
Rábapo rdány Község Önkorm ány zat Képviselőtestülete
9146 Rábapordányo Ady E. u. 1.

1-412015.
Jegvzőkönyv

Készült: Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015, március 16-

án (hétfő) 17,oo órakor az önkormányzat tanácskozótermében megtartott nyilvános
üléséró1.

. Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Horváth Edit alpolgármester,
Németh Lászlő,
Németh Imre,
Rákli István,
Takács Éva képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző

Visy László polgármester köszöntötte a képviseló-testületi tagokat. Megállapította, hogy
az ülés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fős képviselő
testületből 6 fő jelen van. Pásáorné Szakács Gabriella képviselő betegsége miatt nem tud

részt venni a testületi ülésen.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
haíár o zaíi j av a s 1 at ot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváth Edit alpolgármestert és Rákli István
képviselőt megválasztj a.

Határidő: azornal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazaftal, tartózkodás
nélkül me ghozta az alábbi haíár ozatot:

16/2015. (III.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordany Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváth Edit alpolgármestert és Rákli István
képviselőt megválasztj a.

Határidő: azorunl
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a iegyzőkönyv mellékletét
kép ező meghívób an szerep 1ő napirend elfo gadás át.
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A döntésho zata\ban résztvevők száma 6 fő,
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi hatát ozatot,,

17 l20l5. (III.16.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képvi selő-testülete a 1 egy zőkönyv mel léletét

képező meghívóban loglaltak szerint az ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorlna|

Napirend:

l . l B eszámoló a,,F áklya" Tűzoltó Egyesül et 20 I 4 . évi munkáj aról.
Előadó: Márkus János elnök

2.1 Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Visy László polgármester - Pető Attila jegyző

3./ Belső ellenőrzési stratégiai terv jóváhagyása.
Előadó: Visy László polgármester

4.1 Gazdasági Program jóváhagyása.
Előadó: Visy László polgármester

5./ Járdafelúj ítás megtárgyalása.
Előadó: Visy László polgármester

6.1 Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Napirend tárgyalása:

1. Napirend
Beszámoló a ,,Fáklya" Tűzoltó Egyesület 2014. évi munkájáról.
Előadó: Markus János elnök

Visy László polgarmester felkérte a napirend előadóját beszámolójának megtartására.

Márkus János egyesületi elnök tájékoztatta a képviselő-testületet az egyesület
működéséről, az elmúlt év pályázatairőI és fejlesztéseiről. Elmondta, hogy az
önkormányzatta| folyamatos az együttműködésük, rendszeresen részt vesznek a
rendezvónyeken, jelenleg a tavaszi túzoltő versenyre történő felkészülésük zajlik. Az
elmúlt évben sikeres évet zártak a különféle versenyeken jól szerepeltek. Részletesen
ismertette az elmúlt évben az önkormányzattőI kapott 240 E Ft támogatás felhasznáIását,
az erTe vonatkozó kimutatást az önkormányzathoz eljuttatták. Kiemelte, hogy az
együttműködési megállapodásuknak köszönhetően több pályázati lehetőséghez juthatnak.
Elmondta, hogy 2015. évben Szent Flórián szentélyt szeretnének a szertár oldalfalán
elhelyezni, ez azonban nem terheli az önkormányzat költségvetését. Szeretnének a
jövőben is település érdekében dolgozni.



_3-

Visy László polgármesíer tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egyesÜlet szeretné a

2015, évi önkormányzati támogatás 80%-áí a közeljövőben megkapni, a fennmaradó

20oÁ-ot pedig a második félévben. A tűzoltó szivattyú éppen felújítás alatt van ezérí van
szükségük atámogatásra. Szavazásra tette fel az alábbi hatérozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a,,Fáklya" Tűzoltő
Egyesület 2OI4. évi munkáj fuő| szőlő beszámolót jőváhagyja.

Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat 2015. évi

költségvetésében az egyesület részére biztosított támogatás 80%-a

marcius 3 1 -ig átutalásra kerüljön.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonnal

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

18/2015. űil.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a,,Fáklya" Tűzoltó
Egyesület 2014, évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyja.

Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében az egyesület részére biztosított támogatás 80oÁ,a

március 3 1 -ig átuíalásra kerülj ön.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonnal

2. Napirend
Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet megalkotása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, I-2. számú melléklet)
Előadó: Visy László polgármester - Pető Attila jegyző

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a közelmúltban
megváltoztak a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások. Főszabályként kültéri égetés tilos,
kivéve, ha a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a
belterületi égetésre vonatkozó szabályokat. A rendelet tervezet elkészült, melyben az
égetésre kijelölt időszakot egész évben hétfőtől-szombatig 8 és 20 óra között határoznák
meg. Vasárnap és ünnepnapokon ateryezet szerint tilos a tűzgyűjtás.Ezen kívül a rendelet
hatétr ozza meg az égetés kivitelezés ével kap csol atos egyéb szabályokat,
A külterületi ógetésre más szabályok vonatkoznak, azt a katasztrófavédelemhez kell
bejelenteni írásban, 10 nappal a tervezett égetés előtt. Szavazásra tette fel az előterjesztés
mellékletétképező rendelet tervezetet. A döntéshozata|banrészt vevőkszáma6 fő

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta 612015. (III.17.)
önkormányzati rende|tét az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetéséről.

Pető Attila jegyző elmondta továbbá, hogy a fenti rendeletben meghatározott szabályok
megsértését a testület szankcionálhatja, de ezek nem a fenti rendeletben jelennek meg,
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hanem a közösségi együttélés alapvető szabá|yairől és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló rendeletben. Emiatt e rendeltet szintén módosítani szükséges,
amelynek íervezetéí a meghívóval szintén kiküldték.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletétképező rendelet
tervezetet. A döntéshozatalban rószt vevők száma6 fő

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta 7l20l5. (III.17.)
önkormányzati rendeltét a közösségi együttélés alapvető
szabályiról és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szőlő 1512013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

3. Napirend
B első ellenőrzési stratégiai terv j óváhagyása.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, 3 . számű mellékl et)

Előadó: Visy László polgármester

Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a belső ellenőrzési feladatokat
régebben a kistérségi társulás látta eI, amióta a belső ellenőrzés megszűnt a kistérségnél,
azőta a Megoldás Kft. látja el e tevékenységet. 2015-2018. évekre elkészült a belső
ellenőrzési stratégiai terv, melyet a testületnek határozattal kell elfogadni. Ez a
dokumentum átfogó elveket és célokat fogalmaz meg a belső ellenőrzés feladataival
kapcsolatban. A testület ezentúlr évente hatétrozza meg a belső ellenőrzési tervet, amely az
adott év konkrét ellenőrzési területét tartalmazza,

Visy László polgarmester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2015-2018. évekre
vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervet a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevók száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazaílal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozaíot:

19/2015. űII.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordany Község Képviselő-testülete a 2015-2018. évekre
vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervet a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azorlnal
Felelős: Visy László polgármester

4. Napirend
G azdasági program j óváhagyás a.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, 4 . számú melléklet)
Előadó: Visy László polgármester
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Visy László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a gazdasági program

tervezetét a meghívóval kiküldték. Kérte a képviselők észrevételeit, javaslatait.

Rákli István képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy az egészségügyi alapellátással

kapcsolatban nem talált rendelkezést a píogramban. Megkérdezte, hogy az Óvoda másik
épületben történő elhelyezése konkrét-e vagy csak terv.

Vis), László polgármester váIaszában elmondta, hogy nincs konkrét döntés az óvoda
áthelyezésével kapcsolatban, de a jövőben szóba kerülhet, A gyermeklétszám csökken, és

az IKSZT fenntartási kötelezettsége jövőre |ejár, ezért gondolt az ővodának az IKSZT
helyén történő elhelyezésére. Az orvosi alapellátásra vonatkozó leírással kiegészítik a
gazdasági programot. Szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2015-2020. évekre
vonatkozó gazdasági programot - az e|őíerjesztésben elhangzott
kiegészítéssel - a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelós: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma6 fő,
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szayazattal tartózkodás
nélkül meghozta az a|ábbi határ ozatot:

2012015. űII.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2015-2020. évekre
vonatkozó gazdasági programot - az e|őterjesztésben elhangzott
kiegészítéssel - a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: azorvta|
Felelős: Visy László polgármester

5. Napirend
Járdafelúj ítás megtargyalása.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a járdák felújítására
három vállalkozótól kért árajánlatot A megkeresésre két vállalkozó nyújtotta be ajánlatát,
amelyek másolatát kiosztotta a képviselőknek. Mindkét árqánlat két a|temativát
tartalmaz, az egyik variáció szerint a meglévő jarda elbontásra kerülne, a másik variáció
szerint csak rábetonoznának a jelenlegi járdára. A jelenlegi jarda bontását tartalmaző
ajánlat szinte azonos mindkét vállalkozónál, a rábetonozásos megoldásnál viszont Pál
Miklós aján|ata az alacsonyabb összegű. Mindkét ajánlat csak munkadíjattarta|maz, merí
az anyag a Balázs Tüzépről kerülne beszerzésre. Az anyagköltségre vonatkozó ajánlat a
kiosztott ajánlatok között megtalálható. Ismertette a páIyázatban tervezett járdafelújítások
helyszíneit. Elmondta, hogy bontás esetén a törmelék elhelyezése és elszáI|ítása az
önkormányzat fe|adata lenne, Véleménye szerint a bontási munkákba a lakosság bevonása
nem kivitelezhető, mert valaki nem tudná ezt ehégezni és ez feszültséget okozna az egyes
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ingatlantulajdonosok között. Személy szerint nem a bontásos megoldást támogatná,
inkább a rábetonozástváIasztaná, mert a törmelék elhelyezése komoly gond és költség.

