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

1-1212015.
Jegyzőkönw

Készült: Rábapordány Község Önkormanyzat Képviselő-testületének 2015. november 16-

án (hétfő) 17,3o órakor az önkormányzat tanácskozőtermében megtartott

közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Horváth Edit alpolgármester,
Németh LászIő,
Németh Imre,
Rákli István,
Pásztomé Szakács Gabriella képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
lakosság köréből 13 fő

Visy László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a
közmeghallgatáson megjelent érdeklődóket. Megállapította, hogy az ülés összehívása az

SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt.
Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megváIasztott 7 fős
tepviselő testületből 6 fő jelen van. Takács Éva képviselő előzetesen jelezte, hogy egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
határ o zati j av as 1 atot :

Rábapordany Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváth Edit alpolgármestert és Németh Lász|ő
képvisel őt megv álasúj a.

Határidő: azorutal
Felelős: Visy László polgármester

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

63/2015. (XI.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordany Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváth Edit alpolgármestert és Németh Lászlő
képvi se l őt megv álasztj a.

Haíáridő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
kép ező me ghív óban szerep 1ő nap irend e lfo gadását.
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A döntéshozata\banrésztvevők száma 6 fő.

A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen. 0 nem s,zayazattal tartózkodás

nélkül me ghozta az alábbi határ ozaíoí,.

6412015. (XI.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv melléletét
képező meghívóban foglaltak szerint a közmeghaligatás
napirendj ét elfogadj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Napirend:

1./ Fáklya Tűzoltő Egyesület támogatási kérelme.
Előadó: Visy László polgármester - Márkus János egyesületi elnök

2. l T áj ékozíatő az önkormány zat 20 15, háromne gye d éves gazdálkodásáró 1.

20l5. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Visy László polgármester

3 ./ Csoma Térségi Önkormány zatok Társulása társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Visy László polgármester

4.1 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: Visy László polgármester

5 . l F o gászati ügyel eti megállapodás megho sszabbítása,
Előadó: Visy László polgármester

6./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó: Visy László polgármester

7 .l Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Zártijlés:

8./ Szociális kérelmek elbírálása.
Előadó: Visy László polgármester

9./ Bursa l{ungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpáIyázat elbírálása.
Előadó: Visy László polgármester

Napirend előtt:

Visy László polgármester javaslatára a jelenlévők egy perces néma felállással
megemlékeztek a 85-ös úton bekövetkezett halálos baleset rábapordányi áIdozatárőI.
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Visy László polgármester kérte a lakosság köréből megjelenteket, hogy véleményÜket,

észrevételeiket tegyék meg.

Hegedüs László hozzászőIásában észrevételezte a község rossz állapotban lévő

árokrendszerét. Nagyobb esőzés esetén a csapadékyíz e|vezetés nem megoldott. Javasolja,

hogy gondoskodjanak az árokrendszer felújításáróI, vízigyi szakemberek bevonásávai.

Visy G},öreyné hozzászőIásában elmondta, hogy a Szent István utcában nagyon sok
helyen hiányoznak a hídgyirúk, igy a csapadékviz nem tud elfolyni és a pincékben á1l a

víz.

Visy László polgármester hozzászőlásáhan elmondta, hogy a Szent Istvan utcában lévő
fuok, az a közít része, nem az önkormányzat kezelésébe tartozik. A Szent István utcai
problémát jelezék a közűt kezelőnek, de érdemi intézkedés nem történt. Az
árokrendszerek rendbetétele olyan jelentős összeg lenne, amelyre páLyazati forrás

hiányában az önkormányzatnak nincs pénze.

Pásztorné Szakács Gabriella képviselő hozzászőlásában elmondta, hogy korábban szó volt
olyan páIyázatok kiírásáról ahol a csatoma beruhéuás részeként a yizelvezető árkok
felújítását is meg lehetett volna valósítani. Sajnos e páIyéaatok végülis nem íródtak ki.
Véleménye szerint az is probléma, hogy a hidak alatti gyűník nem kerültek tisztításra,
illetve sokan úgy csináltak kocsi bejaratot, hogy nem is tettek gyűrut az árokba.

