
" !,i

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

1-10/2015.
Jegvzőkönw

Készült: Rábapordarry Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember

zt+n $etfő) 18,oo órakor az önkorményzat tanácskozótermében megtartott nyilvános

ülésérő1.

Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Horváth Edit alpolgármester,
Németh LászIő,
Németh Imre,
Rákli István,
Pásáorné Szakács Gabriella,
Takács Eva képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző

Visy László polgarmester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy

az ülés összehívása az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megváIasztott 7 fős képviselŐ

testületből mindenki jelen van.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásta tette fel az alábbi
hatán o zati j av a s 1 atot :

Rábapordany Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv

hitelesítőknek Nómeth Lászlő és pásztorné szakács Gabriella
képviselők et megv áIasrtja.
Hataridő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

A döntésho zatalbanrésztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen,0 nem szavazatal, tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi hatéx ozatot:

521201,5, (IX.2'l,.) számű H a t á r o z a t z

Rábapordarry Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh LászIő és Pásztomé Szakács Gabriella
képvi s e 1 ők et me gv áIasztj a.

Hataridő: azonrtal
Felelős: Visy László polgármester

Pásztomé Szakács Gabriella képviselő kérte, hogy a jegyzőkönyvben rögzítésre kerüljön,
hogy helyettes háziorvosi engedéllyel vesz résrt a testületi ülésen, mivel jelenleg

rehabilitációs kezelésen vesz résú,.

Visy László polgármester ezt követően szavazásta tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.
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A döntésho zatalbanrésztvevők száma 7 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazaffial tartózkodás

nélkül meghoáa az a|ábbi határ ozatot:

5312015, ([X.2I.\ számű H a t á r o z a t z

Ráb apordá"y Község Képvi selő -te stiilete a j e gy zőkönyv melléletét

képeiő meghívóban foglaltak szerint azülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:
1J Dö"téshozatal aCsalád- és gyermekjóléti szolgálat jövőbeni biztosításarÓl.

Előadó: Visy László polgármester

2.1 Csatlakozás aBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjpáIyázat 2016.

évi fordulój áltoz.
Előadó: Visy László polgármester

3.1 pályázat benyújtása a települósi önkormányzatok szociális célÚ tizelŐanYag
vásárláshoz kap c s o1 ódó ki egész ítő támo gatásár a.

Előadó: Visy László polgármester

4.1Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Zarírjlés:
5./ Szociális ügyek.

Előadó: Visy László polgármester

Napirend tárgyalása:

1. Napirend
Döntéshozatal a Család- és gyermekjóléti szolgálat jövőbeni biztosításárÓl.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgarmester tájékoúafta a képviselő-testületet a 2016. január 1-tŐ1

bekövetkező váItozásokról a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáItatást érintően.

Részletesen ismertette a településeken maradó szolgáIat feladatait, valamint a jarásonként

Iétrehozandó család- és gyermekjóléti központ feladat és hatáskörét. Kiemelte, hogy közös
önkormanyzatíhivatalonként történik a feladatellátás, és aftnanszírozás is ellhez igazodik.
Ajogszabály a közös önkormanyzatihivatal székhelye szerinti önkormányzatfeladataként
határozza meg a család_ és gyermekjóléti szolgáItatás biztosítását. Rábapordányban és a

közös hivatal további négy településén a Beled székhelyű társulás, míg a gesztor Szil
önkormányzatánáI a Kóny székhelyű társulás biztosítja jelenleg ezt az ellátást. Mind a hat

településnek azonos szolgáItatőhoz kell tutoznia alűoz, hogy az állami támogatást
megkaphassák,

Pető Attila jegyző kiegészítéskónt elmondta, hogy a jogszabályi változásoknak
megfelelően az önkormányzatoknak október 31-ig felül kell vizsgálniuk e két feladat
ellátásának mődját, és legkésőbb november 30-ig dönteni kell a családsegítés- és

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásénak 2016. január 1-től hatályos
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rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjaról. Elmondta, hogY e két feladat

ftnanszírozása 2016. évtől a közös Önkormanyzati hivatalonként tÖrténik, de ennek

feltétele, hogy a közös hivatal minden települése azonos szolgéltatőhoz tar:tozzon. A Szili
Közös ö*ÓrmanyzatiHivatal esetében 1,5 fot ftnanszíroz a közPonti költségvetés évi

