részmunkaidős (6 órás) polgármester illetményét Magyarorczág
helyi önkormányzatairől szóló 20II. évi CLXXXX. törvény
(Mötv.) 71. § (4) bekezdésének b) pontja alapjánhavi224.370,-Ft-
ban állapítla meg 2014. október lz-től.
Képviselő-testület Visy Lászlő polgármester költségtérítését
figyelemmel a Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra havi
33.655,-Ft-ban áIlapítja meg 2014. október I2-tőI.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a polgármester
illetményének és költségtérítésének számfejtéséről gondoskodjon.
Hatartdő: azonnal
Felelős: Pető Attila jegyző
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A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás

nélkül (nem szavazott I fő) meghozta az alábbihatározatot:

97 12014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő_testülete Visy László főállású
részmunkaidős (6 órás) polgátmester illetményét Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX, törvény
(Mötv.) 71. § (4) bekezdésének b) pontja alapjánhavi 224.370,-Ft-
ban állapitja meg 2014. október l2-től.
képviselő-testület visy Lászlő polgármester költségtérítését
lrgyelemmel a Mötv. 71. § (6) bekezdésében foglaltakra havi
3 3 . 6 5 5, -Ft -ban állapítj a meg 20 I 4. október 12 -től.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a polgármester
illetményének és költségtérítésének számfej téséről gondoskodj on.

Határidő: azonnal
Felelős: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapitja meg a polgármester

tiszteletdíj ának 10-90oÁ-a közötti összegben. A társadalmi megbizaíásű alpolgármester
tiszteletdíj ának egészéről vagy meghatározotí részéről lemondhat. A tiszteletdíj mellett az

alpolgármester is jogosult költségtérítésre amely tiszteletdijának a I5Yo-a. A költségtérítés
lemondásának lehetőségéről a jogszabály nem rendelkezik.

Horváth Edit alpolgármester nyilatk ozott, hogy tiszteletdíj ának egészér ől lemond.

Képvi s e l ő - te stül et az alp olgárme st er nyi l atko zatát tudom ásul v ette,

határ ozatot nem hozott.

6. Napirend
Ügyrendi B izottság tagj ainak megv álasztása.
Előadó: Visy László polgármester

Visv László polgármester tájókoztaíta a képviselő-testületet, hogy a Szeruezeti és

Működési Szabá|yzat érlelmében Ügyrendi Bizottság működik. A bizottság tagjainak
többségének képviselőnek kell lenni. Az ügyrendi bizottság elnökének Rákli István
képviselőt, tagjainak Németh Lászlő és Németh Imre képviselőket, valamint külső
tagoknak Horváth Gézáné és ifi. Visy Károly megválasztásátjavasolta.
Abizottság elnökének és tagjainak javasolt személyek nyilatkoztak,hogy megválasztásuk
esetén a bizottsági tagságot vállalj ák.

Rákli István képviselő bejelentette, hogy személyes érintettségét. Je|ezte, hogy az
ügyrendi bizottság elnökének személyével kapcsolatos döntéshozatalban nem kíván részt
venni.

Visv László polgármestet szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Űgyrendi Bizottság
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elnökének Rákli I stván képv i selőt me gv álasztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntésh ozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül (nem szavazott I fő) meghozta az alábbi határozatot:

98l20I4. (X.20.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Ugyrendi Bizottság
elnökének Rákl i I stván képvi s e lőt megv áIaszt1 a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Németh László képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt az ügyrendi
bizotts ági tags ágáv aI kap c s o 1 ato s dönté sh o zatalb an ne m kí v án ré s zt v enni.

Visy László polgármester szavazásra tette fe| az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Űgyrendi Bizottság
tagj ának Németh L ászlő képvi sel őt me gv álasztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalbanrésztvevők száma 5 fő.
A iavaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül (nem szavazott I fo) meghozta az alábbi határozatot:

9912014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Űgyrendi Bizottság
tag ának Németh L ász|ő képvise lőt me gválasztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Németh Imre képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt az úgyrendi
bizotts ági tagságáv al kapc s ol ato s dönté sho zatalb an nem kíván ré szt venni.

