Rábapordány Község önkorm ányzat Képviselőtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.
1-8/2015.

Jeeyzőkönw

jÚlius 22-étl,
Készült: Rábapordány Község önkormanyzat Képviselő-testíiletének 2015.
megtartott rendkívÜli
G"..d") 15,oó órakbr az önkormanyzát tanácskozótermében
ülésérő1.

Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Németh Lászlő,
Németh Imre,
Rákli István,
Takács Évaképviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző

Visy László polgármester köszöntötte a képviselő-testtileti tagokat. MegállaPÍtotta, hogY a
i"nát iutiti ülés összehívása azSZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megváIasztott 7 fos kéPviselŐ
testúletbol 5 fő jJien van. Pásztorné Szakács Gabriella képviselő és Horváth Edit
alpolgármester jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen,

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.Szavazásra tette
hatér ozati j av

as

latot

fel az

alábbi

:

község

képviselő_testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Takács Fva és Rákli István képviselőket

Rabapordány

megválasztla.
Hataridő: azowtal
Felelős: Visy László polgármester

A

döntésh ozata|ban résztvevők száma 5 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testiilet 5 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkül meghozta az aláhbi határ ozatot:
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:

jegyzőkönyv
István képviselőket

natupo.a,i"y Község . Képviselő_testülete
hitelesítőknek Takács

Eva és Rakli

megválasztja.
Határídő: azonnal
Felelős: Visy Laszló polgármester

Visy László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönYv mellékletét
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.

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

határ ozatot:
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testülete a j egyzőkönyv melléletét
kep|ő rn.giriuób* foglaltak szerint a rendkívüli ülés napirendjét
elfogadja.
Felelős: Visy László polgármester

Hatfuidő: azorrtal

Napirend:
Rábapordányi óvoda munkájáról. (1. sz. melléklet)
Előadó: Hvszá.r Józsefné óvodavezető

!.lBeszámoló

a

2.1 Adősságkonszolidációban nem részesült önkormányzatoktámogatásával
döntéshozatal.
Előadó: Visy László polgármester

kaPcsolatos

3.1Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

ZártúIés
4.1 SzociáIis ügyek.

Előadó: Visy László polgármester

Napirend
1.

tárgyalása:

Napirend
Besámoló

a Rábapordányi Óvoda munkájaról.
(Beszámol ő anyagaírásban mellékelve, I. szálm,6 melléklet)
Előadó : Huszétr Józsefné óvodavezető

Visy László polgármester felkérte a napirend előadóját beszámolójának megíartására.

Huszár Józsefné óvodavezető szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy aZ
u"oa1nor,ot a képviselők megkapták. Kiemelte, hogy a falu előtt zajlik az Ővoda

Írásos
élete.
Elmondta, hogy Óbben a tanévben nyugalom és békességvolt az ővodában. Nem volt az a
felfokozott áfápot amely korábban volt jellemző. Megköszönte a fenntartónak a nyugodt
nevelőmunkához nyűjtott segítségét.Kiemelte, hogy nagyon elégedett az Ővodélhoz
biáosított közfoglalkoztatoítmunkájával. Részletesen ismertette éves tevékenységÜket.

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:
Rábapordany község képviselő_testülete a Napközi otthonos
Óvoda 20l3ll4_es nevelési évéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonnal

A

döntésh ozatalban résztv ev ők szátma 5 fő.

-3szavazattal tartózkodás
napirenddel kapcsolatosan a képviselő_testület 5 igen, 0 nem
nélkü1 me ghoáa az alábbi határ ozatot:

A
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a Napközi Otthonos
elfogadj a.
beszámolót
óvod]a zo ti l t +_esnevelési évéről szóló
Felelős: Visy László polgármester
Határidő; azonnal

@épviselő-testülete

2. Napirend

aoorr-aekonszolidációbannemrészesültönkormányzatoktámogatásávalkaPcsolatos
öntéshozatal.

Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy lassan végeznek azon
szerint 5.000 E Ft
:araat rdraíásával amelyeiet beterveztek. Az előzetes számítások
ko.titi osszóg még maradna, amelyet javasol a mozi épület fe\i$ítására fordítani. EbbŐI az
összegből a ialajnedvesség elleni szigetelést , az eteszcsatorna felÍtjitását, nYiIászárő cserét
a
és küiső vakoláit lehetne megvalósítani az előzetes költségbecslés alaPjan. Tájékoztatta
szintén
tÖrvénYben
képviselő-testületet, hogy a már elfogadott 2016. évi költségvetési
szórepel az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok tétmogatása, e
teleptilés kategóriábán 20.000 E Ft-tal, így jövőre tovabb folytathatjak a fejlesztéseket.

Elmondta, hogy a minisztériummal megkötött támogatási szerződést módosítani kell,
arlelyhez sztiks é g e s a képvi s e lő-te stül et hatát o zata.

Rakli István képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy egyetért ajavaslattal. Az éPilet a
település frekventált helyén van és nagyon ráférne a felújítás.

Visy László polgarmester szavazásra tette fel az alábbihatÍtrozatijavaslatot:
Rábapordany Község Képviselő-testülete módosítani kívánla az
nem vett települési
adósságkonszolidációban részt
önkormány zatok fej lesztési támogatás aről szőlő I0 l 20 I 4.(II. l 9.)
BM rendelet a\apjan a Belügyminisztériummal megkötött
támogatási szerződését. Képviselő-testület a terv ezettj ardafelÚj Ítás
és eszközbeszerzés költségének és a támogatasként biztosított
20.000 E Ft különbözetének megfelelő összeget a Gévay_Wolff L.
u. 30. szálm alatti (Hrsz.: 695ll.) Művelődési haz felűjításaru
fordítja.
képviselő-testtilet a támogatási szerződés módosításának
indokaként a közművelődési itxézmény szükséges felújítását jelöli
meg.

Képviselő-testtilet fe|hatalmazza
szer ző dés módo sítás ara.

Felelős: Visy László polgármester
Hatátridő: folyamatos

A döntéshozatalban résztvevők

száma 5 fő.

a

polgármestert

a

támogatási

-4tartózkodás
napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testiilet 5 igen, 0 nem szavazafral
nélkül me ghozta az aIábbi határ ozatot:

A
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Határozat

:

Képviselő_testülete módosítaní kívánja az
adóssagkonszolidációban részt nem vett települési
önkormány zatok fej lesztési támogatásít ől szőlő |0 l 20I 4.(II. 1 9.)
BM rendelet a\apjén a Belügyminisáériummal megkötött
támogatási szerződését Képviselő-testület a terv ezettj árdafelúj Ítás
költségének és a támogatásként biztosított
és
""rkOrb"rrerzés
20.000 E Ft különbözetének megfelelő összeget a Gévay_Wolff L.
u. 30. szárn alatti (Hrsz.: 695lI.) Művelődési haz felűjítására
fordítja.
Képviselő-testület a támogatási szerzőőés módosításának
indokaként a közművelődési intézmény szükséges felújítását jelöli

@

meg.

KépviselŐ-testÜlet felhatalmazza

a

polgármestert

a

támogatási

szerző dés módosításara.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: folyamatos
3. Napirend
Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testiiletet, hogy egyéb döntést igénYlŐ
ügy nem érkezett a képviselő-testülethez.

Tájékoztatta a képviselő-testtiletet, hogy az iskolások szállitását végző busz sofőrje
jeiezte, hogy szeptembertől a templom felől érkezne be ismét a busz az iskola elé, nem
ledig betóiatva, amely sokkal balesetveszélyesebb - amennyiben a testület eÍlhez
hozzájérul.

A

javaslatot

a

képviselő-testület egyhangúlag támogatta,

hatfuozatot nem hozott.

Visv László polgármester a napirendek lezárása után a szociális ügyek
idejére zártilésírendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv
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JelenlÉti ív
jÚlius 22-én 15,00 Órakor
Rábapordany Község önkormanyzat Képviselőtesttiletenek 2015.
Ady Eldre utca 1.) rendkívüli nyilvános ülésen
az önkormányzat Tanícskozóterméüen $ábapordány,
joggal meghívottakról.
megj elent képviselőkről és tanácskozási

1. Visy László

polgármester

2.

Horváth Edit alpolgármester

3.

Németh Imre

4.

Németh LászIő

5.

Pásztomé Szakács Gabriella

6.

Rákli István Tibor

7.

Takács Eva
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Pető Attila jegyző
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