
Rábapordány Község Önkorm ány zat Polgármesterétől
9146. Rábapordány. Adv Endre utca 1. Tel.: 96/273-378.

1-I712014.
MEGHÍvÓ

Rábapordrány Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete 2014. november.24 (hétfő)
17.00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezennel szavazati (tanácskozási)
j oggal tisztelettel meghívom.

Azütéshelve: ÖnkormányzaíTanácskozótermeRábapordrány

Napirend:

l. Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának
jóvráhagyása (l.sz. melléklet)
Előterj esztő : Visy László polgtírmester

2. Rendeletalkotás a szociális célú ttizelő anyagjuttatásról (2.sz. melléklet)
Előterjesztő : Pető Atti\a jegyző

3 . Fo gászati ügyeleti megállapodás meghoss zabbítása
Előteri esztő: Visy László polgármester

4. Bágyogszováti közös fenntartású intézmény ek költségvet éséhez történő
hozzáj arulás s al kap c s o l atb an táj ékoztatás (3 . sz. mellékl et)
Előteriesztő: Visy László polgármester

5, Sportpálya fatelepítése
Előteri esztő : Visy László polgármester

6. Iskolás gyermekek étkeztetésének ügye
Előterj esztő : Visy László polgármester

7. Egyéb döntést igénylő ügyek
E +ryr*ú 

Visy László polgármester

Zárt ii|és:
8. Szociális ügyek

Előterj esztő : Visy László polgármester

g, BursaHungarica Felsőoktatási Önkormány zati ösztöndíj pályfpatoffib,ígílása
Előterjesztő: Visy László polgrármester " - 
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Rábapordány Közsé g Önkormanyzat Képvi selő -te stülete

Jelen]éti ív

Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testület ének2}I4.november 24. 17.00 Órakor

Rábapordányban, u, önkormányzat Tanácskozótermében, nyilvrános Ülésen megjelent

képviselőkről, tanác sk ozási j o ggal me ghívottakról.

1. Visy László polgármester

2, Horváth Edit alpolgármester

3. Németh lmre

4. Németh Lászlő

5. Pásztomé Szakács Gabriella

6. Rákli István Tibor

7. TakácsÉva

Pető Attila jegyző

Tanácskozási j oggal me ghívottak
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Rábapo rdány Község ön korm ány zat Képvis előtestülete

9146 Rábapordány, Ady E. u. l.

1-1812014.
Jegyzőkönyv

Készült: Rábapordány Község Önkormányzat KépviselŐ-testÜletének 2014. november 24-

* tr-,.ttol l7,oo órakor az önkormányzat tanácskozótermében megtartott nyilvános

ülésérő1,

Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Horváth Edit alpolgármester.
Németh LászIó,
Németh lmre,
Takács Éva képviselők a csatoltielenléti ív szerint
Pető Attila .jegyző

Visy László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy

az r,ilés összehívás a az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt.

Megállapította. hogy az ülés határozatképes. mivel a megválasztoít 7 fős képviselŐ

testiiletből 5 fő ielen van. Rákli István és Pásztorné Szakács Gabriella képviselők jelezték,

l-rogy betegsógük miatt nem tudnak részt venni a testületi ülésen.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az a\ábbi

határ o zatí j av as 1 atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönl,v

hitelesítőknek Horváth Edit alpolgárnrester1 és Németh Imre

képviselőt rnegválasztj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntésho zatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testtilet 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határozatot:

11312014. (XI.24.) számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőköny,-v

hitelesítőknek Horváth Edit alpolgármester1 és Németh Imre

kópviselőt megválasztj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Vis}, László polgairrnester ezí követően szavazásra tette íbl a .|egl,zőkönyv melleikletét
képc,ző meghívóban szereplő napirend elíbgadását,

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:
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l14l20l4. (XI.24.\ számű H a t á r o z a t z

Ráb"p."dáry Kö rség Képvi selő-te stül e te a j egy zőkönyv mel 1é1 etét

képező meghívóban íbglaltak szerint az ülés napirendjét elfbgadja.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:
t 
"' 

B"t"ai sr*iális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Előadó: Visy László polgármester

2./ Rendeletalkotás a szociális célú tüzelőanyag juttatásró1.

Előadó: Pető Attila jegyző

3.1 F ogászati ügyeleti megállapodás meghosszabbítása.
Előadó: Visy László polgármester

4./ Bágyogszováti közös fenntarlású intézmények költségvetéséhez tÖrlénő

h o zz, áj ár ulá s s al k ap c s o l atb an táj ék o ztatás .