Rálki Istvan képviselő hozzásző|ásában megjegyezte, hogy a helyzet kialakulásahoz az

állampolgárok hozzááIlása is közrejátszott, mert nem gondoskodtak az átereszek

tisztításálől. Véleménye szerint az építésigynek is van felelőssége, amikor megengedte,

hogy pincéket építsenek.

Németh László képviselő hozzásző!ásában elmondta, hogy sokat foglalkozott a
vizelvezetés problémájával. Részletesen ismertette a megtett intézkedéseket és az árkok
közötti szintkülönbségek problémáját. Véleménye szerint foglalkozni kell az úggye| az
anyagi helyzet fiiggvényében. Ennek megoldása komoly összeg lenne, első lépésként a
terveket kellene elkészíttetni, hogy esetleges pályazat esetén tudjanak indulni.

Kiss Jenőné megkérdezte, hogy Rábapordanyban miért nem igényeltek szociális tüzelőre
állami támogatást. Megkérdeztetovábbá, hogy az orvosi rendelőre tervezett napkollektor
beruházás mikor fog az önkormányzatnak megtérülni, mert aki ott lakik annak nyilván
megtérül. Az ővoda áttelepítésével kapcsolatban csak negatív véleményt hall a községben.
Aggályatfejezte ki a közösségi színtér jövőbeni biztosííásával kapcsolatban.

Visy László polgarmesíer váIaszában elmondta, hogy vagy 4 m3 tizifát, vagy 12 qszenet
igényelhettek volna. Atnzifat csak a Kisalfoldi Erdőgazdaságtól szerezhették volna be. A
szállítási költség sokkal többe került volna, mint maga a fa. Tavaly szenet osztottak, de

nem volt rá lakossági igény, mivel szinte mindenki faval ftít. Véleménye szerint a
szociális keretből tudnak túzelőjutatást biaosítani az affa tényleg rászorultak részére, Az
orvosi rendelő napkollektor páIyázatával kapcsolatban elmondta, hogy egy energetikailag
korszerűsített épület a későbbiekben vonzóbb lehet egy orvos száméra, mivel a jelenlegi
háziorvos egészségi áIlapota miatt elképzelhető váltás a szolgáltató személyében, Emellett
aberuhinással az önkormányzatvagyona is nő. Az óvoda áttelepítése csak tervként merült
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fel korábban. Addig amíg nem járt uténa az ezzel kapcsolatos elŐÍrásoknak, nem szeretne

nyilatkozni. A gyJrmekÉtszám folyamatosan csökken. Meggyőződése, hogy az Óvoda

epritet fenntartása hatalmas költséget emészt fel az állandó meghibásodásOk, illetve a

hátahas épület futóse miatt, ezért mindenképpen más helyben kell gondolkodniuk. A
legjobb megoldás lenne, ha az óvoda az iskolában lenne, és akkor az épület, mint egY

nevelési- oktatási központ funkcionálna.

Markus János megkérdezte, hogy a megüresedő szolgáIati lakással mi a terve az

önkormányzatnak.

Visy László polgármester válaszéhan elmondta, hogy az épűletet még nem adta vissza a

bérlő. Nem tudja, hogy milyen állapotban van az épület belülről, de biztos, hogy költeni
kell rá.

Pásztorné Szakács Gabriella képviselő felolvasta a jegyzőkönyvhöz csatolt hozzászŐ|ását
az IKS ZT terv ezeff . m e g s zünteté s év e 1 kap c s o 1 atb an.

Rákli István képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy a képviselő asszony által eddig

elmondottak mind kíitika és bírálat ami arról szól, hogy amit a polgármester Úr eddig
csinált az nem jó. Akkor, amikor ésszerű javaslattal kellett volna élni akkor képviselő
as§zony nem volt jelen az üléseken. Véleménye szerint az elhangzottak is fontos dolgok,
de sokkal fontosabb az egészségügyi ellátás helyzete, mivel egy ekkora településen csak
heti felnapos rendelés van. Megemlítette acsatomázás'ügyének megoldását, amely szintén
égető probléma.

Visy László polgármester a szennyvíz beruházással kapcsolatban elmondta, hogy nem

tettek le róla, de jelenleg á11 a dolog . Az erre vonatkozó pályázatok nem jelentek meg.