Visy László polgármestet szavazásra tette fe| az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Űgyrendi Bizottság
tagj ának Németh Imre képvi s e lőt me gv álasztj a.

Felelős: Visy László polgármester
Hatélridő: azorulal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül (nem szavazott I fő) meghozta az alábbi határozatot:
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10012014. (X20J számű H a t á r o z a
Rábapordány Község Képviselő-testülete az Ugyrendi Bizottság
tag ának Németh Imre képvi selőt megv álasztla.
Felelős: Visy László polgármester
Határidől. azonnal

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Űgyrendi Bizottság
külsős tagjainak Horváth Gézánét és ifi. Visy Károlyt
megválasztja.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorna|

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

né lkül meghozta az alábbí határ ozatot:

l01l20l4. (X.20.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Közsóg Képviselő-testülete az Ugyrendi Bizottság
külsős tagjainak Horváth Gézánét és it. Visy KárolY
megváIasztja.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonnal

Horváth Gézáné és ifi. Visy Károly, - Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai ezt
követően KásaGézáné HVB elnök előmondása alapján letette az esküt.

7. Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiról és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.

évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése órtelmében a volt polgármester, ha e tisztségét két
évig betöltötte és foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester megválasztása miatt
szűnt meg végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatásra
jogosult. Továbbá részére az llj képviselő-testület további háromhavi illetményének
megfelelő összegű juttatást adhat. A volt polgármesternek a háromhavi végkielégítést meg
kell állapítani, ebben a képviselő-testületnek nincs mérlegelési jogköre. A végkielégítésen
túli további juttatás megállapítása csak lehetőség. Ezentlll a volt polgármesternek 26 nap
igénybe nem vett szabadságot is meg kell váltani, amely szintén jogszabályi kötelezettség.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbíhatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriella volt foglalkoztatási jogviszonyú polgármester részére -
az 1994. évi LXIV. törvény 2. § (5) bekezdése alapján
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háromhavi illetményének megfelelő összegű
720,000,-Ft végkielégítést állapít meg.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
számfej té séről és kifi zetéséről gondo skodj on.

Határidő: 2014,. október 31.

Felelős: Visy László polgármester

juttatást, azaz bruttő

hogy a végkielégítés

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

né lkül meghozta az a|ábbi határ ozatot:

1O212014. (X.20.) számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriella volt foglalkoztatási j ogviszonyú polgármester részére -
az 1994. évi LXN. törvény 2. § (5) bekezdése alapján
háromhavi illetményének megfelelő összegű juttatást) azaz bruttó
72 0. 000, -Ft végkielég itést állapit meg.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a végkielégítés
számfej téséről és kifi zetéséről gondoskodj on.

Határidő: 2014,. október 31,
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester a volt polgármester részére további juttatás megállapitását nem
j avasolta. S zav azásr a tette fel az alábbi határ ozati j avaslatot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztomé Szakács
Gabriella volt foglalkoztatási j ogviszonyú polgármester részére a

.j ogszabályban megh atározott végkielégítésén túl további j uttatást
nem állapít meg.
Hataridő: azorlnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal tartőzkodás
nélkül me gho zía az alábbi határ ozatot:

10312014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztomé Szakács
Gabriella volt foglalkoztatási jogviszonyú polgátmester részére a
jogszabáIyban megh atár ozott végkielégítésén túl további j uttatást
nem állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester a volt polgármester szabadság megváltásával kapcsolatban
szav azásr a tette fe 1 az al abbi határ o zati j av as l atot :

Rábapordany Község Képviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriel la volt foglalkoztatási j ogvi szonyú polgárme ster ré szé r e 26
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nap igénybe nem vett szabadság megváltást rendeli eI a 2014. évi
időarányos szabadságából.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az igénybe nem
vett szabadság megváltásának számfejtéséről és kifizetéséről
gondoskodjon.
Hataridő: 2014. október 31,

Felelős: Visy László polgármester

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

nélkül meghozta az alábbí határ ozatot:

l04l20l4. (X.20.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriella volt foglalkoztatási jogviszonyú polgármester részére 26
nap igénybe nem vett szabadság megváItást rendeli el a 2014. évi
időarányos szabadságából.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az igénybe nem
vett szabadság megváltásának számfejtóséről és kifizetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Visy László polgármester