Előadó: Visy László polgármester

5./ Sportpálya fatelepítésének megtárgyalása.
Előadó: Visy László polgármester

6.1 lskolás gyermekek étkeztetésének ügye.
Előadó: Visy László polgármester

7./ Egyéb iigyek
Előadó: Visy László polgármester

Zárt ülés:

8,1 Szociális ügyek
Előadó: Visy László polgármester

9./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj páIyázaíok elbírálása.

Előadó: Visy László polgármester

l{apirend tárgyalása:

1. Napirend
B eledi Szociális és Gyermekj óléti Társulás társulási megállapodásának módosítása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékeive, 1. számú melléklet)
Előadó: Visy, László polgármester

Vis), László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet. hogy,, a Beledi Szociális és

Gy.ermekjóléti 'fársulás társulási megállapodását módosítani szürkséges az aláírci
polgármesterek személyének váItozása miatt. Részletesen ismertette a módosítást majd

szavazásra tette fel az a\ábbt hatfuozati.iavaslatot:
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Rábapordány Község Képviselő-testülete a Beledi Szociális és

Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodás módosítását a

j egyzőkönyv mel 1 ékl ete szerinti tarlal omm al,i óv áhagyj a,

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestefi a társulási

megáll apodás m ó do s ítás aláir ásár a.

Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalbanrésztvevők száma 5 fo.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szayazattal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

1t5l20l4. (XI.24.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Beledi Szociális és

Gyermekióléti Társulás társulási megáliapodás módosítását a

.jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestefi a társulási

m egál 1 apo dás módo s itás aláír ásér a,

Határidő: azonna|
Felelős: Visy László polgármester

pctő Attila jegyző tájékoztatta a kópviselő-testületet. hogy az önkormányzaíi tÖrvén.v 9z[. §

(2) bekezdése értelmében a társulási tanácsot a társult önkormán1,,zatok képviselŐ-

testületei által delegált tagok alkotják. Nem automatikusan a polgármester képviseli az

önkormány zatot, hanem az, akit a képviselő-testület delegál. A korábbi gyakorlat szerint

általában a polgármesterek vettek részt a Társulási Tanácsban, ezétl szerencsés lenne a

polgármester delegálása a Beled székhelyű társulás társulási tanácsába.

Visy László polgármester szavazásra tette fe| az alábbi hatátozaíijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Beledi Szociális és

Gyerrnekjóléti Társulás társulási tanácsába Rábapordány Község
Önkormán y zata ré szérő 1 Vi sy L ászl ó pol gárme stert del e gálj a.

Határidő: azonna|
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő,
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen" 0 nem szavazattal tartózkodás
né lkü1 me ghozta az alábbi határ ozatot,.

11612014. (XI.24.|számú H a t á r o z a t l
Rábapordány Község Képviselő-testülete a Beledi Szociális és

Gyermekjóléti Társulás társulási tanácsába Rábapordány Község
Önkormán y zata r észér ől Vi sy L ás z1 ó p o 1 gárme stert del e gálj a.

Hataridő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester
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2. Napirend
Rendeletalkotás a szociális célú tüzelő anyagjuttatásról.
(Előteriesztés anyaga írásban mellékelve, 1. számú melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

pető Attila jegyző emlékeztette a képviselő-testületet, hogy pályáztak a szociális célú

tűzelőjuttatásra. amelynek eredményeként 18 q szociális célÚ szén támogatásban

részesültek. Ennek köitségvetési támogatása 68.580,-Ft, önerőként 11.43O,-Ft-ot kel1

vállalrriuk. A vonatkoző jogszabály értelmében rendeletben kell szabáIyozni a juttatás

feltételeit és előnyben kell részesíteni azokat, akik a BM. rendeletben meghatározott
ellátásokban részesiilnek. Az ellátásban részesülőktől semmilyen ellenszolgáItatás nem

kérlrető. a kiszállítást is az önkormányzatnak kell biztosítania. Az egy főre jutó

méltányolható havi háztartásijövedelemhatárt a képviselő-testületnek kell meghatározni.

rnint ahogy a benyújtás határideiét is.

Németh László képviselő javasolta. az egy főre jutó havi jövedelemhatár családos

kérelmezők esetén 60 E Ft-ban legyen meghatározva.

Nómetlr imre képviselő javasolta. hogy egyedül éiők esetében magasabb jövedelemhatár

legyen meghatározva.