4.500 E Ft összeggel. Társulásban történő feladatellátás esetén is igénybe vehető e

télmogatás, de csak-akkor, ha a közös hivatal minden települése azonos szolgá|tatőhoz

tartoÁk. A gyermekvédelmi törvény 94. § (2a) bekezdése értelmében a kÖzÖs

önkormányzati-hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat köteles gyermekjÓléti

szolgáIatot működtetni, és ennek ellátási területe a közös önkormanyzati hivatalhoz

tartoző települések lakosságára terjed ki.
Van olyan álláspont mely szerint a közös hivatal székhely önkormányzata dÖnt minden

település vonatkozásában a feladatellátásról, csak akkor kérdés, hogy a tarsulási

*"§állupodásba hogy kerülnek be a tarsult települések, ha ők ezzel nem értenek egyet.

reiaostent merül fe! az is, hogy amennyibenhozzájérulást kell fizelni a tarsuláshoz akkor

az csak a gesztortól követelhető-e. E kérdésekre nem kaptak vá|aszt Sem a

Kormanyhivataltól, sem a GyámhivataltőI, ezért véleménye szerint most móg nem tudnak

érdemi döntést hozni, legfeljebb szándéknyilatkozatot tenni. Tájékoztatta a képviselŐ-

testületet, hogy a jogszabáIy értelmezésével kapcsolatban állásfoglalást kértek az illetékes

minisáériumtól.

pásáomé Szakács Gabriella képviselő megkérdeáe, hogy a járási Család- és

gyermekjóléti központtól is jámak-e ki munkatérsak a településekre.

pető Attila jegyző váIaszában elmondta, hogy a szakmai szabáIyokat tar:talmaző

végrehajtási rendelet még nem jelent meg, elTe a kérdésre nem tud választ adni.

Rakli Istvan képviselő véleménye szerint, ha egy település gesztorságot vállal, akkor
vegye íigyelembe a többi falu akaratát is.

Visy László polgármester javasolta, hogy a jövőbeni feladatellátásról fejezzék ki
szándékukat. Szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Ráb ap ordány Közs ég Képvisel ő-te stül ete szándékát fej ezi ki, ho gy
a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. januar 1-től

továbbra is a Beled székhelyű Szociális és Gyermekjóléti
Tarsulásban történő részvétell el kívanj a b izto sítani.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő:. azonna|

A döntésho zatalban résztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi hatér ozatot:

54l20I5.íIX.21.) számú H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testtilete széndékát fejezi ki, hogy
a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáItatást2Ot6.januar 1-től
továbbra is a Beled székhelyú Szociális és Gyermekjóléti
Tarsulásban történő részvétellel kívánj a biztosítani.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorrtal
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2. Napirend

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsáöndíjpáIyánat 20t6.

évi fordulój éűloz.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2016. évben is
folltatódik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj páIyánat. Emlékeztette a
képviselőket, hogy az elműlt évben I0 pályáaat érkezett a képviselő-testülethez. A
képviselő-testülÚek most arról kell nyíIatkomia, hogy csatlakozik-e a 20t6. évi

foidulóhoz, A támogatás összegérőI apáIyuatok elbírálásakor kell dönteni, Javasolta a

programhozva!őcsatlakozást.Szavazásratettefelazalábbihatérozati javaslatot:

Rábapordany Község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica F el sőokíatás i Önkorm ény zatí Ö sztöndíj p áIy ázat 20 I 6 .

évi fordulój éú,nz.

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az

ösztöndíjpáIyánathoztörténőcsat|akozástárgyáhananyilatkozatot
az alapkezelő részére küldje meg.
Felelős: Visy László polgármester
Határ idő : p áIy azati kiírás s z erint

A döntésho zatalbanrésztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testiilet 7 igen,0 nem szavazattal tartózkodás

nélkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

5512015. 0X.21.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordany Község Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica F el sőoktatás i Önkorm ány zati Ö sztöndíj p á|y azat 20 I 6 .

évi fordulój éútoz.

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az

ösztöndíjpáIyázatboztörténőcsatlakozástárgyábananyilatkozatot
az alapkezelő részére küldje meg.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő : páIy ánati kiírás szerint

3. Napirend
PáIyázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tizelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogat ásfu a.