Visy László tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pásztorné Szakács Gabriella volt
polgármester kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a korábbi polgármesteri mobil
telefonszám megtartásával kapcsolatban amelyet felolvasott. A volt polgármester szeretné

a telefont az önkormányzati flotta csomag tag|aként megtartani, úgy hogy ahavi dijat az
önkormányzatnak megtérítené. Másik megoldásként felvetette a hívószám kivételét az
önkormányzati flottából és arra magánemberként kötne szerződést.
Elmondta, hogy nem támogaíla a telefonszám megtartását, szeretné, ha ez az

önkormányzaíi flottéhan maradna, mert mindenki úgy ismeri, hogy ez a polgármester

száma.

Németh László képviselő véleménye szerint ne zárkőzzanak el a kérelem elŐl.

Németh Imre képviselő véleménye szerint a telefonszámot tartsa meg a korábbi
polgármester, de az kerüljön ki az önkormányzati flottából.

Visy László polgármes ter szavazásra tette fel az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriella volt polgármestemek az áItalahasznát mobiltelefon szám
megtartását engedélyezi. A telefonszámot az önkormányzati
flottából törli.
Hataridő: azorlnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
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Ajavaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazatta|, I tutőzkodással
me ghozta az alábbi határ ozatot:

10512014. (X.20.| számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztomé Szakács
Gabriella volt polgármestetnek az áltaIahasznát mobiltelefon szám
megtartását engedélyezi. A telefonszámot az önkormányzati
flottából törli.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Pető Attila jegyző tá4ékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati bankszámlák
feletti rendelkezési jogosultságot is rendezni szükséges. A számlavezető pénzintézet erre

vonatkozó an kéri a képv i s e lő-te stül et határ ozatát.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábaközi Takarékszövetkezetn éI kezelt
- 59600042-10003097 számű költségvetési elszámolási számla és

az ehhez tartoző alszám|ák,
- 5 9 6000 42 - I 0 0 0 42 5 6 számu Rábap ordányi Ovoda számla,
- 59600042-100043Il szálmú OEP ftnanszírozási tátmogatásra
elkülönített számla,
- 59600042-10004]31 száutlű Rábapordány K.Ö. Gépjárműadó
beszedési számla,
- 59 6000 42- 1 000 3 2 00 számű Áilami hozzájárulások számla
feletti rendelkezésre jogosultakként megjelöli Visy LászIő
polgárme stert, Pető Attila j egy zőt,
B álint Imréné gazdálko dási főmunk atár sat, Horváthné B a\ázs Edit
adóügyi főelőadót-
A Rábapordányi Ovoda számlája tekintetében a fenti személyeken
túl Huszár Józsefné ifiézményv ezetőt.
Az aláírás érvényességéhez kettő arra jogosult személy aláírása
szükséges, melyek közül első helyen Visy László polgármestemek,
vagy Pető Attila jegyzőnekkell szerepelni.
A Rábapordányi Óvoda számlája tekintetében az aláírás
érvényességéhez kettő arra jogosult személy aláírása szükséges,
melyek közül első helyen Visy László polgármesternek, vagy Pető
Attila jegyzőnek, vagy Huszát Józsefné intézményvezetőnek kell
szerepelni.
Képviselő-testület fenti bankszámlák vonatkozásában az EURO e-

BANK számlavezetési rendszerben a résztvevők pontrendszerét az
alábbiak szerint hatén ozza meg
Visy László polgármester: 6 pont
Bálint Imréné gazdáIkodási főmunkatáts 4 pont
Horváthné Balé.zs Edit adóügyi főelőadó: 4 pont
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester
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A döntésh ozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