Visy László polgármester az elhangzott módosító javaslatok alapján, egyedül élők
esetében havi 1O E Ft-os jövedelemhatár meghatározásával szavazásra tette f-el a,z

előter|esztés mellékletét képező rendelet tervezetet azzal, hogy a szociális tüzelŐjuttatásra

vonatkozó kérelmeket december l2-ig lehessen benyújtani.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem
szavazatta|, tartózkodás nélkül megalkotta l2l20I4.(XI.26,)
önkormányzati rendeletét a szociális célú tüzelőanyag
juttatásról.

3. Napirend
Fogászati ügyeleti megállapodás meghosszabbítása.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a íogászati ügyeleti
ellátásra tavaly megkötött megállapodás december 31-én lejár. A szolgáltatő kéri a,z

önkormányzat nyilatk ozatát, hogy a fogászati ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe
kívánják-e venni. Elmondta, hogy az idei évben ezidáig négyen vették igénybe az ellátást.
Az önkormányzat által trzetendő ellátási díj a beavatkozás típustól iiigg, három
díikategória van 3.500.-Ft-os" 7.200.-Ft-os és 8.200.-Ft-os, Véleménye szerint ne

zárkózzanak el a fbgászati ügyeleti ellátás jövőbeni biztosítása elől. iavasolta a szerződés
megújítását. Szavazásra tette í-el az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Győr székhelyű
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intózrnénnyel a fogászati
ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást eg}, ér,ve1 (20 1 5.

december 3 1-ig) meghosszabbítja.
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Képviselő-testület f'elhatirlma zza a polgármestert, hogy a íbgászati
ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást megkösse,
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalbanrésztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a kópviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

1I7 l20l4. (XI.24.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Győr székhelyű
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmérrnyel a fogászati
ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást egy évvel (20I5,
december 3 1 -ig) meghosszabbítj a.

Képviselő-testület í-elhatalmazza a polgármestert, hogy a fogászati
ügye1 eti el1 átásra vonatkozó m egál1 apodást rrregk össe.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirend
Bágyogszováti közös fenntartású intézmények költségvetéséhez történő
hozzáj árulás s al kapc s o 1 atb an táj ékoztatás,
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve. 3, számú melléklet)
Előadó: Visy László polgármester

Yisy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy nem szeretne döntést a

bágyogszováti ügyben, egyenlőre csak tájékoztatást szeretne adni, mivel a hét
képviselőből négy új. Ismerlette az ügy előzményeit, az önkormányzatok között 1,ezajlott
levelezéseket. Kiemelte, hogy Bágyogszovát végső követelése 3.610.104,-Ft. Ez ügyben
az alpolgármesterrel voltak Bágyogszovát polgármesterénél, aki elismefte a pénzügy,es
dolgozójuk szakmai hiányosságait, de továbbra is ragaszkodnak a 3.610 E Ft-hoz.
Elmondta, hog1, amennyiben nem tudnak megegyezni az összegről. akkor peres úton
érvényesítik követelésüket, ebben az esetben viszont az eredeti könyvvizsgálóijelentésben
szereplő összeget kérik.
A rábapordányi képviselő-testület a 3.610 E Ft-os összegből 2,940 E Ft-ot korábban
elismert. de mivel a 2009, évi takarítói bér nem került figyelembevételre, ezért ezzel az
összeggel. 6]0F, Ft-tal csökkentette a 3.610 E Ft-ot és kérte Bágyogszováttól a takarítói
bér figyelembevételének igazolását a számítások során.
Téilékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pásztorné Szakács Gabriella képviselő a

napirendi pontokhoz írásban nyújtott be észrevételeket. A bágyogszováti ügyhöz
kapcsolódó észrevételét felolvasta" (Pásztorné Szakács Gabriella képviselő levele a
j egyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy előreláthatólag február hónapban ismét
nregnl,ílik az úgy,nevezett N,fÜKI pályáza1 amelyen igényelhetnék a tartozás összegét. cle

ahhoz n1,, i 1 atkozat ke1 i ene a t-enná1 l ó tartozásról B ágyclgszováttól.

Pető Anila jegyző ismertette a N4Üru pályázat rendszerét, a vonatko ző szabáIyrendszefl.
Megemlítette, hogy azidei óvben is nyújtottak be igényt erre az alapra a Szil íbló í-ennálló
körjegyzőségi támogatásra, Véleménye szerint meg kellene egyezni Bágyogszováttal,
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legalább abban, hogy egy igazolást adjanak ki a MÜKI páIyázathoz. Véleménye szerint

n.- birto., hogy, onerouől ki kellene fizetnt az elismert támogatást, ha igénYelhetnének rá

íbrrást is a vijt<t rendszerében,

Németh László képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy korábban a bágyogszováti

.g)rtt* üréreken őskáosz volt. A pénzügyesek nem voltak a helyzet magaslatán.