Rákli István képviselő véleménye szerint ü iardát úgy érdemes építeni, hogy felszedik a

régit és új alapot készíttetnek.

Németh Imre képviselő egyetértett Rákli István képviselő hozzászőlásával.

Németh László képviselő véleménye szerint sem lenne szerencsés a meglévő járdára
történő rábetonozás. A meglévő járda nagyon labilis.

Rákli István képviselő hozzásző|ásában elmondta, hogy információi szerint a beton nem
veszélyes hulladék. A községben lévő önkormányzati gödrök feltöltésére is használhatnák
a bontott anyagot, így a tereprendezés is megtörténhetne.

Visy László polgármester javasolta, hogy közösen járjákbe az érintett utcákat és a bejárás
ismeretében döntsenek a felújítandó szakaszokról. Javasolta, hogy Pá1 Miklós
vállalkozóval folytassák atérgyalásokat a felújítási munkákról, mivel Ó már rendelkezik
referenciával a településen. Szavazásratette fel az a|ábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a járdafelújítás
kivitelezése során a meglévő járda bontását és új alapra történő
betonozást támogatja. Képviselő-testület a járda felújítási munkák
kivitelezésével a benyújtott árajánlat alapján Pál Miklós
vállalkozót kívánja megbízni. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a váIlalkozóval - a napirend megtárgyalása
során elhangzott észrevételeknek megfelelően - a tárgyalásokat
folytassa le, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: azornal
Felelős: Visy László polgármester

A döntésho zata|ban résztvevők száma 6 fő,
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az a|ábbi határ ozatot:

2|l20L5. (III.16.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a járdafelújítás
kivitelezése során a meglévő jarda bontását és új alapra történő
betonozást támogatja. Képviselő-testület a járda felújítási munkák
kivitelezésével a benyújtott áraján|at alapján Pál Miklós
vállalkozót kívanja megbízni. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a vállalkozóval - a napirend megtárgyalása
során elhangzott észrevételeknek megfelelően - a tárgyalásokat
folYassa le, és arról a képviselő-testületet tájékoztassa.
Határidő: azonna|
Felelős: Visy László polgármester
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6. Napirend
Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatía a képviselő-testületet, hogy február I7-én kaptak
egy levelet a Méhes és Fia Kft. felszámolójától. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy
e cég készítette a szennyvíz csatoma terveket. A felszámoló 2010. évről 250 E Ft ki nem
fizetett számlát keres az önkormányzaton.Utánanéztek, de ilyen számlát nem találtak a
kifizetett számlák között, így ennek kifizetése nem történt meg. Arra vonatkozóan sem
találtak előzményt, hogy miért nem került kifizetésre annak idején. Az is érdekes lehet,
hogy a cég évekig nem kereste az önkormányzaton ezt az összeget, de a felszámoló igen.
Ezt csak tájékozíatásnak szánta. Véleménye szerint egyenlőre ne fizessék ki az összeget.

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

Visy László polgármester íájékortatta a képviselő-testületet, hogy utánajártak a 70 év
feletti házaspárok hulladékszállítási díjának szociális alapon történő átvállalásának.
Elmondta, hogy amennyiben ezt a helyi szociális rendeletben szabályozzák és települési
támogatásként fizetik ki a szolgáltatőnak, akkor elszámolható lenne a 3.300 E Ft-os
szociális normatíva terhére. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy ez 23 családot
érintene és éves szinten 240 E Ft kiadást jelentene. A 70 év feletti házaspárok korábban
részesültek hulladékszállítási díjmentességben, ezért javasolná részükre a települési
támogatás terhére történő díj átvállalást.

Rákli István képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy sok aktív korú nem rendelkezik
olyan anyagiakkal, mint két 70 év feletti nyugdíjas. Véleménye szerint legyen általános a
díjcsökkentés, amely mindenkit érintene. Vugy elvetné a 70 év feletti házaspárok
díjmentességét vagy általánosan, mindenkinek biztosítana kedvezménl.t. A vázolt
javaslatot nem tudja elfogadni.

Németh László képviselő véleménye szerint sem lehet megterhelő kifizetni a szemétdíjat
két nyugdíjból. Olyan alternatívát el tudna képzelni, hogy bizonyos jövedelmi határ alatt
átvál|alnák a hulladékszállítási dijat, az arra tényleg rászorultaktól.

Vis}' László polgármester szavazásra tette fel a 70 év feletti házaspárok hulladékszállítási
díj ának átv állalására v onatko zó rende l et mó do s ítást.

A döntésho zatalbut résztvevók száma 6 fő,
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 1 igen, 5 nem szayazatíal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

22l20l5. (III.1.6.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány község képviselő-testülete a70 év feletti házaspárok
hulladékszállítási díjának átvá|Ia|ására vonatkozó rendelet
módosítást elutasítj a.

Határidó: azonnal
Felelős: Visy László polgármester
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Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy Berla Zita bérlő
bejelentette, hogy kiköltözik az önkormányzati szolgálati lakásból a nyáron. A bérlő kérte,

hogy mivel újítgattak a házon, a gétzt bevezették, laminált padlót építettek be stb. az

önkormányzat nem térítene-e vissza valamennyi összeget, IJtánanéztek a felújításoknak és

kiderült, hogy minden esetben lelakta a saját beruházásában megvalósult felújítás
költségét.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kialakult belvizi helyzet miatt folyamatosan
furtla a kapcsolatot az ériníett hatóságokkal és aMezőgazdasági Zrt-vel. A mai napon és
múlt héten a gazdáId<al is összeültek, hogy a külterületi árkokat rendbe hozzák, de nem
igazán történt előrelépés az ügyben. A gazdék közül nagyon kevesen jöttek el a
megbeszélésekre. Felvetődött a települési adó bevezetésének lehetősége, amely fedezetet
nyújthatna az árkok és külterületi utak rendbetételére.

Németh László képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy a Mezőgazdasági Zrt.
felvállalta, hogy megrendeli az árkok rendbetételét egyes szakaszokon, példát mutatva
ezzel a gazdáknak. Az e|várás az lenne, hogy a gazdák fogjanak össze és közösen, egy
hektáronkénti összeg befizetésével gondoskodjanak az árkokkarbaníartásáról.

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az idei évben kerül sor a
bírósági ülnökök váIasztására. Ismertette az ülnökvá|asztás folyamatát. Elmondta, hogy
ülnököt választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgár, helyi önkormányzatok,
és egyesületek is jelölhetnek. Pásztorné Szakács Gabriella Rábapordány, József Attila u.
19, szám alatti lakos kérte, hogy a képviselő-testület jelölje ülnöknek akőzigazgatási és
munkaügyi bíróságra. Az ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot melléke|te. Az
ülnökök váIasztása a megyei közgyűlés hatásköre, aki az áprilisi ülésen dönt az ülnökök
személyéről.

Visy László polgármestet szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriella 9146 Rábapordány, József A. u. 19. szám alatti lakost a
Győr-Moson-Sopron Megyei közigazgatási és munkaügyi
bíróságra ülnöknek j elöli.
Határidő: azowtal
Felelős: Visy László polgármester

A döntésho zatalban résztvevők szátma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 0 igen, 5 nem szavazatta| l tatőzkodással
me ghozta az alábbi határ ozatot;

23l20l5. (III.16.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Kópviselő-testülete Pásztorné Szakács
Gabriella 9146 Rábapordány, József A. u. 19. számalatti lakosnak
bírósági ülnöki jelölését nem támogatja.
Határidő: azornal
Felelős: Visy László polgármester
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Visy László polgármester a napirendek meglárgyalása után megköszönte a képviselő-
testület tag|ainak az ülésen való részvételt és a képviselő-testület zárt ü|ését 19 Óra 10

perckor bezárta.

K.m.f.

!íÁ tt
Rakli Istváh '

üJ /UJ.,"\
Visy László
polgármester

j egyzőkönyv-hitele sítő

1&, Ú-
Pető Attila

jegyző

j egyzőkönyv-hitelesítő
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Rábapordány Közsé g Önkormanyzat Képvi selő -testülete

Jelenléti ív

Rábapordany Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2015, március I6-án 17.00 órakor
az ÖnkormányzatTanácskozótermében (Rábapordány, Ady Endre utca 1.) nyilvános ülésen megjelent
képviselőkről és tanácskozási joggal meghivottakról.

1. Visy László polgármester

2. Horváth Edit alpolgármester

3. Németh Imre

4. Németh Lászlő

5. Pásztorné Szakács Gabriella

6. Rakli Istvan Tibor

7. Takács Eva

Pető Attila jegyző

Tanácskozási j oggal meghívottak
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