10612014. (X.20.) számú H a t
Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Rábaközi Takarékszövetkezetnél kezelt
- 59600042-10003097 számú költségvetési elszámolási számla és

az ellhez tartoző a|számlák,
- 5 9 60 0 0 42 - I 0 0 0 42 5 6 számű Ráb apordányi Ov o da számla,
- 59600042-100043II számtl OEP ftnanszirozási támogatásra
elkülönített számla,
- 59600042-10004731 számú Rábapordány K.O. Gépjárműadó
beszedési számla,
- 5 9 60 00 42- 1 0 0 0 3 2 0 0 számű Al lami hozzáj árulás ok száml a

feletti rendelkezésre jogosultakként megielöli Visy Lászlő
polgármestert, Pető Attila jegy zőt,
Bálint Imréné gazdálkodási főmunkatársat, Horváthné Balázs Edit
adóügyi főelőadót.
A Rábapordanyi Óvoda számlája tekintetében a fenti személyeken
túl Huszár Józsefné intézményv ezetőt.
Az aláirás érvényességéhez kettő arra jogosult személy aláírása
szükséges, melyek közül első helyen Visy László polgármesternek,
vagy Pető Attila jegyzőnekkell szerepelni.
A Rábapordányi Ovoda számlája tekintetében az aláirás
érvényességéhez kettő arra jogosult személy aláirása szükséges,
melyek közül első helyen Visy László polgármesternek, vagy Pető
Attila jegyzőnek, vagy Huszár Józsefné intézményvezetőnek kell
szerepelni.
Képviselő-testület fenti bankszámlák vonatkozásában az EURO e-

BANK számlavezetési rendszerben a résztvevők pontrendszerét az
alábbiak szerint határozza meg:
Visy László polgármester: 6 pont
Bálint Imréné gazdáIkodási főmunkatárs 4 pont
Horváthné Balázs Edit adóügyi főelőadó: 4 pont
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Vis}, László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Fáklya Tűzoltő
Egyesület elnöke megkereste a kopjafa körüli térburkolással kapcsolatosan. Javasolta a
munka mielőbbi elvégzését, szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a kopjafa körüli terület
térburkolását határozza el. Képviselő-testület felkéri a
polgármestert a kivitelezés megrendelésére.
Határidó: azonnal
Felelős: Visy László polgármester



- 14,-

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

nélkül meghozta az aléhbi határ ozatot:

l07 12014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány község képviselő-testülete a kopjafa könili terület

térburkolását határozza el. Képviselő-testület felkéri a
polgármestert a kivitelezés megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Csorna Térségi
Önkormányzatok Társulásának társulási megállapodását módosítani szükséges az aláírő
polgármesterek személyének változása, valamint a szakágazati, illetve a funkciók szerinti
államkincstári besorolás miatt. Részletesen ismertette a módosítást majd szavazásra tette

fel az alább i határ o zati j avasl atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csorna Térségi
Önkormány zatok Társul ás ának társulás i meg áll ap o dás módo sítását
a j e gy zőkönyv m e 1l ékl ete szerinti tartalomm al j őv ahagyj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás módo s ítás aláír ásér a.

Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

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

10812014. (X.20.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csoma Térségi
Önkormányzatok Társulásának társulási megállapodás módosítását
a j e gy zőkönyv mel 1 ékl ete szerinti tartalomm al j őv áhagyj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgárrnestert a társulási
meg ál l apodás módo s ítás aláír ásár a.

Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzati
törvény 94. § (2) bekezdése értelmében a társulási tanácsot a tarsult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Nem automatikusan a polgármester
képviseli az önkormányzaíot, hanem az, akit a képviselő-testület delegál. A korábbi
gyakorlat szerint általában a polgármesterek vettek részt a Csorna Térségi
Önkormányzatok Társulási Tanácsában, ezért javasolja a polgármester delegálását a

t anác sb a. S zav azásr a t ett e fe l az alábbi hatfu ozati j av asl at ot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csorna Térségi
Önkormány zatok Társulásának Társulási Tanácsába Rábapordány
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Község Önkormányzata részéről Visy Lászlő polgármestefi
delegálja.
Határidő: azonnaI
Felelős: Visy László polgármester

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

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

109120|4. (X.20.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csorna Térségi
önkormán y zatok Társul ás ának Társul ás i Tanác sába Ráb ap ordány
Község Önkormányzata részérőI Visy Lászlő polgármestert

delegálja.
Határidő:. azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Takács Éva képviselő a korábban tárgya|t, volt polgármesteri telefonhasználattal
kapcsolatban kérle, hogy ismét beszéljenek az ügyről. Véleménye szerint a volt
polgármestert ezen a számon még kereshetik hivatalos szervek önkormányzati ügyekben
amennyiben azt a telefonszámot megtartja. Nem személyeskedésből de javasolná, a

te le fonszám me gszüntetését.

