Rábapordány Község Önkorm ányzat Képviselőtestülete
9146 Rábapordányo Ady E. u. 1.
1_5/20r5.

Jegyzőkönyv

Készült: Rábapordány Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 2015. április 27-én
(hétfő) 18,oo órakor az önkormányzaítanácskozőtermében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Visy Lászlő polgármester
Horváth Edit alpolgármester,
Németh Lászlő,
Németh Imreo
Rákli István,
Takács Évaképviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Horváth Ottó Sportegyesület elnöke,
Huszár Józsefné óvodavezető,
Horváthné Balazs Edit és
Bálint Imrénégazdálkodási fomunkatarsak,
Pető Attila jegyző

Visy László polgármester köszöntötte a képviselő-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. Pásztorné Szakács Gabriella képviselő betegsége miatt nem tud
részt venni a testületi ülésen,

Javaslatot tett a jegyzőkönyv
határ

o

zati j av

as l atot

hitelesítők személyére. Szavazásra tette

fel az

alábbi

:

Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Takács Évaés Rákli István képviselőket

Rábapordány

megválasztja,
Hataridő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A

A

döntésho zatalbanrésztvevők száma

6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szayazatal, tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:
2412015. ([Y.27.\ számű

Határ

oz at

:

Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Takács Évaés Rákli István képviselőket

Rábapordány

megválasztja.
Határidő: azonna|
Felelős: Visy László polgármester

-2Visy László polgarmes ter ezt követően szavazásta tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását. Javasolta, hogy az első és második
napirend targyalási sorrendj e kerülj ön felcserélésre,
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazatIal tanózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

2,5l20l5. {JY.27.\ számű H a t á r o z a t
Rábapordany Kö zs ég Képv i sel ő-testülete a j e gy zőkönyv me l 1él etét
képező meghívóban foglaltak szerint az ülés napirendjét elfogadja
azzal, hogy az első és második napirend tárgyalási sorrendjét
felcseréli.
Felelős: Visy László polgarmester
Határidő: azonna|
z

Napirend:
1./

Beszámoló a Községi Sportkör 2014. évi munkájaról.
Előadó: Horváth Ottó elnök

2.1 Egy esített Szociális

Központ 20I 4, évi szakmai beszámolój

a.

Elő adó : O doric sné B uthi Kri sztina iníézményvezető

3./ A2014. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Visy László polgármester
4.1

A2014. évi zitrszámadásról szóló rendelet elfogadása.
Előadó: Visy László polgármester

5.1Beszámo|ő a2014. évi belső ellenőrzésről.
Előadó: Visy László polgármester
megtargyalása.
6./ Gyermekj óléti és gyermekv édelmi fe adatok átfogó értékelésének
1

Előadó: Visy László polgármester

-

Pető Attila jegyző

7.1Pályázatbenyújtása a megyei önkormány zatokrendkívüli támogatására és a települési
önkormany zatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásár a.
Előadó: Visy László polgármester
igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

8./ Egyéb döntést

ZártúIés:
9,1

Szociális ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Napirend

tárgyalása:

-J-

1.

Napirend

1.1Beszámoló a Községi Sportkör 2014. évi munkájáró1.
Előadó: Horváth Ottó elnök
Visy László polgármester felkérte a napirend előadóját beszámolójának megtartásfua.

Horváth ottó egyesületi elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ez elmÚlt évben
800 E Ft támogatást kapott az egyesület. Elmondta, hogy a tavalyi TAO páIyazat
önrészére I.206 E Ft-ot költöttek, Az önkormányzati támogatás teljes egészébena TAO
páIyázat önrészére került felhasználásra. Felújításrakerült az öItöző ós kialakításra került
egy szertár. Az elmúlt évben elkezdődött a pá|ya felújítása,ezért je|enleg Bodonhelyen
játszanak mérkőzésenként6 E Ft-ért. Elmondta, hogy az idei évben ismét pályáznak a
TAO-ra de fejlesztést nem terveznek, atámogatást a működésre szeretnék felhasznáIni. A
2015. évi terveikkel kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy páIyénni
mikrobuszra a napokban megjelent MVH-spályázat keretében.
szeretnének
"gy

Visy László polgarmesíer szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:
Rábapordány Község Képviselő-testülete

a Községi

Rábapordany elnevezésútársadalmi szevezet

Sportkör
2014. évi

munkáj áról szóló beszámolój át elfogadj a.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonrla|

A döntéshozata\ban résztvevők száma 6 fő.

A

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazatlal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

számű H a t á r o z a t l
Rábapordány Község Képviselő-testülete
2612015. (IY.27.|

a Községi Sportkör
Rábapordány elnevezésű társadalmi szervezet 2014. évi
munkájáról szóló beszámolój át elfogadj a.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorlnal

2. Napirend
Egyesített Szociális Központ 2014. évi szakmai beszámolója.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, L számú melléklet)
Előadó : Odoricsné Buthi Krisztina intézményv ezető

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy Odoricsné nem tudott
eljönni a testületi ülésre, de telefonon áll a rendelkezésükre amennyiben kérdésmerülne
feI.

Képviselő-testület részéről kérdés,észrevételnem volt.

Visy László polgármestet szayazásra tette

fe| az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Beled székhelyű
Egyesített Szociális Központ 2014. évi munkájáró1 szóló
beszámolót elfogadja.

-4Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonrlal

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő,

A

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

IY.27.\ számű H a t á r o z a t :
Rábapordány Község Képviselő-testülete a Beled székhelyű
Egyesített Szociális Központ 2014. évi munkájáró1 szóló
27 120|5.

beszámolót elfogadja
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Visy László polgármester tájékoztafia á képviselő-testületet, hogy a szo|gálat is pá|yázni
szeretne a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszol,gáltatások fejlesztésére
vonatkozó pá|yázat keretében mikrobusz beszerzéséreamelyhez kérik a társulásban részt
vevő önkormányzatok határozatát. A tervezeít gépjármű beszerzés a településnek plusz
anyagi terhet nemjelent. Szavazásra tette fe| az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő testülete
támogatja, hogy a beledi székhelyű Beledi Szociális és
Gyermekjóléti Tarsulás, mint pályáző által ferurtartott Beledi

Egyesített Szociális Központ ellátási körzetéhez tartoző

települések tekintetében fejlesztési céllal páIyázatot nyújtson be a

Miniszterelnökséget vezető miniszter 2Il20I5 (IV. 17.) MvM
rendelete alapján az Eurőpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság száméra
nyúj tott alapszolgáltatások fej lesztésére 20 75 -től igénybe vehető
támogatásra 8+1 személyes kisbusz beszerzésére. A pályázati
önerő mértékét,amely az ÁPa összege a Beledi Egyesített
Szociális Központ a 20I5. évi költségvetésében biztosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Beledi Egyesített
S zoc i ál is Központ intézményv ezetőj ét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő,

A

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:
2812015. (IY.27.) számű H a t á r o z a t
Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő testülete
támogatja, hogy a beledi székhelyű Beledi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás, mint pá|yáző áltaI fenntartott Beledi
z

Egyesített Szociális Központ ellátási körzetéhez taríoző
települések tekintetében |ejlesztési céllal páIyázatot nyújtson be a

Miniszterelnökséget yezető miniszter 2Il20I5 (IV. 17.) MvM
rendelete alapján az Eurőpai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

r-5Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számáta
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére20l5-től igénybe vehető
támogatásra 8+1 személyes kisbusz beszerzésére. A pályázati
önerő mértékét,amely az AFA összege a Beledi Egyesített

Szociális Központ a 20I5. évi költségvetésében biaosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Beledi Egyesített
S zo c i ál i s Kö zp ont intézményv ezetőj ét érte s íts e.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

3.

Napirend
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.

(Előterj esá és arty aga írásban mel lékelve, 2. számű mel léklet)
Előadó: Visy László polgárrnester

Visy László polgármestet hozzászőlásában elmondta, hogy az előző évi költségvetést a
zárszámadás elfogadásáig módosíthatják. A módosítást a 2014, évi tényleges számok
ismeretében készítettékel, ennek ellenére a rendeletben továbbra is csak előirányzatok
szerepelnek, mivel az egy pénzűgyíterv. Részletesen ismertette a módosult
előírényzatokat, majd szavazásra tette fel a mellékelt rendelet teryezeteí.
A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő,

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 8/2015.(IV.29.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 20r,4. évi
költs é gvetés éről szőlő 2 l 201 4,(III.26.) ön ko rm ány zati ren delet
módosításáról.

4. Napirend

A2014. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása.

(El őterj esztés anyaga írásban mel lékelve, 3 . számú mel léklet)

Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy a kiküldött rendelet
tervezet a20I4. évi teljesítési adatokat íartalmazza,.

Németh László képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy az előző évi maradvány
levezetését nem teljesen értette.

Németh Imre képviselő megkérdezte, hogy a maradvány szabadon felhasználhatő-e, vagy
kötelezettségvállalással terhelt.

Horváthné Balázs Edit gazdálkodási főelőadő hozzásző|ásában elmondta, hogy az év
végéna bankszámlák egyenlege 10.470 E Ft volt, de a falubuszra megítélt 10.000 E Ft

támogatás

az

utófinanszírozás

miatt csak januárban érkezett meg. Az

adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása címén20.000 E Ft
támogatásban részesüItek az elmúlt évben, amelyből 16,000 E Ft-ot az idei évre hoztak át.
F,zt az összeget a támogatási szerződésben foglalt játda felújításra és konyhai
eszközbeszerzésre lehet csak felhasználni.

6-

Visy László polgármestet szavazásra tette fel
A döntésho zata|ban résztvevők száma 6 fő,

a

mellékelt rendelet tervezetet.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 9/2015.(IY.29.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról.
5.

Napirend

Beszámoló a20I4. évi belső ellenőrzésrő1.
(B eszámol ő any aga írásban mellékelve, 4, számú melléklet)
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a belső ellenőrzésről a
zéxszámadással egyidejúleg kell beszámolniuk. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy
az elmúlt évben az ővoda működésének átfogó vizsgáIata képezte a belső ellenőrzés
tárgyat amelyet az e|múlrt februárban végeztek el. Elmondta, hogy nem nagyon ért egyet a
gyenge minősítéssel, mivel olyan hiányosságokat állapítottak meg amelyek pótolhatók,
illetve év közben már pótolva lettek.

Huszár Józsefné óvodavezető hozzászőlásában elmondta, hogy a belső ellenőrzést
követően a Magyar Államkincstár is végzetíellenőrzést az ővodában és akkor már
mindent rendben találtak. A hianyosságok időkö zben pőtlásra kerültek.
Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi hatátozatijavaslatot:
Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2014,
e l l enőrzé sre vonatkoz ő ellenőrzési j el entést j őv áhagyj a,
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorulal

A

A

évi belső

döntésho zatalban résztvevők száma 6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
né lkül me gho zta az alábbi határ o zatot:

29l20l5, (IY.27,) számű H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete a 2014,
ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azormal
z

6.

évi belső

Napirend
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésének
megtárgya|ása.
(B eszámol ő any aga írásb an mel lékelve, 5, számű mel l éklet)
Előadó: Visy László polgármester - Pető Attila jegyző

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy a vonatkozó jogszabályi
előírások szerint az önkormanyzatnak évente értékelniekell a gyermekjóléti és

-7
gyermekvédelmi feladatokat. Javasolta

a

-

meghívóval kiküldött írásos beszámoló

elfogadását, szavazásra tette fe| az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete

a 20t4.

évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
szóló beszámolót elfogadj a.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnak a
beszámolót küldje meg.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: 2015. május 3 1.

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.

A

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

30l20l5. (IY.27.\ számű H a t á r o z a t

z

Rábapordány Község Képviselő-testülete

a 2014.

évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről
szóló beszámolót elfogadj a.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnak a

beszámolót küldje meg.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: 2015. május 31.
7.

Napirend
Pályázaí benyújtása a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormrány zatok rendk í vül i önkormányzati kö lts é gv eté s i támo gatásár a,
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a Bágyogszovát felé
ferurálló tartozást a települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására
biztosított keretből szeretnék rendezni. Az erre vonatkozó páIyázati kiírás megjelent, a
támogatási igényeket szeptember 30-ig folyamatosan lehet benyújtani. A képviselő_
testületnek atámogatási igény benyújtásáról kell döntenie. Bágyogszováttő| megkapták az
Ígazolást a megállapodásban szereplő 3.610 E Ft-ról. Szavazásra tette fel az alábbi
határ o zatí j av

as l ato t

:

Rábapordány Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt
be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a
te l epü1 ési önkormány zatok rendkívüli önkormányzati költségveté si
támogatására vonatkoző pályázati felhívás alapján a Bágyogszovát
Község Önkormányzata felé - a közös fenntartású iskolai társulás
működtetéséből - fennálló 3.610 E Ft-os íaríozásának rendezésére,
az önkorm ány zat működőképességének megőrzés e érdekében.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Felelős: Visy László polgármester

-8Határidő: folyamatos

A

A

döntésho zata\ban résztvevők száma 6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

3ll2015. (IY.27.\ számű H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt
be a megyei önkormanyzatok rendkívüli támogatására és a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetósi
térnogatására vonatkoző pá|yázati felhívás alapján a Bágyogszovát
Község Önkormányzata felé - a közös fenntartású iskolai tarsulás
működtetéséből - fennálló 3.610 E Ft-os tartozásának rendezésére,
z

az önkorm ány zat működőképességének megőrzése érdekében.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: folyamatos
8.

Napirend
Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgarmester emlékeztette a képviseló-testületet, hogy Berta Ziía korábban
már jelezte, hogy elköltözik az önkormányzati bérleményből. Utánanéztek a korábbi

jegyzőkönyvekben annak, hogy a |akás géahá|őzatának kiépítését
lelakták-e. A korábbi,
gazhálőzatot
1999-es döntés szerint saját költségen építettékki a belső
és konvektorokat.
A bérlő felvetette, hogy az önkormányzat megválthatná a saját beruházásban megvalósult
fejlesztést, de konkrét összeget nem jelölt meg, azt a testületre bízza.

Rákli István képviselő véleményeszerint át kellene konvertálni az
értékéta mai árakra és annak ismeretében dönteni.

al<kori beruházás

Németh László képviselő véleményeszerint a több mint 15 éves konvektorok nem
képviselnek értéket.Véleményeszerint vigye el magával a bérlő.

A

javaslatot

a

képviselő-testület egyhan gűlag támogat?a,

határ ozatot nem hozott.

Visy László polgármesíer tájékoztatía a képviselő-testületet, hogy megjelent egy pályázat
a gyermekétkeztetés fejlesztésének támogatására vonatkozóan,

Elképzelése szerint nem az
óvodai konyha kerülne felújításra, hanem az iskolai konyhát szeretné úgy fejleszteni, hogy
az megfeleljen a mai kor követelményeinek, azért is, metí az óvodát a jövő ér,.től ott
szeretné elhelyezni.
pályázat 95oÁ-os támogatottságú lenne Rábapordány
adóerőképessége alapján, önerőként 5oÁ-ot kell biztosítaniuk. Úgy gondolja, hogy ezt a
lehetőséget meg kellene ragadni. A páIyázatokat május 29-igkell benyújtani. Amennyiben
a testület támogatja akkor elkészíttetik a terveket és a költségvetést. Javasolta a pályázat
benyújtását. Szavazásra tette te| az alábbi határozaíijavaslatot:

A

-9Rábapordány Község Képviselő-testülete támogatási igény nyújt
be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
vonatkozó pályázat keretében az iskolaépületben íőzőkonyha
kialakítására és berendezésére.
Képviseló-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz
szükséges tervek, engedélyek, költségvetések beszerzésére.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő 2015, május 29.

A döntésho zata|banrésztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szayazattal tartózkodás
nélküI meghozta az alábbi határ ozatot:

32/2015. (IY.27 ;l számű H a t á r o z a t z
Rábapordány Község Képviselő-testülete támogatási igény nyújt
be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
vonatkozó pályázat keretében az iskolaépületben főzőkonyha
kialakítására és berendezésére.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályazathoz
szükséges tervek, engedélyek, költségvetések beszerzésére.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: 20 I 5, május 29,

Visy László polgármestet tájékoztatta a képviselő-testületet. hogy az óvoda konyha
főzőüstje tönkrement, szükséges egy új üst beszerzése. Az adósságkonszolidációs

pályénatban szerepelt a villanysütő beszerzése, de véleménye szerint módosítani kellene a
támogatási szeruődést az üst beszerzéséte. Az üst beszerzése 1.000 - I.200 E Ft könil
lenne, a pályázaíban a villanysütőre 600 E Ft-ot költhetnek, igy saját fonásból
mindenképpenhozzá kell még tenni. Szavazásra tette fel az alábbihatározaíijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete módosítani kívánja az
adósságkonszolidációban részt
nem vett települési
önkormány zatok fej lesztési íámogatásáról szóló I 0 l 20 l 4.(II.I9 .)
BM rendelet a|apján a Belügyminisztériummal megkötött
támogatási szeruődését. Képviselő-testület a 3 rekeszes statikus
sütő beszerzése tervezett 600 E Ft-ot I db gáz főzőüst beszerzésére
kivánja fordítani, Képviselő-testület a támogatási szerződés
módosításának indokak ént a főzőüst j avíthatatlan meghibásodását

jelöli meg.
Képviselő-testület felhatalmazza
szerződés módo sítás ara.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: folyamatos

A

döntésho zatalban résztvevők száma

a

polgarmestert

a

támogatási

6 fő.
napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
né lkül meghozta az alábbi határ ozatot:

A

-1033/2015. fiV.27.| számú H a t á r o z a t :
Rábapordány Község Képviselő-testülete módosítani kivánja az
települési
vett
nem
adósságkonszolidációban
l
I
4.(II.I 9 .)
I
0
20
szóló
önkormány zatok fej lesztési támogatásáról
Belügyminisztériummal megkötött
rendelet alapjan
támogatási szerződését. Képviselő-testület a 3 rekeszes statikus
sütő beszerzése tervezett 600 E Ft-ot I db gáz főzőüst beszerzésére
támogatási szerzódés
kivánja fordítani. Képviselő.testület
j
módosításának indokak ént a főzőüst avíthatatlan meghibásodását
jelöli meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés módosításara.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: folyamatos

részt

a

BM

a

Visy László polgarmester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kérte Berta Zo|tánt,

a

Pannon-Víz Zrt. csornai üzemvezetőjét, hogy a szennyvíz csatoma ügy jelenlegi állásáról
adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek. Előzetesen annyit elmondott, hogy jelenleg
nagyon csend van az ügyben, de továbbra is a rábacsécsényi .agglomerációs csatlakozást
j avasolj a a telelpülésnek,

Visy László polgármester

a napirendek megtárgyalása után, a szociális és személyi ügyek
tárgyalásának idejére zártülést rendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.
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Takács Eva
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Pető Attila
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Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jelenléti ív
Rábapordany Község Önkormarryzat Képviseló-testületének 2015. április 27-én 18.00 órakor
az ÖnkormányzatTanácskozótermében (Rábapordány, Ady Endre utca l.) nyilvános ülésen megjelent
képviselókről és tanácskozási joggal meghívottakról.

1. Visy

l:.l

László polgármester

2.

Horváth Edit alpolgármester

3.

Németh Imre

4.

Németh Lász|ő

5.

Pásztorné Szakács Gabriella

6.

Rákli István Tibor

7.

Takács Éva
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Pető Attila jegyző

Tanácskozási
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