Elóadó: Visy László polgármester

Visy László polgarmester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a 2015. évi
szociális túzelő páIyazat amelynek keretében 4 m3 kemény tílzifétra, vagy 12 q szénre
nyujthatják be pá|yánatukat. Megjegyeúe, hogy tavaly is nagy dilemmát okozott a 18 q
szén elosztása. Az idén kevesebbet igónyelhetnek, mint tavaly.Ez abből adódhatott, hogy
a lakásfenntartási támogatást egy összegben igényelték le korábban. Az ígényelhető
mennyiséget a december és februar között lakásfenntartási támogatásban részesült
személyek uíán állapította meg a minisztérium. A szállítási költség is az önkormányzatot
terhelné, ezért a száIlitási költség lehet, hogy több lenne, mint amennyi fát, vagy szenet

vásárolhatnának. Véleménye szerint a lakosság tuzelő támogatását más módon kellene
megoldani.



-5-
pásáorné Szakács Gabriella képviselő megkérdezte, hogy mennyi lenne a tÜzelŐ juttatás

önereje.

pető Attila jegyző váIaszában elmondta, hogy a tűzifa esetében köbméterenként 1.000,-

rt+ aiu, u-rién esetében mátzsárlként 500,-Ft+Áfa önerőt kell vállalni. A vonatkozó

páIyazaiifelhívás értelmében rendeletben kell szabáIyozni a juttatás feltételeit és elŐnYben

keli részes íteni azokat, akik a felhívásban meghatátozott ellátásokban részesÜlnek.

pásztorné Szakács Gabriella képviselő véleménye szerint akármennYire kevés Ís az

,géq"lh.ó *.*|lr.g, javasolná megigénylését. A helyi tnzépről a lakosok haza is

túonar< vinni vagy az önkormányzatkistraktorjával is ki lehetne száIlítaní aszenet.

Visy László polgármesterhozzászólásában elmondta, tavaly az is problémát okozott, hogY

taláIjanakrá igénylőt, mivel a lakosság inkább fával fiit.

Rakli István képviselő javasolta, hogy ne foglalkozzanak a páIyázattal, mivel aZ

igényelhető mennyiség bagateil.

Németh Imre kópviselő egyetértett a javaslattal. Felvetette az utak melletti erdősávok

ritkítás ának l ehető s é g ét, m int í:úzelő any ag forrást.

Visy László polgármestet szavazásra tette fel az a\ábbihatározatíjavaslatot:

Rábapordany Község Képviselő-testülete nem kíván páIyáaatot

benyújtarri a települési önkormanyzatok szociális célú tüzelőanyag
vásarl áshoz kap cso lódó ki egész ítő támo gatásár a.

Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azomnal

A döntésh ozatalbanrésztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal tartózkodás

nólkül meghozta az alábbí hatélr ozatot:

5612015. {-IX.Zt.j számű H a t á r o z a t z

Rábapordarry Község Képviselő-testülete nem kíván pályazatot
benyújtani a települési önkormanyzatok szociális célú tüzelőanyag
v ás ár1 áshoz kap c s o 1 ó dó ki e gé sz ítő támo gaíásár a.

Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonnal

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

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. szeptember l-től
az tlj közétkeztetési szabályok szerint kell főzni az önkormányzati konyhán, azonban a

konyha nemcsak közétkeztetést Iát el, hanem vendégétkeztetóst is biztosít. A
közétkeztetési menü mellé beváIlalták a vendégétkeztetéses "B" menüt is, amely mint
mennyiségében, mind tápanyag tattalmában eltér az alap menütől. A konyhát szeretnék
megtartani, jelenleg 19 fő vendégétkezőt szolgáInak ki a Termelő Szövetkezet esetében,

ami miatt váIlalták a B menü bevezetését. A későbbiekben meglátják, hogy hogyan jönnek



-6-
ki a normából. E meniinek az árát bruttó 798,-Ft-ban javasolja meghatarozni, amelYet

helyi rendeletben kell szabályozttí. Szavazástatette fel a rendelet tervezet.

A döntésho zatalban résztvevők száma 7 fő.

Rábapordány Község Képviselő_testülete 7 igen, 0 nem

szavizattal, tartózkodás nélkül megalkotta 11/2015.(IX.22.)

önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó

ellátások térítési díjainak mértékéről.

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogY az Új kÖzétkeztetési

*rbál}.k, ,alamint a bevezétett l'Bll menü miatt az adminiszttáciő is megnÖvekedett az

élelmezésvezetéssel kapcsolatban. Emlékeztette a képviselŐ-testÜletet, hogY aZ

élelmezésv ezetőjelenleg4 őrában van foglalkoztatva, ezért javasolja napi munkaidejének

6 őriratörténő felemelesét. A későbbiekben meglátjak, hogy ebbe a munkaidőbe hogYan

fér bele.

pásáorné Szakács Gabriella képviselő megkérdezte, hogy a kÖltségvetést nem kell-e

módosítani a megemelt munkaidő miatt.

pető Attila jegyző válaszában elmondta, hogy a következő ülésre tervezik az év kÖzbeni

vattozasok *iatt a költségvetési rendelet módosítását, és ebbe éPÍtik majd be az Őtaszám

emelés többletkiadását is.

Visy László polgármestet szavazásra tette fel az al,ábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány község képviselő-testülete az élelmezésvezető napi

munkaidej ét 6 őrara(heti 30 óra) felemeli 2015. október 1_tő1.

Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a munkaidő

emelés plusz költségét a költségvetési rendelet módosítás

tewezetébe építse be.

Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonnal

A döntósh ozatalbanrésztvevők száma 7 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 7 igen,0 nem szavazafial, tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi hattr ozatot:

57 12015. ([X.21.| számű H a t á r o z a t z

Rábapordany Község Képviselő_testülete az éIelmezésvezető napi
munkaidej ét 6 őrfua (heti 30 óra) felemeli 2015. október 1-tő1.

képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a munkaidő

emelés plusz költsógét a költségvetési rendelet módosítás
teruezetébe építse be.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azorunl

Visy László polgarmester tájékoúalta a képviselő-testületet, hogy az orvosi rendelő

energetikai korszerűsítésére 5.946 E Ft támogatást nyertek. A beruházást legkésőbb 2016.

december 31-ig kell megvalósítani. Tervei szerint az arajánlatok bekérését követően a
jövő tavasszal, vagy anyar folyamán valósulna meg a fejlesztés.
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Tájékoztatta a képviselő-testi,iletet, hogy a májusi betörési kísérlet gYanúsítottj uva| a

rendőrség helyszíni szemlét tar:t az öúormányzati hivatalbarr. A gyanúsítottak NÓgrád

megyéből éűztek, és az ország több pontján hasonló bűncselekménYeket kÖvettek el,

leginkább önkormány zatok ellen.

Tájékoztaíta a képviselő-testiiletet, hogy megjelent a MOL ZöId-Övezet program PáIYazati

felhívása, u-.íy közösségi funkciójú zöldfelületek létesítésére, fejlesztésére,

rehabilitáciőjára vonatkozik. Véleménye szerint a ,,kőz" fejlesztésére be tudnák adni a

páIyázatot áe mivel önkormányzat nem pá|yéahat, a űzoItő egyesÜletre gondolt, mint

i"h.trog., pályázőra. Ismertette a tetvezett fejlesztési elképzeléseket. Az egYesÜletnek

meg tút majá előle gezni a költségeket, mivel utólagos ftnanszirozásÚ, Önerőt azonban

nem kell vállalni. Javasolta a pály azat benyúj tását.

A javaslatot a képviselő_testület egyhangúlag támogatta,

hatás ozatot nem hozott.

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Audi-s PáIYánatot
szepternber I2-én megvalósíiották. Sok mindent sikerült felújítaniuk és megszépíteniÜk.

Bí;íkbenne, hogy előbb-utóbb kész lesz a sakktábla és a lengőteke is.

pásztorné Szakács Gabriella képviselő megkérdezte, hogy az eszkÖzÖk most kerÜltek-e

beszerzésre. Megjegyezte, hogy a TÁVOP páIyánat keretében is szereztek be

sporteszközöket, amelyről a hivatal átadásakor tájékoztatta az átvevő polgármestert.

Visy László polgármester váIaszéhan elmondta, hogy a rÁVtOP páIyázatbanbeszerzett

eszközökre az Audi-s pályánatbenyújtását követően taláItrá. A most beszerzett eszkÖzÖk

az Audis pályéaatban elszámolhatóak voltak. A korábban beszerzeít eszkÖzÖket a

későbbiekben is fel tudj ak használni.

pásztorné Szakács Gabriella képviselő megkérdeúe, hogy az önkormányzati hivatal

udvarába a kemence épitéséhez a testület adott-e hozzájarulást, mivel az önkormányzati
terület. Megkérdezte továbbá, hogy a vízellátást és a közegészségügyi kÖrÜlményeket,

hogyan tervezik megoldani.

Visy László polgarmester válaszában elmondta, hogy testiileti ülésen nem targyalták ezt

azigyet. Avizellátást a későbbiekben fogiak megoldani.

Pásáomé Szakács Gabriella képviselő javasolta, hogy a Rábapordányi Hírekbe, ha étlap

kerül be, akkor nagyobb betűméretet a|kalmazzanak, mert Így nehezen olvashatÓ.

Megkérdeáe, hogy a kiküldött lakossági kérdőíveket ki készítette, ki fogja kiértékelni és

hogyan kapnak tá$ékoztatást a lakosok a felmérés eredményéről.

Visy László polgármester váIaszában elmondta, hogy a kérdőívet ő készítette, az

összesítést a lakossággal ismertetik majd. Nem negyedéves hírmondót szeretne kiktildeni,
hanem az év végén szeretne egy kiadvanyt, amelyben az egész évet értékelnék.

Pásáorné Szakács Gabriella képviselő javasolta, hogy az említett év végi hírmondóba
tájékoztassák a lakosságot artől, hogy a mozi felújítására átcsoportosított összeget a jarda

felűjitáser:a kapott összegből szavazía meg a képviselő-testtilet. A lakosságtól érkeztek
jelzések arra vonatkozőart, hogy sztikség lenne további jardafelűjításra. Olyan helyeken is
maradt eI jarda felújítás ahol mozgáskorlátozottak élnek. Ezt jelezte a polgármester felé
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korábban. Javasolta, hogy amennyiben lesz lehetőség átcsoPortosításra, akkor a járdak

felúj ítását részesítsék előnyben.

Rákli Istvan képviselő hozzászőlásában elmondta, "evés kÖzben jÖn meg az étvágY",

""úk", 
." já. da felqitásokról döntöttek senki sem jött el a testÜleti Ülésekre, ezzel

kapcsolatb*;.t"orr.i nem éltek. Most már vanösszehasonlítási aIaP az elkészilt és a régi

1aiaa között. Annak idején a képviselő-testület döntött, aki nem volt ott, az most ne

kritizáljon.

pásztomé Szakács Gabriella képviselő hozzásző|ásában elmondta, hogY az

ryio'páIyazatbenyújtásátmege1őzőenaminisztériumfelmérteaZ
onkormany zati igényeket arra vonatkozóan, hogy mely fejlesztések maradtak el, amelYek

miatt nem vett fel hitelt. Azért azoka a célterületekre írták ki a páIYázatot, mert azoha
mentek be az igények az önkorm ányzatok tészérőL Ilyen volt a csapadékvíz elvezetés, az

önkormanyzatí-utak, jfuőákfelújítása, és az önkorményzati fenntartású éPÜletek felÚjítása.

A kukuráiis feladatokra viszont van folyamatban egy palyazat ahol még a fenntartási

időszak fennáll.

Visy László polgármester hozzásző|ásában elmondta, hogy a közösségi és kulturális célÚ

épiil.t"k f.Üítása is szerepel a tétmogatandó célok között. Szeretné, ha rendelkeznének

egy különállÓ kozosségi, kÜlturáIis intézménnyel, amely íT m az iskola éPÜletében van és

az éplületnem csúfoskodna a faluközpontban, a templom tövében.

Rákli István képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy a képviselŐ-testÜlet tÖrvénYsértést

".", "ét.tl 
amikor döntött az átcsoportosításról. Amennyiben a késóbbiekben anYagi

lehetőség \eszrá, akkor a jardd< ügyére vissza kell térni.

Visy László polgármester a napirendek meg!fugyalása után, a szociális ÜgYek

tárgalásának idejóre zártú|éstrendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.
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