Rábapordány Község Önkorm ány zat Képvis előtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.

1-7l20l5.

Jegvzőkönyv

Készült: Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testiiletének 2015. május 27-én
(szerda) 18,oo órakor az önkorményzat tanácskozótermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Visy Lász|ő polgármester
Horváth Edit alpolgármester,
Németh LászIő,
Németh Imre,
Takács Évaképviselők a csatolt jelentéti ív szerint
Eöri Jenő rendőr őmagy,
Németh Mihály körzeti megbízott,
Pető Attila jegyző

polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a rendőrség
képviselőit. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak

Visy László

megfelelően történt.

Megállapította, hogy az lúléshatározatképes, mivel a megváIasztott 7 fős képviselő
testületből 5 fo jelen van. Pásztomé Szakács Gabriella és Rákli István képviselők betegség
miatt nem tudnak részt venni a testületi ülésen.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.Szavazásra tette
határ o zati j avas

1

at ot

fel az

alábbi

:

Rábapordány

Község

Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Imre képviselőt és Horváth Edit

alpolgármestert megv álasztj a.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntéshozatalbanrésztvevők

száma 5 fő.
napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

A

39l20l5. (Y.27.| számű H a t á r o z a t

:

Rábapordany Község Képviselő-testülete jegyzőkönlv
hitelesítőknek Németh Imre képviselőt és Horváth Edit

alpolgármestert megv álasztj a.
Határidő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívób an szerep

1ő

napirend

A döntéshozatalban résztvevők

e

lfogadását.

száma 5 fő.

.\

- L-

A

javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
(Y.27.| számű H a t á r o z a t z
Rábapordány Község Képvi s elő-te stül ete a j egy zőkönyv mel léletét
képező meghívóban foglaltak szerint azülés napirendjét elfogadja.
Felelős: Visy László polgármester
Határidó: azonnal
401201,5.

Napirend:
I

.

2.

l B eszámoló a közsé g közbiztonságának
Előadó: Eöry Jenő rendőr őrnagy

20 l 4.

évi helyzetéről.

a S zili Közös Önkormány zati Hiv atal 20
Előadó: Pető Attila jegyző

l Beszámoló

I4

.

évi munkáj áról.

3.1Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására.
Előadó: Visy László polgármester
4.1

Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésektámogatására.
Előadó: Visy László polgármester

5.1Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Napirend
1.

tárgyalása:

Napirend
eszámoló a község közbiztons ágának 20 I 4 . évi helyzetéről.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, I . számű melléklet)
Előadó: Eöry Jenő rendőr őrnagy
B

Visy László polgármester felkérte a napirend előadőját beszámotójának megtartáséra.
Eöry Jenő rendőr őmagy szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy az írásos beszámolójukat
eljutatták az önkormányzathoz amely a képviselők részérekiküldésre került. Kiemelte,
hogy Rábapordány nem tartozik a leginkább veszélyeztetett terület kőzé a kapitányság
illetékességi területén belül. Elmondta, hogy megnövekedett az időskorúak
megtévesztésévelelkövettet bűncselekmények száma, amelyre a településen is volt példa.
Felhír,ta a figyelmet az egymásra való odafigyelés fontosságára, különösen az időskoruak
tekintetében. Ismertette az elkövetett bűncselekmények összetételét. Elmondta, hogy meg
vannak elégedve a körzeti megbízott munkájával, akihez bátran fordulhatnak a helyiek.
Megítéléseszerint jó a kapcsolatuk az önkormányzattal. Megköszönte a rendőrségnek

juttatott támogatást.

Vis}' László polgarmester szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Rábapordany Község Képviselő-testülete

a település 2014. évi
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Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonlal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazatta| tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

4112015. (Y.27.|

számű H a t á r o z a t z
Rábapordány Község Képviselő-testülete
közb i ztons ágának hely zetéről szó l ó b e sz ám
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azornal

a település 2014. évi
o

1

ót

e l

fo g adj a.

2. Napirend

Beszámoló a Szili Közös ÖnkormányzatiHivatal2014. évi munkájáról.
(Előterj esáés anyaga írásban mellékelve, 2. számú melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy az írásos beszámolót a testületi
anyaggal kiküldték. Az elmúlt év fő feladatai közül kiemelte a harom választás
lebonyolítását, valamint az elektronikus anyakönyv bevezetését.