Rálki István képviselő egyetértett a javaslattal, nem bántani szeretné a volt polgármestert,
de olyan inforrnáció birtokába kerülhet amelyben már nem kompetens.

Németh László képviselő szerint ezt Pásztornéval kell megbeszélni. Kicsinyes dolognak
érzi a telefonnal kapcsolatos ügyet.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriella volt polgármester által hasznáí mobil telefonszámot
megszünteti.
Képviselő-testület a telefonhasználattal kapcsolatos korábbi
I 0 5 l 20 I 4 . (X. 2 0 . ) számú határ o zatát v i s s z av onj a.

Képviselő-testület felhataLmazza a polgármestert az órintett
telefonszám megszüntetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
Ajavaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, I tartőzkodással
meghozta az alábbi hatér ozatot:

tl0l20l4. (X.20.) számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztomé Szakács
Gabriella volt polgármester által hasznát mobil telefonszámot
megszünteti.
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Képviselő-testület a telefonhasználattal kapcsolatos korábbi
I 0 5 l 20 I 4 . (X,2 0 .) számú határ o zatát v i s s z av onj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestefi az érintett
telefonszám megszüntetésére.
Határtdő azonnal
Felelős: Visy László polgármester

pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet Magyarország helyi
önkormányzatairől szóló törvénynek a képviselőket érintő főbb változásairőI. Felhívta a
képviselők figyelmét, hogy az eskütételüket követő 3 hónapon belül kötelesek részt venni
a Kormányhivatal által szervezett képzésen. Felhívta a képviselŐ-testület figyelmét a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükre, amelyet megválasztásuktól számitott 30 napon
belül kell megtenniük, majd minden év január l-től számitott 30 napon belül
megismételni. Amennyiben elmulasztják a vagyonnyllatkozat tételt, akkor képviselŐi
jogaikat nem gyakorolhatják, tiszteletdíjat, költségtérítést nem kaphatnak annak pótlásáig.

Szintén új elemként került be a jogszabáIyba, hogy a megválasztástól számított 30 napon
belül felvételüket kell kérni a NAv-nál aköztartozásmentes adőzői adatbázisba, és ennek
megtörtént ét igazolni kell a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjáig.

Visy László polgármester a napirendek lezárása után a szociális ügyek tárgyalásának
idej ére zárt ilést rendelt el amelyről külön j egyzőkönyv készült.

K.m.f.
il A
ll l' , a l

''n,J í ülL( u

Visy László
polgárrnester

Németh LászIő
j egyzőkönyv-hitelesítő

?d, ü-
Éető Attila

jegyző

,j
aqftd+ 9e--,
Takács Éva

j egyzőkönyv-hitele sítő

ffi



Tisztelt Képviselő-testület !

A 20t, A .októ b e r tz - én me gtartott Önkormány zati v álasrtáson Ráb ap ordány
Községben a szayazőkéntmegjelent vá|asztőpolgárok száma 613 volt. 608 fő

megjelent a szavazőkörben, 5 fő igényelt mozgóurnát.
A visszautasítottak száma 4 fő.

A polgármester választáson

Visy LászIő 303 szavazatoí,Pásztorné Szakács Gabriella 299 szavazatot, Varga

Anna 4 szavazatot kapott.

303 szavazattal Visy Lászlő került megválasztástamint Rábapordány ű1

polgármestere.

A képvise\őváIas^áson Horváth Edit 380, Visy LászIő 374, Némethlmte 27I,
Németh LászIő 27\,Pásztorné Szakács Gabriella269, Rákli István TIbor 226,

Takács Éva226,Dr, Balogh Károly 220, Kiss Jenő Istvánné 220, Talián Gábor
2l2,Kocsis Lászlóné 17I,Kránícz Imre 154, HorváthZitaKatalin I47
szavazatot kapott.

A képviselő-testületbe a váIasztőpolgárok szavazatai alapján bekerült: Horváth
Edit, Németh Imre, Németh Lászlő,Pásztorné Szakács Gabriella, Rákli István

Tibor és Takács Éva.