Emlékeztette a testületet, hogy egy korábbi szülői értekezleten konkrétan rákérdezett

Bágyogszovát polgármesterére arra vonatkozóan, hogy Rábapordánynak Van-e tartozása

iran}utua. A polgármester úr. váIasza az volt, hogy Rábapordánynak tartozása

Bági,ogszovát ielé- nincsen. Véleménye szerint továbbra is tarlsák fenn korábbi

álláspclntiukat a tarlozás összegére vonatkozőan, és meg kell próbálni a MÜKI támogatás

kihasználását.

Képviselő_testület a tájékoztatőt és javaslatot egyhangúlag

támo gatta, határ ozatot n em hozott.

5. l{apirend
S p ortp á1 1" a t-ate 1 ep íté s én ek m e gtárgyal ás a.

Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester emléke ztette a képviselő-testületet, hogy a sportpálya melletti

fák letermelését vógző vállalkozóval megkötött megállapodásban a vállalkozó vállalta két

sor fa telepítését is, Megkereste a vállalkozó és felvetette, hogy nyárfa helyett nyírfál'al is
be tudná ültetni. és két sor helyett három sorban is, ha az önkormányzat Úgy kéri. A
telepítést az öItöző mögött is elvégezné.

Németh Imre képviselő hozzászóIásában elmondta, hogy a nyírfa lassirbb növekedésŰ, és

az árnyékoló hatás is később alakul ki.

Horváth Edit alp ol gárme ster j av asolta, hogy ny ártát tel epítte s s enek.

Németh Imre képviselő véleménye szerint a íákat három sorban is lehetne ültetni, azt a
későbbiekbcn lehet ritkítani.

Visr- László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Pásztorné Szakács

Gabriella képviselő e napirendi ponthoz is nyújtott be írásban észrevételt, amelyet

felolvasott, ezt követően szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testüiete a sportpálya melletti
letermelt ták helyére három sorban nyárfa telepítését kéri a
kitermelés t v égző vállalkozótó1.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsoiatosan a képviselő-testület 5 igen. 0 nem szayazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatoí:
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11812014. (XI.24.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány község képviselő-testülete a sportpálya melletti

letermelt fák helyére három sorban nyárfa telepítését kéri a
kiterm e 1 é s t v é gző v áll alko zőtőI.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonna|

6. Napirend
lskolás gyermekek étkeztetésének ügye.
E,lőadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy több szülŐ megkereste,

mivel a felsős gyermekek többsége nem étkezik Bágyogszováton, az ebéd rossz minősége

miatt. Bágyogszováton az iskolások étkeztetését külső vállalkozŐ, az ördögkonYha

biztosítja. Véleménye szerint a problémát az okozza, hogy a gyerekeknek van

összehasonlítási alapjuk a rábapordányi ebéddel, amely minden bizonnyal jobb minőségŰ,

hisz mindenki meg van elégedve vele, A másik probléma abbÓl adódik, hogy a

bágyogszováti iskolások étkeztetése az óvodában törlénik. amely komoiy'távolságra van

az iskolátóI. Az ebéd jóval drágább, mint Rábapordányban volt és fogalmazódtak meg

minőségi problémák, amelyeket ismertetett. Bágyogszovát polgármesterének jelezték a
problémát és nem zárkőzott el az előI. hogy Rábapordány főzzön a bágyogszováti
iskcllásoknak és óvodásoknak, Ez p\usz 100 adagot jelentene. Próbált számításokat

elvégezni. hog,v rnegérné-e ha bevállalnák a plusz száz fő gyermek étkeztetését. A
jelenlegi alkalmazotti létszámmal napi szinten átlagosan 115 adagot tőznek. A maximális
kapacitás 150_160 adag. Amennyiben bevállalnák Bágyogszovát étkeztetését, akkor be

kellene szerezni egy nagyobb üstöt és egy plusz ember1 is fe1 kellene venni a konyhára. A
legnagyobb gond a átszáIlítás lenne, mivel háromszori étkezők a gyelmekek, Így

háromszor kellene szállitani, amely a karbantarló munkából történő kivételét jelentené.

Erneliett nagyobb ételszállítókat is keilene beszerezni a megíélelő szállításhoz. Számitásai
szerint nem nagyon érné meg lelvállalni a bágyogszováti gyermekétkeztetést. Ismerlette

számításai eredményét. Véleménye szerint másba kellene gondolkodniuk.

Pető Attila 1egyző hozzászőlásában elmondta, hogy információi szerint az iskolában több

éye az ördögkonl,ha étkeztet, Nem érti. hogy eddig miért nem merült í-el panasz az étel7el

kapcsolatban. illetvc, hogy a nem rábapordányi szülők részérőI miért nem érkezett.jelzés
ez idáig.

}Iorvátlr Edit alpolgárme ster hozzászólásában elmondta, hogy ugyanerre gondolt, amikor
hallott az ügyről, véleménye szerint a szülőknek kellett volna következetesebbnek lenni
gyermekeikke1 az étkeztetés tekintetében.

Németh László képviselő hozzászőlásában elmondta. hogy munkahelyén több éve részt

vesz az, étkeztetésben. Több helyről szállítottak ételt, de oiyan nem volt, hog,v

mindenkinek megf-elelt volna. Véleménye szerint egyenlőre ne tbglalkozzanak az üggyel.

Visy László polgármester sem támogatta a bágyogszováti gyermekétkeztetés elvállalását.
S zav azásr a tette fe 1 az a\ábbi határ o zati j av as l atot :
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Rábapordány Község Képviselő_testülete a költség_haszon

elemzés ismeretében nem tudja vállalni a bágyogszováti

közoktatási intézményekbe járó gyermekek étkeztetésének

biztosítását.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

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

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

11912014. (X|.24.) számű H a t á r o z a t z

Rábapordány község képviselő_testülete a költség_haszon

elemzés ismeretében nem tudja vállalni a bágyogszováti
közoktatási intézményekbe járő gyermekek étkeztetésének

biztosítását.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

7. Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Vis), László polgármester tálékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bircsút szervező

uattutt o^ -Ógkéreste és testületi döntést szeretne arról, hogy jövőre is Ó 3ot'r"t.

Elmondta" hogy a r,állalkozó sokallotta az idei helypénzt és kérle a testületet. hogy

keclvezőbb összeget állapítson meg jövőre, Információi szerint az ldei helypénz 65 E Ft

volt. \réleménye szerint lehet alacsony,,abb a helypénz. de akkor a búcsÚri játékok

igénybevételi díjainá1 is érvényesíteni kellene a csökkentést.

Képviselő-testület a j avaslatot támogatta, íélkérte a polgármestert,

hogy a búcsús vállalkozóval tárgyaljon. Képviselő-testület
hatétr ozatot nem hozott.

Pető Attila"iegyző tá.jékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Rábapordány-, Rákóczi u. 20.

szám alatti ingatlan használóival szemben parlagíü mentesítési eljárást lblytatott 1e. Az
ingatlan tulajdonosai Szabó Gábor gyermekei, az ingatlanon azonban holtig tartó

haszonélvezeti joga van Szabó Gábornak és volt feleségének Szabó Tünde llonának.

Szabó Tünde llona levélben fordult az önkormányzathoz, amelyben í-elajánlotta

gyermekei tulaidonában 1évő ingatlant az önkormányzatnak, vállalta" hogy haszonélvezeti
jogáról lemond. Felolvasta Szabó Tünde Ilona levelét. Elmondta, hogy az elmÚlt héten

Szabó Gábor is iárt a hivatalban. aki azonban nerrr kívánja az ingatlant flelajánlani"

Véleménye szerint nem sokra menne az önkormányzat egy olyan ingatlani-ral. amelr,en

egy másik személy holtig tartó haszc-lnélvezeti joga van. Véleménye szerint a családon
belül is ellentétek vannak. Időközben a hölggyel szemben megindult a növényvédelmi
eljárás. amelynek ismeretében lehet, hogy már üánlata sem aktuális.

Németh László képviselő véleménye szerint ne foglalkozzanak az üggyel.
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Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete nem kívánja elfogadni
Szabó Tünde Ilona felajanlását a Rábapordány, Rákóczi F. u. 20.

szám a|attí ing atl an tul aj donj o g ára v o natk oző an.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 íő,
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

120/2014. (XI.24.) számű H a t á r o z a t z

Rábapordany Község Képviselő-testülete nem kívánja elfogadni
Szabó Tünde Ilona f-elaiánlását a Rábapordány. Rákóczi F. u. 20.

szám alatti ingatlarrra tulajdonjogára vonatk ozőan.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Visy László polgármester a napirendek Lezárása után a szociális ügyek tárgyalásának
idejére zárt ülést rendelt el, amelyrői külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.
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