Visy László polgarmesíer szavazásra tette

fe| az alábbi hatálrozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Szili Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkáj áről szőIő beszámolót

jőváhagyja.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonrlal

A dörrtéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosarr a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi hatfu ozatot:

42l20l5. (Y.27.| számű H a t á r o z a t l
Rábapordány Község Képviselő-testülete a Szili Közös
Önkormányzati Hivata| 2014. évi munkáj aről szőló beszámolót

jóváhagyja.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirend
Pályázat benyújtása a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztósek támogatására.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy a legutóbbi ülésen mar
tájékoztatta a képviselő-testületet, a gyermekétkeztetést biztosító főzőkonyhák
fojlesztésérevonatkoző pályazati lehetőségről. Időközben

elkészitették a terveket és a

-4költségvetést az iskolai tálalókonyhanak főzőkonyhává alakitásáről. Kiosztotta a
képviselő-testület tagjainak a tervezett fejlesztésre vonatkozó tervlapot. Ismertette az
elvégzendő munkálatokat valamint beszerzendő eszközöket. Kiemelte, hogy az épileí
alapterülete nem nőne, a jelenlegi i{úsági klub helyén lenne az étkező rész. Uj
nyilászárók is kerülnek az épületre igy építésiengedélyköteles lenne a fejlesztés. Az
engedély.t szeptember 30-ig kell beszerezniük. A felújítás íervezett költsége 17.335.246,Ft, az eszközbeszerzés költsége 4.805.680,-Ft. Összesen 22.I40.926,-Ft, önerőként 5%-ot
kell vállalniuk amely I.I07.046,-FI lenne. A pályázathoz csatolni kell az önerő
biztositásáról szóló testületi határozatot. szavazásra tette fel a következő határozati

javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
gyermekétkeztetés feltételeit javítő fejlesztések támogatására a
Rábapordány, Gévay-Wolff Lajos u. 53. szám (hrsz: 33lI.) alatti
általános iskolában működő tálalókonyha infrastrukturális
fej le szté sére, tálalókonyhából főzőkonyh a kialakitására.
Afejlesztésösszköltsége(bruttó): 22.I40.926,-Ft
Igényelt támogatás:
21.033.880,-Ft
I.I07.046,-Ft
Önerő:
Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önerő összegét éves
költsógvetéséből biztosítj a.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat

benyújtására.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő : pály azati kiírás szerint

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazaítal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

43l2O15. (Y.27.\ számű

Határozatz
Rábapordany Község Képviselő-testülete pályazatot nyújt be a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására a
Rábapordany, Gévay-Wolff Lajos u. 53. szám (hrsz: 33ll.) alatti
általános iskolában működő tálalókonyha infrastrukturális
fej l e szté sére, tál al ókonyháb ó 1 főzőkonyh a kialakításár a.
Afejlesztésösszköltsége(bruttó): 22.I40.926,-Ft
Igényelt támogatás:
21.033.880,-Ft
Onerő:
I.I07.046,-Ft
Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önerő összegét éves
költségvetéséből biztosítj a.
Képviselő-testület felhaíalmazza a polgármestert a pályazat
benyújtásara.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő : p ály ázati kiírás szerint
4. Napirend
Pályázat benyújtása önkormanyzati feladatellátást szolgálő fejlesZésektétmogatására.
Előadó: Visy László polgarmester

-5polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent az
tekintve hasonló az
önkormányzati fejIesztésekre vonatkozó páIyánat, amely felépítését
előző napirendnél ismertetett pályéaathoz azzal, hogy e pá|yáaat keretében az Ővoda
fejlesztésére lehetne pályázni, de csak 70oÁ-os kihasználtság esetén, az egészségÜgyi

VisL László

alapellátást szolgáló épület felújítására, energetikai korszerűsítésére,közös önkormányzati
hivatal székhely hivatalának fejlesztésére,belterületi utak és járdak felújítására, valamint
sportfejlesztésre. Elmondta, hogy kért árajánlatot az orvosi rendelő, valamint a védőnői
amelyeket
szo|gáIat hálőzatra visszatápláló napelemes rendszerének kiépítésére
páIyénni,
Így az
lehet
ismertetett. Elmondta, hogy csak egy egészségügyi intézményre
orvosi rendelőt javasolta szerepeltetni a pályázatban. A támogatás intenzitása 95%o-os,
önerőként SYo-otkell vállalniuk. Az orvosi rendelő esetében a fejlesztés bruttó 6.259.268,Ft lenne, önerőként 3l2.963,-Ft-ot kell biztosítani. Elmondta, hogy a belterületi utakra
vonatkozó pályázat keretében a Szabadság ltca, valamint a Béke tttcát a Szent István
utcával összekötő út felújítását szeretné megvalósítani. Ennek költsége 16.737.902,-Ft
lenne. E pályazati alcélnál I5oÁ önerőt kell vállalni amely 2.510.685,-Ft lenne. Szavazásra
tette fel a következőhatározati javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
keretében
I.1 az egészségügyi alapellátást szolgálő 9146 Rábapordány,
Gévay Wolff L. u. 15. szám (hrsz: II3.) alatti orvosi rendelő
energetikai korszenisítésére,valamint
2.1 a Szabadság utca (hrsz:592.) és a Béke utcát a Szent István
utcával összekötő út (hrsz: 456lI.) felújítására.
Az I ./ pont szerinti fej lesztés összköltsége (bruttó) : 6.259.268,-Ft
5.946.305,-Ft
Igényelt támogatás:
3l2.963,-Ft
Önerő:
(bruttó):
pont
16.737.902,-Ft
A2.1
szerinti fejlesztés összköltsége
Igényelt támogatás:
14.227.2I7,-Ft
2.510.685,-Ft
Önerő:
Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztésekhez szükséges
önerő összegét éves költségvetéséből biáosítj a.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályénat
benyújtásara.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: pá|yázati kiírás szerint

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

44/2015. (Y,27.\ számű H a t á r o z a t z
Rábapordány Község Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgálő fejlesztések támogatása
keretében
1./ az egészségügyi alapellátást szolgáló 9146 Rábapordány,
Gévay Wolff L. u. 15. szám (hrsz: 113.) alatti orvosi rendelő
energetikai korszenísítésére,valamint

-62.1 a Szabadság utca (hrsz:592.) és a Béke utcát a Szent István
utcával összekötő út (hrsz: 456lI.) felújítására.
Az I l pont szerinti fej lesztés összköltsége (bruttó) : 6.259.268,-Ft
5.946.305,-Ft
Igényelt

támogatás:
Önerő:
.

3I2.963,-Ft

A2.1 pont szerinti fejlesztés összköltsége (bruttó): 16.737 -902,,Ft
I4.227.2I7,-Ft
Igényelt
2.510.685,-Ft
Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fejlesztésekhez szükséges
önerő összegét éves költségvetéséből biztosítja.
pá|yazat
polgármestert
Képviselő-testület felhatalmazza
benyújtásara.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő : p ály ázati ki írás szerint

támogatás:
Önerő:

a

a

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

Visy László polgármester tqékoztatta a képviselő-testületet, hogy használtruha gyiijtő
konténer elhelyezéséhezkértekengedély.t. Ismertette az eríe vonatkozó megkeresését.

Németh László képviselő támogatta

a

kérelmet. Javasolta

a

közterület-használat

engedélyezését.

Visy László polgármestet szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:
Rábapordany Község Képviselő-testülete hozzí$árul

a

község

területén 1 db használtruha gyűjtő konténer elhelyezéséhez.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

4512015. (Y.27.\

számű H a t á r o z a t :
Rábapordány Közsóg Képviselő-testülete hozzájárul

a

területén l db használtruha gyűjtő konténer elhelyezéséhez.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

község

polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány a csomai mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek
fejlesztésére gyűjt támogatást. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy legutőbb 2014.
decemberében adtak 50 E Ft-ot e célra. Javasolta az idei évre 20 E Ft támogatás

Visy László

me gál l ap ít ás át.

S

zav azásr a tette

fe 1

az alábbi batár ozati j avas
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atot

:

Rábapordány Község Képviselő-testülete

az

Országos
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Mentőszolgálat Alapítvany részérea csomai mentőállomás
mentéstechnikai eszközeinek fejlesztéséhez 2015. évre egyszeri
20.000,-Ft támogatást állapít meg.

Képviselő-testület fe|hatalmazza
támogatás átutalásár ől gondoskodj on.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

a

polgarmestert,

hogy

a

A döntéshozatalbanrésztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

4612015. (Y.27.)

számű H a t á r o z a t

z

Rábapordány Község Képviselő-testülete az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány részérea csomai mentőállomás

mentéstechnikai eszközeinek fejlesztéséhez 2015. évre egyszeri
20.000,-Ft támogatást állapít meg.

Képviselő-testület felhatalmazza

támogatás átutaIásár ől gondoskodj on.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azomal

a

polgármestert,

hogy

a

polgármester részletes tájékoztatást adott a június 6-án megrendezendő
falunap programjairól. Szeretné, ha támogatnák abban, hogy az ételjegyet jelképes, 200,Ft-os áron adják az idei falunapon. A legtöbb településen fizetnek az étkezésért300-500
forint körüli összeget. Az ingyenes étkeztetésnélsokan nem becsülték meg az ételt,
rengeteg ételmaradékkerült a hulladékba.

Visy László

A

javaslatot

a

képviselő-testület egyhangúlag támogatla,

határozatot nem hozott.

Pető Attiia jegyző emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat rendeletben
szabályozta az iskolakezdési támogatásra vonatkoző szabályokat, amelyeket ismertetett. A
támogatás 2014. évi összege 5.000,-Ft volt gyermekenként. Folyósítása készpétubenvagy
természetbeni juttatásként is biztosítható volt. Az iskolakezdés előtti folyósítás miatt
szükséges a támogatás összegének megállapítása, mivel tavaly csak a 2014. évi összeg
került meghatarozásra. Javasolta a kérelmek benyújtásanak időbeli meghatározását a
rendeletben.

polgármester emlékezette a képviselő-testületet, hogy a költségvetés
tervezésekor az idén is 5 E Ft beiskolázási támogatással terveztek. Javasolta a támogatás
pénzbeli folyósítását, a jogosultsági feltételek esetében pedig a korábbi szabályok

Visy LászlÓ

megtartását. Szavazásra tette fel az ismertetett rendelet tervezetet.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testüIete 5 igen, 0 nem
szavazattal tartózkodás nélkül megalkotta 10/2015.(U.5.)
önkormányzati rendeletét a gyermekek védelméről, a

-8gyermekek részérenyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
helyi szabályairól.

Visy László polgrármester tájékoztatta

a képviselő-testületet, hogy az óvoda konyhán az t$
főzőüst beüzemelésre került.
Elmondta, hogy az Audi pályázatán 750 E Ft-ot nyertek, amelynek keretében az iskola
udvara kerül felúj ításra.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megyei könyvtár belső forrásból elvégzi a
könyvtár fejlesztését,mivel az IKSZT miatt nem indulhattak az eme vonatkozó
pályázaton.
Ismertette a képviselő testülettel, hogy Pásztorné Szakács Gabriella képviselő asszony
továbbra is küldi a jegyzőnek a napirendi pontokhoz ahozzászólásait. A mai testületi ülés
napirendi pontjaihoz észrevétel nem érkezett tőle, viszont jelezte, hogy amennyiben nem
kap választ korábbi kérdéseire akkor a Kormányhivatalhoz fordul. Tájékoztatta a testületi
tagokat, hogy a képviselő asszony többször megfordul a hivatalban és egy, másfél őrákat
tölt a pénzijgyi ügyintézőknél fenntartva őket a hivatali munkában. Véleményeszerint
amennyiben kérdés,észrevétel merül fel a képviselők részérőlakkor azt nem a jegyzőn
keresztül kellene eljuttatni az arra illetékesnek.
Elmondta, hogy készül a település új honlapja, felvette a kapcsolatot professzionális
honlap készítővel az ügyben.

Németh László képviselő megkérdezte, hogy hol tartanak

a

járda felújítással.

Visy László polgármester vá|aszában elmondta, hogy a munkák újra elkezdődtek, eddig
1.065 méter járda készült el atervezett 3.000 méterből.

Visy László polgármester

a napirendek megtálrgyalása után megköszönte a képviselőknek
az ülésen való részvételtés a képviselő-testület ülését19 őra 10 perckor bezárta.

K.m.f.
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Rábapordárry Község Önkormán y zat Képviselő-testülete

Jele+léti ív
Rábapordány Község Önkormanyzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 18.00 órakor
az ÖnkormányzatTanácskozótermében (Rábapordány, Ady Endre utca l.) nyilvános ülésen megjelent
képviselőkről és tanácskozási joggal meghívottakról.

1. Visy László

polgármester

2,

Horváth Edit alpolgármester

3.

Németh Imre

4.

Németh Lászlő

5.

Pásztorné Szakács Gabriella

6.

Rákli István Tibor

7.

TakácsEva
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