Amegbízó levelek ameghatározott időn belüI átadásra keniltek.

A megvál asztottképviselő-testület munkájához sok sikert és kitartást kívánok!

Rábapordány, 2014. október 1 5.

lSr*r* gd*huer
KásaGézáu;.é HVB elnök



Tisztelt Képviselő-testület !

Engedjék meg, hogy szívből gratuláljak települési képviselővé történt

megválasztásukhoz. Rábapordányban a közösségi akarat ugy határozolt, hogy a

következő 5 évben rfuk bízza a település vezetését. Ugy gondolom, hogy ezzel nem
csak a jövő alakításátbíztarfutk a falu, hanem ezzel együtt az eddigi tevékenységüket
is elismerte, hiszen Önök közül többen tagai voltak az előző ciklusban is a képviselő-
testületnek. Kicsit izgulok, mert először veszek résá ilyen ülésen. A választást
megelőző időszakban következetesen dolgoáam annak a programnak az
össieállításán, rnelyet polgármesterként szeretnék Önökkel együtt megvalósítani
Rábapordányban. Elképzeléseimet 4 plllér köré építettem. Az első a fejlesztések és a
beruhéaások. A szennyvízcsatorna megépítése az egyik legnagyobb beruhánása kell
legyen településünkön az elkövetkező években. A roskadozó Mozi épülete is
mégoldásra vínő feladat, kihasználatlanul áll és funkciója sincsen. Az artézi kilt az
egyik legnagyobb veszteségünk, páIyázati forrás bevonásával szeretnék azon dolgozni,
hogy ez akút újra ivóvízzel Iássa el a lakosságot. Tornacsarnokunk nem épült, igy az
adott sportolási helyeket kell olyan áIlapotba hoznunk, hogy kulturált körülmények
között sportolhassanak a rábapordányiak. A Béke utca elején találhatő közből
Iátványtő kialakítását teryezem. A köz kömyezete turisztikai és szabadidős programok
lebonyolítására is alkalmas lenne. A második pillér az önfenntartő gazdaságos
működés. Az önkormányzati fenntartású konyha zöldség, gyümölcs szükségletének
helyben történő megtermelésének megszervezését tervezem. Jelentősége az,hogy ami
a konyhának olcsóbb alapanyag) az a lakosoknak jövedelem kiegészítést fog jelenteni.

Helyi zöldséges piac kialakítása. A rábapordányi ingatlanok nagy kertekkel
udvarokkal rendelkeznek. Ha ezekben a kertekben űjra nagymennyiségű zöldség,
gyümölcs teremne, a helyi piacon őstermelőként értékesíteni lehetne.
A harmadik pillér a közösség erősítése. Fontosnak tartom a vállalkozők és az
önkormányzatközöítípárbeszéd fenntartását, erősítését, az együttműködés lehetősége
korlátlan, a párbeszéd számos ötlet kiindulópontja lehet. A település csak a

v áIlalkozás okkal e gyütte s en fej l ő dhet s ikere s en é s eredmény e s en.

A civil szewezeiekkel való együttműködés is fontos. Számos közösségért tenni akaró
egyesület működik falunkban, aú nekünk továbbra is támogatni kell. A
szew ezeteknek te 1 epü l é sünk fej lődé s éb en nagy s zerep et keII j átszaniuk.
Az irltézményekkel: óvodával, iskolával jó munkakapcsolat kialakitására fogok
törekedni, az épúletek külső belső felújítása is előttünk álIő feladat.
A negyedik pillér és talán az egylk legfontosabb feladatunk, aftatalok helybentartása.
Rábapordány lakossága folyamatosan fogy, az elhalálozásokkal szemben nagyon
kevés a gyerekszületések száma. Dolgoznunk kell azon) hogy ez a tendencia
megforduljon.
A Pordányi babacsomag bevezetésével a babavétrás előtt álló fiataloknak nyújtanánk
segítséget. A csomagok a védőnő közreműködésével kerülnek majd összeállításra,
tartalmaváltoző lesz, amelyek szükségesek a kisbabák ápoláséútoz.
Szeretném elindítani a ,,Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát"
mozgalmat. Célla, hogy gyermekek nemzetildata, szülőhelyük megbecsülése,
szeretete erősödjön.
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Öszöndíj támogatás bevezetése iskolás fiataljainknak. Ez az általrános és

középiskolás diákjainkra vonatkozna. Jutalmazni kívránom a helyi tehetségeinket, akik
mind tanulmányi-, sport-, közösségi- és kulturális munkájával Rábapordány hírnevét
öregbíti. A felsőoktatásban résávevő hallgatók a Bursa Hungarica pá|yazat nyomán
á1 1 ami é s önkorm ány zati jtlttatásb an e gy ar ánt ré s ze sülnek.
Az önkormányzat szerepe a falu életében.
Támogatni szeretném, hogy a falunkban élő beteg és l vagy idős emberek a lehető
leghamarabb kaphassanak orvosi ellátást.
A képviselő testülettel is biztosítani szeretnénk a 70. életévüket betöltött házaspárok
részére is a hatályos szemétszállitási díj mentességét.
A közfoglalkoztatás keretében célom a teljes foglalkoztatás megteremtése. Az
önkormányzatí kertek művelésével akfu még több munkaerő foglalkoztatására is
lehető sé get biztosíthatunk a munkanélküliek számár a.

Végezetül csapatban szeretnék dolgozni, olyan közösségben, akik tisztelik egymás
véleményét, nézeteit és hisznek abban, hogy egy falu életét érintő jó döntéseket csak
egyetértés és együttműködés tftján lehet meghozni.
Kívánok a képviselő-testtiletnek eredményes munk át, egyittműködést. Ehhez kívánok
erőt és kitartást mindenkinek.
Korteslevelem mottójával zárnám soraimat: ,,Igazán hatékonyan azDOLGOZIK, akí
mögött egy egész FALU GONDOLKODIK!

Rábapordány, 2014. október 20. '! í r \'*J Á ct-\"i-c

Visy László
polgármester

{.W



Jegyzőkönvv

Készült: Rábapordány Község Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfŐ)

megtartott nyilvános ülésén az alpolgármester választás titkos szavazásáről.

Jelen vannak: Visy Lász|ő polgármester
Németh Lászlő,
Horváth Edit,
Rákli István,
Németh Imre,
Takács Éva képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
lakosság köréből 20 fő

vis}, László polgármester felkérte a megválasztott szavazatszámláIő bizottságot a

szav azőlapok e lké szíté s ére é s a technikai feltéte lek b izto s í tásár a.

A szavazatszámlálő bizottság az urnát ellenőrizte és lezárta.
A szavazőlapokat a szavazők részére kiosztotta.
A szavazatszámlálő bizottság a titkos szavazást lebonyolítotía, a szavazás eredményét
értékelte.
A szavazás eredményének értékelése után Visy Lászlő polgármester felkérte Rákli
I stvánt a bizottság e lnökét, a szav azás eredményének i smerteté s ére.

Rákli István képviselő, a szavazatszámláIő bizottság elnöke ismertette, hogy az 5

leadott szavazat mindegyike érvényes volt.
A képviselő-testület titkos szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal Horváth Edit
képvi s előt alp o l gárme sterré me gv álasztotta.

K.m.f.

-1'i\§-á
nákli istván -

szavazatszámláIő
bizottság elnöke

t ! /\ \l1n!

'',':-í Á ól--.rL[_-.)
Visy László
polgármester

' ,,., l

l g,^,L* 'lr't_"Németh 
Imre

szavazatszámláIő
bizottság tagja

N§\--a,
}Vémeth Lászlő- ---)

szavazatszámláIő
bizottságtaga

?rÁ" '.APető Attila -
jegyző

flffi



Q c0g, - l,/ .

] . melléklet a 20 ] ]. évi CLXXXIX. törvérylhez

Esküokmánv

,,Én, Visy LászIő becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Rábapordány fejlődésének e\őmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisáségemet a magyar nemzeí javára gyakorlom.

(Az eskütevő megg,,őződés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20l 4. október 20.

"k",i^:
Visy LászLő
polgármester

\/,v tn-{



]. melléklet a 20] ]. évi CIXXXIX. törvényhez

Esküokmánv

,,Ér, :."...,.,.....'.....:..'.i:.l], becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtaftom és

másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Rábapordány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
ti szts é gem et a magy ar nemzet j av ár a gyakorl om.

(Az es kütevő megg,,őződés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20I 4. október 20.

C a.--.--."-

képviselő



]. melléklet a 20] ]. éyi CIXXXIX. törvérylhez

Esküokmúnv

,,Én, lfrUitF.n...rÍ!'.k... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladaíaimat
Rábapordány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
ti szt s é g em et a magy ar nemzet j av ár a gy akorl om.

(Az eskütevő megglőződés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20I 4. október 20.

í&.g..(:*i..e,:..Í.*=l

alpolgármester
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Esküokmánv

,,Én, .l'íit:r.t|,.....i,:í....... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Rábapordány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az es ktitevő megglőződés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 2014. október 20.

wdo--+=

képviselő



]. melléklet a 20] ]. évi CLXXXIX. törvérylhez

Esküokmúnv

..O,t ti l , t '7^; _

,,Ér, 
'*|l.d.l.t..l:.ltü.lt.([f.L'6""rületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; képviselői tisáségemből eredő feladataimat
Rábapordány fejlődésének e\őmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az esktitevő megg,lőződés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20í 4. október 20.

képviselő

&[rüe



]. melléklet a 20] ]. évi CLXXXIX. törvérylhez

Esküokmónv

/a* : :, -]

,,Ér., '...i#*P). C-r'; becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimaí
Rábapordány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
ti sztsé gem et a magy ar nemzet j av ár a gyakorl om.

(Az eskütevő megglőződés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20I 4. október 20.

képviselő

cded* tW



]. melléklet a 20] ]. évi CLXXXIX. törvén}lhez

Esküokmúnv

, t.l ;, ' ,l
,,Én, 1Y.(:1,1*ttr. .*a §.ti\] becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat

Rábapordány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisáségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő megglőző dés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány,20!4. október 20. \

képviselő



]. melléklet a 20l1. évi CIXXXIX, türyén}lhez

Esküokmdnv

J-:re-.!@,*i
,,Én, *:j: :".|| § . fuY.*:. . . . becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy

Magyarországhozés annak Alaptörvényéhezhű leszek; logszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Rábapordány fejlődésének eIőmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,

tisáségemet amagyar nemzeí javára gyakorlom.

(Az eskiitevő me ggyőző dés e szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20I 4. október 20.

{Q*^ t,r^-"lor,",t Ü, thlJ t -
.2-.-_-

képviselő



]. melléklet a 20]]. évi CIXXXIX. törvén}thez

Esküokmónv

.l
,,Ér, .Vt..q Í. . . . .(.S. .R9.1.T becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy

Magyarországhozés annak Alaptörvényéhezhű leszek; jogszabáIyait megtartom és

másokkal is megtartatom; Ügyrendi Bizottsági tagi tisztségemből eredő

feladataimat Rábapodány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyat nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő megg,lőződése szer int)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20I 4. október 20.

Bill



t. melléktet a 20] 1. évi CLXXXIX- törvérylhez

Esküokmánv

i

,,Err, tl0j,..jr*!.r...(i+,r.ii::* becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyaror szághoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és

másokkal is megtartatom; Ügyrendi Bizottsági tagi tisztségembŐl eredő

feladataimat Rábapordány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az es kütevő megg1,,őz ő dés e sz erint)
Isten engem úgy segéljen!"

Rábapord ány, 20I 4. október 20.

(L*-*itto-

Ügyrendi Bizottsági tag

b"{,*-L
§""""",
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Tisztelt Képviselő-testület !

Alulírott Horváth Edit Rábapordány község társadalmi megbízatású alpolgármestere,
Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 20Il. évi CLXXKX. törvény 80. § (2)

bekezdése alapján nyilatkozom, hogy alpolgármesteri tiszteletdíjam egészérőI
lemondok, ti sáeletdíj me gállap itását nem kérem.

Rábapordány, 20 14. október 20.

"-r'óoru;E- C_a-, l,-' v Horváth Edit
alpolgármester