Pásztorné Szakács Gabriella képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy táppénzen volt
hosszú ideig ezért nem tudott résá venni a testület döntéshozatalában. Az áLtala

megfogalmazottak nem bírálatok, hanem gondolatok, vélemények és aggályok. Elmondta,
hogy korábban utánanézett az óvoda átbelyezésének. Amennyiben a jelenlegi helyén
marud akkor működhet tovább, de ha erről a helyről elköltöztetik akkor számos előírásnak
kell megfelelni, amely az iskola épületében nem megoldható.

Visy László polgarmesíer hozzászőlásában hangsúlyozta, hogy mind az óvoda, mind az
IKSZT ügyében még nem döntött a képviselő-testület. A döntés előtt megfogjak vizsgálni
a lehetőségeket és döntési javaslatot tesznek a képviselő-testület elé. Jelenleg olyan
dologról vitatkoznak amely nincs napirenden. Az IKSZT ügyében az olvasói sms-re
reagált csak.

Zsédely József hozzászőlásában elmondta, hogy elhatárolódnak a
sms-ektől. Véleménye szerint felháborító, hogy valaki névtelenül
alkot vélem ényt a települósről.

Visy Györgyné hozzászőIásában elmondta, hogy a temetői úton
mivel a sírkövesek bejámak tehergópjárművel atérkövezett úton,

kisalftjldben megj elent
egy újságon keresztül

nyomvályú alakult ki,
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Visy László polgármester válaszában elmondta, hogy próbálnak megoldást talá|ni arra,

hogy tehergépjárművel ne menjenek be a temetőbe.

pásztorné Szakács Gabriella képviselő megkérdezte, hogy a |táziorvosi ellátás jövőbeni

biztosításáról van- e információj a a polgármesternek,

Visy László polgármester válaszában elmondta, hogy.a doktor úr betegszabadságon van,

helyettesítéséről gondoskodott, ezt bejelentette az ANTSZ-nek. Az ügyben korábban

voltak az ÁNtSZ-nél és aTiszti Főorvos Asszony atrőítájékoztalta az önkormányzaíot,
hogy a helyettesítéssel a váIlalkoző háziorvos eleget tesz szolgáltatási tevékenységének,

így annak felmondására nincs lehetőség.

pető Attila jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy a hfuiorvossal jelenleg egy

hatfuozatlan idejű szerződés van érvényben. Amennyiben a vállalkozó háziorvos nem

tudja ellátni a feladatot, vagy a praxis megürül akkor az ellátási kötelezettség az

örtkormányzatra száll. A praxis megüresedése esetén az örökösök azí fél évig
értéke síthe tik, az el adáshoz a képvi sel ő -te stül et j őv áhagy ás a szüks é ge s.

Pásztomé Szakács Gabriella képviselő javasolta, hogy a falubusz tervezett Útja jelenjen

meg a hírmondóban, és a szabad helyekig jelentkezhetnének rá.

Miután hozzászőlásra többen nem jelentkeztek Visy László polgármester javasolta az

el fogadott napirendek megtw gy alását.

Napirend tárgvalása:

1. Napirend
Faklya Túzoltő Egyesület támogatási kérelme.
Előadó: Visy László polgármester - Márkus János egyesületi elnök

Márkus János egyesületi elnök örömét fejerte ki, hogy megérkezett a Tűzo|tó egyesület

mikrobusza. Sajnos számos költség felmerült a busz beszerzésével kapcsolatban
amelyeket előre nem láthattak. Ilyen volt többek között aköfiegyzői munkadíj, mivel a
faktorálási szerződést közokiratba kellett foglalni. Tervezik a tűzoltő szertár bővítését
annak érdekében, hogy a mikrobusz tárolása megoldódjon. Elmondta, hogy jövőre szertát
bővítésre szeretnék benyújtani páIyazatukat amelynek tervezett költsége 600 E Ft. A
páIyazat utóíinanszítozásű, amelyhez kérnék az önkorményzat anyagi támogatását az
előfinanszítozás miatt, illetve azt, hogy egyetértenek-e a tervezett fejlesztéssel.
Amennyiben igen, akkor elkezdik a tervek és hatósági engedélyek beszerzését.

Pásztorné Szakács Gabriella képviselő javasolta, hogy a pályázat benyújtása előtt, a tervek
és konkrét költségvetés ismeretében döntsenek az ügyben.

Rákli István képviselő egyetértett a javaslattal. Először készítsék elő a fejlesztést, a
képviselő-testület bizonyfuanem fog elzárkőztti a költségek megelőlegezése elől.

Márkus János egyesületi elnök elmondta, hogy a gépkocsi 46 E Ft-os kötelező biztosítását
a közeljövőben be kell fizetniük. A korában említett plusz költségek miatt kérik az
önkormány zat arty agi s e gíts égét.
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Visy László polgarmester szavazásra tette fel az alábbi haíérozatijavaslatot:

Rábapordany község képviselő-testülete a Fáklya Tűzoltó
Egyesület részére - az egyesület tuiajdonát képező gépjármű éves

kötelező felelősségbiztosításának bef,rzetéséhez - 46.000,-Ft
egyszeri támogatást áIlapit meg.
Képviselő-testület utasítja a polgármesterto hogy a támogatás

átltalásár ő1 gondo skodj on.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazatial tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi hatfu ozatot:

65/2015. (XI.16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány község képviselő-testülete a Faklya Tűzoltó
Egyesület részére - az egyesület tulajdonátképező gépjármű éves
kötelező felelőssógbiztositásának befr,zetéséhez - 46.000,-Ft
egyszeri támogatást állapít meg.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatás
átutaláséx ő1 gondo sko dj on.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirend
T áj ékoúató az önkorm ány zat 20 l 5 . haro mne gy e d év e s gazdáIko dás aró l.

20l5. évi költségvetési rendelet módosítása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve , I. sz. melléklet)
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a számszaki adatokat

tartalmazó előterjesztést a meghívóval kiküldték, Kérte, hogy tegyék meg kérdéseiket,
ószrevételeiket.

Pásáorné Szakács Gabriella képviselő hozzászőIásában elmondta, hogy az
adósságkonszolidációra kapott 20.000 ETt teljes felhasználását nem látja a beszámolóban.
A szöveges beszámolóból hianyolta a TAMOP pályazatkeretében megvalósított dolgokat.

Horváthné Balázs Edit főelőadó váIaszában részletesen ismertette a támogatás
f elhaszná|ás anak j o gc í m e it,

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány község képviselő-testülete az önkormányzat 2015.
haromnegyed év e s gazdálko dás áró l szó 1 ó táj éko ztatőt e lfo g adj a.

Felglős: Visy László polgármester
Határidő: azonna!
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A döntésho zatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazatíal tartózkodás

nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

66/2015. (XI,16.) számú H a t á r o z a t :

Rábapordány község képviselő-testülete az önkormányzat 2015.

háromne gye d év e s gazdálko dásár őI s z ó 1 ó íáj éko ztatőt e l fo g adj a.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Visy László polgármester szayazásra tette fel a költségvetési rendelet módosítására

vonatkozó rendelet terv ezetet.
A döntésho zaíalban résztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta lU2aÉ.(XI.18.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szőlő tl2015.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

3. Napirend
Csorna Térségi ÖnkormanyzatokTársulása társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgarmester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a tarsulási
megállapodás módosítás a tarsuláson kívüli igénybevevőkre tartalmaz rcndelkezéseket. E
szerint a társuláson kívüli felvételből eredő normatíva kiesést az igénybe vevő
településnek kell megtéríteni. Az erue vonatkozó szabályokat pedig megállapodásban kell
rögzítení a társuláson kívüli igénybevevő önkormányzatávaL Javasolta a módosítás
j őv éhagy ását. S zav azásra tette f el az alábbi határ o zati j av as l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csorna Térségi
Önkormányzatok Társulása társulási megállapodásának
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jővahagyja,
Felelős: Visy László polgármester
Határidő azornal

A döntóshozatalbart résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazatlal tarlózkodás
nélkül meghozta az aléhbi batfu ozatot:

67 l20t5.,(XI.16.| számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Csorna Térsógi
Önkormányzatok Társulása tarsulási megállapodásának
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felelős: Visy László polgármester

Határidő: azomal
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4. Napirend
20116. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

(El őterj esztés anyaga írásban mellékelve, 2. számú mell éklet)

Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 2016. évi belső

ellenőrzési terv tervezetét a meghívóval kiküldték. Olyan ellenőrzési témakört próbáltak

választani, amely még nem volt, így került a választás a|étszám és illetménygazdáIkodás
v izs gálatár a. S zav azásra tette felr az alábbi határ ozati j av a s 1 atot :

Rábapordany község képviselő-testülete a 20I6. évi belső
ellenőrzésre vonatkoző ellenőrzési tervet jőváhagyja. Képviselő-
testület a 2016. évi ellenőrzési témakörként a létszám és

illetménygazdálkodásvizsgáIatáthatározzameg.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
né lkül me gho zta az alábbi határ ozatot:

68/2015. (XI.16.) számú H p t á r o z a t :

Rábapordány község képviselő-testülete a 2016. évi belső
ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési tervet jővehagyja. Képviselő-
testület a 2016. évi ellenőrzósi témakörként a létszám és

i 1 1 etmény g az dálko d ás v izs gáIatát határ o zza me g.

Felelőq: Visy László polgármester
Hataridő: azowtal

5. Napirend
Fogászati ügyeleti megállapodás meghosszabbítása.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a fogászati ügyeleti
ellátásra megkötött megállapodás december 31-én |ejár. A szolgáltatő kéri az
önkormanyzat nyilatkozatát, hogy a fogászati ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe
kívarrjak-e venni. Elmondta, hogy az idei évben ez idáig nem kellett fizetniük a
szolgáltatő felé. Javasolta, hogy a megállapodást hatétrozatlan időre kössék meg, így nem
kellene évente hosszabbítgatni. A megállapodás felmondásara a lehetőség akkor is meg
1 enne. S zav azásr a tett e fe l az alábbi határ o zati j av as 1 at ot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Győr székhelyű
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnye| a fogászatí
ügyeleti eIlátásra vonatkozó megállapodást 2016. január 1-tő1

határ ozatlan i dőre megho s szabbítj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogászati
ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást megkösse.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonna!
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A döntésho zatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás

né lkül me ghozta az a|ábbí határ ozatoí:

6912015. (Xl.16.\.számű H a t á r o z a ! z

Rábapordany Község Képviselő-testülete a Győr székhelyű

Egyesített Egészségügyi és szociális IntézménrtyeL a fogászati
ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást 20t6. januar 1-től

határ ozatlan i dőre megho ssz abbítj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogászati
ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodást megkösse.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azowtal

6. Napirend
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, 3 . számv melléklet)

Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester emlékeztette a képviselő-testületet, hogy 2013-ban fogadták el a
település Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amely 2018-ig érvényes. A vonatkozó
jogszabály értelmében a programot kétévente felül kell vizsgálni. Vóleménye szerint a

programban foglaltak most is aktuálisak, a felülvizsgáIatot nem tartja szükségesnek.

S zav azásr a tett e fe 1 az alábbí hatar ozati j av as 1 at ot :

I.1 Rábapordány Község Képviseló-testülete az egyenlő
banásmódról és az esélyegyenlőség e|őmozditásáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a2013. július 2-

án, 44120|3.(VIL}) számi határozattal elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem
taüa szükségesnek.
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban

me ghatározott nyilatk ozat me gtétel ére.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azowtal

A döntésho zatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alá.ilbi hatát ozatot:

701201,5. (XI.l6.) számű H a t á r o z a t z

t.l Rábapordany Község Képviselő-testülete az egyenlő
bánásmódről és az esélyegyenlőség e\őmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV, törvóny 31. § (4) bekezdése alapján a2013. július 2-
án, 44l20I3,(VII.2.) számű batátrozaííal elfogadott Helyi
Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és felülvizsgálatát nem
tartja szükségesnek.
2./ Képviseló-testület felhatalmazza a polgármesíeft az 1.) pontban
meghatarozott nyilatk ozat me gfételére.
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Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azornal

7. Napirend
Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előedó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a családsegítés és

gyermekjóléti szolgáltatás 2016. éví átalakítása miatt a Beled székhelyű Szociális és

dyermekjóléti Tarsulás társulási megállapodását is módosítani sziikséges. Tájékoztatta a

képviselő_testületet, hogy a közös hivatal gesztor településének döntése folytán e két

,rÓ|gáltutást 2016. januar 1-tő1 a Kóny székhelyú tarsulás fogsa biztosítani a közös

önkórmanyzati hivatal minden településén. A beledi tarsuláshoz csatlakozna

Agyagosszergény, Acsalag, és Bodonhely községek, amelyek csatlakozását szintén jóvá

kell hagyni. Szavazásra tette fel az alábbi haíározatijavaslatot:

Rábapordány község Önkormányzatának képviselő-testülete a

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási

Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását és az egységes

szerkezetű Társulási Me gá11 ap o dást elfo g adj a,

Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy Agyagosszergény, Acsalag és

Bodonhely községek Önkormányzatainak képviselő-testülete a

Családsegítő és Gyermekj óléti SzolgáIat tekintetébe n 20 I 6. január

1-től a tarsuláshoz csatlakozzon.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Tarsulási Tanács
elnökét értesítse.
Felelős: Visy László polgarmester
Hataridő: 2aI5. november 19.

A döntésho zatalban résztvevők száma 6 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbí határ ozatot;

7ll20l5. (XIJil számű H a t á r o z
Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Beledi Szociális és Gyermekjólóti Társulás Társulási
Megállapodásanak előterjesztés szerinti módosítását és az

egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadj a.

Egyúttal hozzájuuL althoz, hogy Agyagosszergény, Acsalag és

Bodonhely Községek Önkormányzataínak Képviselő-testülete a

Családsegítő és Gyermekj óléti Szolgálat tekintetében 20 I 6. január

I -től a társuláshoz csatlakozzon.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács
elnökét értesítse.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: 2015. november 19.

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi adókról szóló törvény
módosítása folytan lehetőség yan arra, hogy az önkormányzat rcnde|etében a háziorvos,
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védőnő vállalkozó részére iparűzési adó kedvezményt, vagy mentességet állapítson meg

2016, évtől. A kedvezmény vagy mentesség feltétele, hogy a váIlalkozási szintű ipanizési

adóalap nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A törvény szerint akkor minősÜl valaki

haziorvosnak, ha háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást, vagy védőnői

tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80oÁ,a OEP ftnanszírozásból

szarmazik. Rabapórdanyban a fenti adózói körtől éves szinten 110-120 E Ft iParuzési adő

bevétel származik.

Rákli István képviseló javasolta, hogy teljes adómentességet biáosítsanak a vállalkozó
háziorvosnak.Ezze\, is ösztönözzék az orvosi ellátás jövőbeni biztosítását.

Visy László polgármester szavazásra tette fe! a háziorvos adómentességére vonatkozó

ip wűzési adó rende letet,

A döntésho zatalbanrésztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélküt megalkotta 13/2015.(XI.18.)
önkormányzati rendeletét a helyi iparűzési adóról.

pető Attila jegyző tájékoztaLta a képviselő-testületet, hogy a közszolgá|ati tisztviselőkről
sző|ő 2011. évi CXCIX. törvény 225lH. §-a alapján a képviselő-testület határozatával
jutalmat áIlapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája
értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nom haladhatja meg a polgármestert megillető
illetmény hat havi összegét. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy kívárrrrak-e élni

ezze! a lehetőséggel.

Rakli István képviselő javasolta a polgarmester részére a jutalom megállapítását a

tevékenység eli smeréseként.

Visy László polgármester bejelentette, hogy a jutalmat nem kívánja igénybe venni. Az
önkormányzat anyagi helyzete ezt most nem teszi lehetővé,

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szociális
normatívából elózetes számitásaik szerint még 450 E Ft-ot felhasználhatnának az idén,
Annak érdekében, hogy ne kelljen visszafizetni, javasolta, hogy a 0-18 évesek részére
karácsonyi támogatásként 2.500 E Ft-ot adhatnának szociális utalvány formájában.

Pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a helyi szociális rendeletet
kellene módosítani. Az erre vonatkozó tervezett szabá|yozást ismerlette. