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MEGHÍvÓ

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 15-én ftétfŐ)
17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre ezennel szavazati (tanácskozási) joggal
tisztelettel meghívom

Az ülés helye : Önkormán yzat T anácskozóterme Rábapordány

Napirend:

1 .l 2015 . évi Belső ellenőrzési terv j óváhagyása. ( l . sz. melléklet)
Előadó: Visy László polgármester

2. l Lakás és helyisé gbérleti díj ak megállapítása.
Előadó: Visy László polgármester

3./ Mosonmagyarővár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása., Delegálás a társulási tanácsba. (Előterjesztés e-mailben
kiküldve)
Előadó: Visy László polgármester

4./ Döntéshozatal a szociális célútüzelőanyag juttatás önerejérő1.
Előadó: Pető Attila jegyző

5.1 Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

6./ Lakossági észrevételek meghallgatása (közmeghallgatás)
Előadó: Visy László polgármester

Zárt űIés:

7.1 Szociális ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

helyben érdekelt szervezetek képviselői

{ú\-j ü^,

Visy László
polgármester

A közmeghallgatáson az állampolgárok és
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.



Rábapordány Község Önkorm ányzat Kópviselőtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.

1-2012014.

Készült: Rábapordány Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2014. december 15-
én (hótfŐ) 17,oo órakor az önkormányzat tanácskozótermében megtartott
közmeghallgatásáről.

Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Horváth Edit alpolgármester,
Németh Lászlő,
Németh Imre,
Takács Éva képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
lakosság köréből 4 fő

Visy László polgármester köszöntötte a kópviselő-testületi tagokat és a
közmeghallgatáson megjelent érdeklődőket. Megállapította, hogy az ülés összehívása az
SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt. '

Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 7 fős
képviselő testületből 5 fő jelen van. Pásztorné Szakács Gabriella kópviselő jelezte, hogy
táppénz ellátása miatt nem tud részt venni a közmeghallgatáson. Rákli István képviselő
előzetesen nem jelezte távolmaradása okát.

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

Rábapordány Község . Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Takács Éva és Németh Imre képviselőket
megválasztja,
Határidő: azonna|
Felelős: Visy László polgármester

A döntésho zatalban résztvevők száma 5 lő,
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ o zatot:

123/2014. (XII.15.\ számű H a t á r o z a t :

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

Visy László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
kép ező meghívóban szer eplő napirend elfogadását.
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A döntésho zatalbanrésztvevők száma 5 fő,
A javaslattal kapcsolatosan a kópviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi hatéx ozatot:

12412014. (XI|-'1,5.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléletét

képező meghívóban foglaltak szerint a közmeghallgatás
napirendj ét elfogadj a.

Felelős: Visy László polgármeste1
Határidő: azowtal

Napirend:

I.1 2015. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: Visy László polgármester

2. l L akás é s helyi s é gb ér1 eti díj ak megá|Iapítása.
Előadó: Visy László polgármester

3./ Mosonm agyarővár Nagl,térségi HulladékgazdáIkodási Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítása. Delegálás a társulási tanácsba.

Előadó: Visy László polgármester

4.i Döntésh ozata|a szociális célú tüzelőanyag juttatás önerejérő1.

Előadó: Pető Attila 1egyző

5,/ Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

6, / L ako s s ági é szrevéte l ek m egh allgatás a (közm e ghal 1 gatás )
Előadó: Visy László polgármester

Zárt üIés:

].l SzociáIis ügyek
Előadó: Visy László polgármester

Napirend tárgyalása:

l. Napirend
20I5. óvi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , I. számu melléklet)
Előadó: Visy László polgármester

Vis.v- László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2015. évi belső
ellenőrzési terv tervezetét a meghívóval kiküldték. Olyan ellenőrzési témakört próbáltak
váIasztani, amely még nem volt, így került a váIasztás az étkezési térítósi díjak
felülvizsgálatára. Emlékeztette a képviselő-teshiletet, hogy az idei évben az ővodát
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ellenőrizék a belső ellenőrzés keretében. szayazásra tette fel az alábbi hatítrozati

.javaslatot:

Rábapordány község képviselő_testülete a 20I5, évi belső

ellenórzésre vonatkozó ellenőrzési tervet jóváhagyja. Képviselő-

testület a 2015. évi ellenőrzési témakörkónt az étkezési térítési

díj ak felülv izsgálatát határ ozza me g.

Felelős: Visy László polgátmester
Határidő: azornal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szayazattal tartózkodás

nó lkül meghozta az alábbt határ ozatoí:

72512014. (XII.15.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány község képviselő-testülete a 2015. évi belső
ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési tervet jőváhagyla. Képviselő-
testület a 2015. évi ellenőrzési témakörként az étkezési térítési
díj ak fe lülv izs gáIatát határ o zza me g.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azornal

2. Napirend
Lakás és helyiségbérleti díjak megállapítása.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lakás és

helyiségbérleti díjakat az infláciő értékének megfelelően szokták emelni, de tavaly nem

emeltek a bérleti díjakon, mivel minimális volt az infláció. Véleménye szerint a díjakat a
jövő évtől mindenképpen emelni kellene. Ismertette az önkormtnyzati ingatlanok havi
bérleti díjait. Elmondta, hogy a fodrászműhely bérleti díja havi 7.660,-Ft, az orvosi
rendelő garázsáé havi 10.300,-Ft, a virágijzlieté havi 13.610,-Ft, a győgyszertáré havi

10.600"-Ft. A Gévay u. 26. szám alatti komfortos lakás bérleti díja havi 10.050,-Ft, az

összkomfortos orvosi lakásé pedig havi I1.'760,-Ft. Véleménye szerint a szolgáIati lakások
esetében nagyon minimális a bérleti díj, Személy szerint 2-3 ezer forintos emelésre
gondolt a 1akások tekintetében.

Németh Imre kópviselő véleménye szerint inkább a vállalkozásokat kellene szponzorální
azzal,hogy az ő bérleti díjaikat nem emelnék, vagy csak minimálisan. A lakások bérleti
díj át irreálisan alacsonynak tarlj a.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú helyiségek bérleti díiát 2015" január 1-től nem emeli. A
helyiségek bérleti díjára 2015. december 3 l -ig a

I00l20I2.(XII.19.) számú határozatban megállapított bérleti
díjakat kell alkalmazni.
Képviselő-testület 20I 5. j anuár 1 -től
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_ a Gévay Wolff Lajos u. 26. szám alatti komfortos bérlakás havi
bérleti díiát 1 3.050,-Ft-ban,

_ a Gévay Wolff Lajos u. 15. szám alatti összkomfortos orvosi

szo\gálati lakás bérleti díj át haví 20,7 60, -Ft-ban állapítla meg,

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester1, hogy a 2015.
január 1-től alkalmazandő bórleti díjakról a bérlőket értesítse.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorna],

A döntéshozata\ban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ o zatot:

126/2014. (XII.15.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú helyiségek bérleti díját2015.január 1-től nem emeli. A
helyiségek bérleti díjna 2015. december 3 1-ig a

I00120|2.(XII.19.) számű határozatban megállapított bérleti
díjakat kell alkalmazni.
Képviselő-testület 20I 5 . január 1 -től
- a Gévay Wolff Lajos u.26. szám alattt komforlos bérlakás havi

bérleti díját 1 3.050,-Ft-ban,
- a Gévay Wolff Lajos u. 15. szám alatti összkomfortos orvosi

szolgálati lakás bérleti díját havi20.]60,-Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester1, hogy a 2015.
január 1-től alkalmazandő bérleti díjakról a bérlőket érlesítse.
Felelős: Visy László polgármester
Határtdő: azonnal

3. Napirend
Mosonmag y ar őv ár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor mány zatí Társulás
társulási megállapodásának módosítása. Delegálás a társulási tanácsba.
Előadó: Visy László polgármester

Vis}, László polgármesíet tétlékoztatta a képviselő-testületet, hogy a módosításra az aláírő
polgármesterek személyének változása miatt van szükség. Részletesen ismertette a

mó do s ítást m aj d sz av a zásr a tette fe l az alábbi határ o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Mosonmagyatővár
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkotmányzati Társulás
tarsulási megállapodás módosítását a jegyzókönyv melléklete
szerinti tartal omm al j őv áhagyj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
m egáll apodás módo s ítás aláir ásár a,

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntésho zata|ban résztvevők száma 5 fő.
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A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazaÍtal tartózkodás

nólkül meghozta az alábbi batár ozatot:

l27 12014. (XII.15.\ számű H a t á r o z a t :

nuuup*aany Község Képviselő_testülete a Mosonmagyarővár
Nagyiérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás

társulási megállapodás módosítását a jegyzőkönyv melléklete

szerinti tartalomm al j őv ahagyj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási
megál lapo dás módo s itás aláír ásár a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonna1,

pető Attila jegyző tétlékoztatta a képviselő-testületet, hogy e társulásnál is delegálni kell a

társulási tanácsba, a kópviselő nem automatikusan a polgármester. A korábbi gyakorlat

szerint áItdrában a polgármesterek vettek részt a Társulási Tanácsban, ezért szerencsés

lenne a polgármester delegáIása amosonmagyarővári társulás társulási tanácsába.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Mosonmagyarővár
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm ányzati Társulás
társul ás i tanác sáb a Ráb ap ordány Kö z s é g Ö nkormán y zata r é s zér őI

Visy László polgármester1 delegálj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorvtal

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

nélkül m eghozta az a|ábbi határ ozatot:

l2812014. (XII.15.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Mosonmagyarővár
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzatt Társulás
társulási tanácsába Rábapordány Község Ö nkormán y zata r észér őI

Visy László polgármester1 delegálj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirend
D önté shoz atal a szo c i á1 i s c éIű tüzelő any agj uttatás önerej érő 1.

Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző emlékeztette a képviselő-testületet, hogy páIyáztak a szociális célú
tűzelőiuttatásra, amelynek eredményeként 18 q szociális célú szén támogatásban
részesültek. Ennek költségvetési támogatása 68.580,-Ft, önerőként mázsánként 500.-
Ft+Áí-a összeget. összesen 1 1.430,-Ft-ot kell vállalniuk. Elmondta, hogy önerő
biztosításáról határozatot kell hozniuk, mivel az a Magyar Államkincstár felé torténő
elszámoláshoz szükséges.
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Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány község képviselő_testülete a települési

önkormány zatok szociális célú tize\őanyag vásárláshoz

kapcsolódó kiegészítő támogat ásárőI szőlő 46 l 20 l 4.(IX.25.) BM
..nd.l.t alapján biztosított 18 q szociális célú szón juttatáshoz

önerőként 9.000,-Ft+Áfa összeget (1 1.430,-F0 éves

költségvetéséből biztosít.
Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szénnek a rászoru\ókhoz
való eljuttatásárőL saját költségén gondoskodik, A szén juttatáséfi

valamint a szá|Iitásért arászorulóktól támogatást nem kér.

Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazaítal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

1291201,4. (XII.15.| számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a települési

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásár!áshoz

kapcsolódó kiegészítő támogatásétról szóló 46l20l4,(IX.25.) BM
rendelet alapján biztosított 18 q szociális célú szén juttatáshoz

önerőként 9.996,-f'l+Afa összeget (1 1.43O,-Ft) éves

költségvetésébő1 biztosít.
Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szénnek a rászorulókhoz
való eljuttatásárő| saját költségén gondoskodik. A szén juttatásét1

valamint a száI|ításért arászorulóktól támogatást nem kér.
Határidő: azonna|
Felelős: Visy László polgármester

5. Napirend
Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tétlékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány a csornai mentőá1lomás mentéstechnikai eszközeinek

fejlesztésére gyűjt támogatást, amelynek keretében RSI sürgősségi táska beszerzését

tervezik. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az alapítvány,t idén májusban már
támogatták 50 E Ft-tal. Javasolta most is 50 E Ft támogatás megállapitását, szavazásra
tette fel az alábbi határ ozatij avaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány részére a csornai mentőállomás
mentéstechnikai eszközeinek fejlesztéséhez egirszeri 50.000,-Ft
támogatást állapít meg.
Képviselő-testület felbatalmazza a polgármestert, hogy a

támogatás átutaláséí ől gondo skodj on.
Felelős: Visy László polgármester
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Határidő: azonnal

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

nélkül m eghozta az al ábbi határ ozatot:

130/2014. (XII.15.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány község képviselő_testülete az országos

Mentőszolgálat Alapítvány részére a csomai mentőállomás

mentéstechnikai eszközeinek fejlesztéséhez egyszeri 50.000,-Ft

támogatást állapít meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a

támo g atás átutalásár ől g ondo sko dj on.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Visy László polgármester íétlékoztatta a képviselő-testületet, hogy a jelenlegi szabá|yozás

,r"ii.,t a 70. év feletti egyedül élők hulladékszáI|ítási díját az önkormányzat átvállalja.

Szeretné. ha a kedvezménlt kiterjesztenék a 70, év feletti házaspárokra is. Számitásai

szerint ez 2I háztartásí érintene és óves összege 240 E Ft lenne, amelyet aZ

önkorm ány zatnak k e 1 1 e ne m e g fi z e tni a szolgáIt ató fe 1 é.

Németh Imre képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy támogatná a javaslatot, de ahhoz

ismerni kellene az önkormányzat jövő évi anyagi lehetőségeit. El tudna képzelni olyan

megoldást is, hogy részben vállalják csak át a hulladékszáIlítási díjat,

Németh László képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy az egyedül élŐk

hulladékszállítási díjának átyáIlalásakor abból indultak ki, hogy aki egyedül é1, annak egy

iövedelemből nagyobb terhet jelent a létfenntartás. Ott ahol ketten laknak, ez a teher
jobban megoszlik, mivel két jövedelem van.

Visy László polgármester hozzászőlásában elmondta, hogy a iövő évi költségvetési

számokat még nem ismerik, viszont ha januártól akarják biztosítani a kedvezményt. akkor

a rendelet módosítást idén el kellene fogadni. Javasolta, hogy a döntést halasszák el a jövő
évi költségvetés tárgy alásáig.

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

Visy László polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a bágyogszováti
tatliozás ügyét a legutóbbi ülésen tárgyalták. A döntésről tájékoztatták Bágyogszovát
polgármesterét. Az ügyben a mai napon újabb e-mail érkezett Bágyogszovát ügyvédiétől
amelyben még egyszer és utolj ara felajánlják a kompromisszumos ajánlatot amelynek
összege változatlanul 3.610 E Ft. Felolvasta azúgyvéd levelét, amely szerint ajánlatukat
december 20-ig tadák fenn. Amennyiben ezen időpontig az ajánlatot nern fogadják el,

akkor Bágyogszovát a teljes összeget követelni íbgja. Bágyogszo.vát polgármestere
leginkább azt fqlralja, hogy a Szili tartozásra benyújtották a MUKI páIyázatot, a

bágyogszovátira viszont nem. Bágyogszovát polgármestere arról tájékoztatta, hogy nem
akarnak azújabb MÜKI páIyázatig várni, apénz mielőbb kell nekik.
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pető Attila jegyző hozzászőlásában elmondta, hogy az 9gyved álta1 ismételten megkÜldÖtt

1."él g).kórűitug a korábbi levelek megismétlése. Úgy érzi nincs mögötte ténYleges

tartalŰ, ha valóban biztos a dolgában Bágyogszovát, akkor már régen elmehetett volna

bíróságra. Rábapordány által felvetett takarítói bór:rŐl megint nem esik sző a levélben. A
naürt"pat yázatkeretében a bíróság által jogerősen megállapított íjzetési kötelezettségre is

lehet táhógatást igényelni legrosJzabb esetben. A bírósági eljárás is elhúzódhat, abból

sem lesz aionna1 pe"i" Bágyogszovátnak. Megjegyezte, hogy a korábbi kéPviselŐ-testÜlet

következetesen kitartott álláspontja mellett: Nem kívánja befolyásolni a dÖntéshozatalt, de

az is furcsa lenne. ha most elfogadnák az ajínlatot.

Horváth Edit alpolgárme ster .hozzászólásában sérelmezte, hogy RábaPordánY áItaI

r"tu.t.tt kérdésekre, illetve a 1vtÜru páIyázathoz szükséges igazolásrÓl semmit sem Írtak a

Bágyogszovátiak levelükben.

Németh László képviselő véleménye szerint a tr,lÜru támogatás keretébŐl kellene forrást

szerezni az összeg kifizetésére. Ahhoz sok pénzről van szó, hogy saját erőbŐl kifizessék.

Németh Imre képviselő véleménye szerint is be kellene vállalni a bírósági eljárást,

a,rr*"yiu.n f,rzeiniük kell, de tudnának rá támogatást lehívni, vélhetően akkor is jobban

jámának, mintha a teljes összeget most kifizetnék.

Vis)z László polgármester kótesélyesnek látla az ügyet. Bágyogszovát polgármestere Úgy

nyiiatkozott, hogy elindítják a bírósági etjárást. Javasolta, hogy korábbi álláspontjukat

tarlsák fenn. Szav azásta tette fel az a],ábbihatátozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviseló-testülete a Bágyogszovát
székhelyű közös fenntartású intézményekkel kapcsolatos

követelés sel kapcsolatb an a 66 l 20 I 4 .(V II. 1 4. ) számú határ ozatb an

foglaltakat továbbra is fenntartja.
Képviselő-testület felhata7mazza a polgármester1, hogy az

önkormányzat álláspontját Bágyogszovát község
önkormány zatáv aI közö lj e.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorlnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az a|ábbi határ ozaíot:

131/2014. (XI1.15.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Bágyogszovát
székhelyű közös fenntartású intézményekkel kapcsolatos
köv etel és sel kapcsol atb an a 6 6 l 201 4. (V[. I 4 ") számú határ ozatban
foglaltakat továbbra is fenntarti a.

Képviselő-testület fe7hatalmazza a polgármestert. hogy az
önkormányzat álláspontját Bágyogszovát község
önkormány zatáv al közö lj e.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal
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Visy László polgármester táiékoztatta a képviselő-testületet, hogy januártÓl változik a

közétkeztetés rendszere, úi élelmezésvezetési program kerül bevezetésre, amely

kapcsolódik a könyvelési rends zerhez. Az óvodában egy négyórás dolgozóval szeretné

bővíteni a létszámőt. olyan emberre lenne szükség, aki kellő számitőgéPes ismeretekkel

rendelkezik és emellett a számlázás és térítési díjak beszedését is átvenné a hivatali

dol gozóktól. Javaso lta, hogy a létszámbővítést a képvi s elő-testület engedéIy ezze.

Bálint Imréné gazdálkodási főmunkatárs hozzászólásában tájékoztatta a kéPviselŐ-

testületet az étkeztetés adminis ztrácíőjábanjanuártól alkalmazandő váItozásokrÓl. Felhívta

a képviselŐ-testület flrgyelmét, hogy nagyon meg kell gondolni, kit alkalmaznak a

munÉakörre. mefi precíi munkavégzést és számításteohnikai ismereteket igénYel.

Rábapordány község képviselő_testülete a Rábapordányi

Óuodábur, 1 fo részmunkaidős (4 Órás) adminisztratív dolgozói
álláshely bővítését határozza e7,

Képviselő-testület felhatalmazza aZ intézményvezetőt, hogy az

álláshely betöltése érdekében a szükséges munkáltatói

intézkedéseket tegye meg.
Felelős : Huszár Józsefné intézményv ezető

Határidő: azornal

A döntéshozata]rbul résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazaítal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi haíározaíot:

13212014. (XII.LS;I számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő_testülete a Rábapordányi
óvodában 1 fő részmunkaidős (4 órás) adminisztratív dolgozói
álláshely bővítését hatérozza el,
Képviselő-testület felhatalmazza aZ intézményvezetőt, hogy az

álláshely betöltése érdekében a szükséges munkáltatói

intézkedéseket tegye meg.
F elelő s : Huszár Józsefné intézményv ezető

Határidő: azonnal

Visy László polgármester tájékoztatta a kópviselő-testületet, hogy a földbérleti díjakból

885 E Ft-ot kaptak az idén, Az elmúlt évek gyakorlata szerint ebbŐl az összegbŐl

iutalmazták a dolgozókat karácsonykor. Javasolta, hogy minden önkormárryzatl dolgozó

nettó 30 E Ft összegű jutalomban részesüljön Erzsébet utalvány, vagy SZEP kártya

formájában. szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány község képviselő-testülete az önkormányzat és

intézményei dolgozói részére karácsonyi juttatásként egységesen

30,000,- nettó összegű juttatást biztosít Caf'etória illetve Erzsébet
utalvány formájában.
Képviselő-testület í-elhatalmazza a polgármester1, hogy, a juttatás

kifi zetéséről gondoskodj on.

Felelős: Visy László polgármester
Haíátidő: azonna|
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A döntéshozatalban résztvevők száma5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az a|éhbi határ ozatoí:

133/2014. (X[.15.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány község képviselő-testülete az önkormányzat és

íntézményei dolgozói részére karácsonyi juttatásként egységesen

30.000,- nettó összegű juttatást biztosít Cafetéria, illetve Erzsébet
utalvány formájában.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester1, hogy a juttatás

kifi zetéséről gondoskodj on,

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

6. Napirend
Lakossági észrevételek meghallgatása (közmeghallgatás)
Előadó: Visy László polgármester

Visv László polgármester felkérte a lakosság köréből megielenteket, hogy mondják el

észrevételeiket,

Kiss Jenőné Rábapordány, Gévay-Wolff L, u. 18. szám alatti lakos hozzászőlásában
elmondta, hogy bízik bene megériházaspárjával a 70, életévet, de mégis űgy látja, hogy a
70. év t-eletti házaspárokjobban ki tudják fizetni a hulladékszállítási díjat, mint az egyedül
élők. Elgondolkodtató, hogy olyan jól megy az önkormányzatnak. Véleménye szerint ne

vegyék el a többi emberlől azt a pénzt, amely az egész falunak lenne a hasznára.
Véleménye szerint rászorultsági alapon kellene a kedvezményeket biztosítani.

Pásztor Sándor Rábapordány, József A. u. 19. szám alatti lakos hozzászőlásában
elmondta, hogy sok fiatal sokkal jobban rászorult lenne a hulladékszállítási díj
kedvezményre. A nyugdíj stabilabb megélhetési for:rást jelent, mintha valaki aktív
munkavállaló. A lakbérekkel kapcsolatban megjegyezte, luxus, hogy a lakásokért ilyen
kedvezményes bérleti díjat kórnek. Eszrevételezte, hogy szépítik a falut, de a Rákóczi
utcában lassan roncstelep lesz, az is a faluho z tatliozik, ott is 1ehetne parkosítani. Úgy
tudja két teherkocsi tárolására van közterület használati engedélyük az érintetteknek, de

rendszerint több járművet tárolnak a közterületen, Hozzászólásában megemlítette a kóbor
kr-rtyák ügyét, amelyben olyan megoldást kell találni, amely mindenki számára
elfogadhatő és az önkormányzat költségvetését sem terheli,

Vis_v László polgármester vá|aszában elmondta, hogy korábban már volt mentessége a7a.
év í-eletti házaspároknak, de pár éve megszüntetésre került. A javaslatra a költségvetés
tárgyalásakor vissza íbgnak térni. A közterületi gépjármű tárolással kapcsolatosan zát1

ülésen fog a képviselő-testület íbglalkozni. A kóbor kutyákkal kapcsolatban elmondta.
hogy a kutya a temetőben volt, odaszoktatták, mivel ételt hordtak neki, azőta ismét eltűnt.
Beszéltek menhellyel, de csak akkor tudják befogni a kutyát, ha íix helyen van, Próbálnak
megoldást találni a problémára.
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Visy László polgármester a napirendek Iezfuása után megköszÖnte a kÖzmeghallgatáson

való részvételt és a közmeghállgatást 18 óra 05 perckor bezárta. A szociális ÜgYek

tárgyalásának idejére zártiléstrendelt el amelyről külön jegyzőkönyv kószÜlt.

K.m.f.
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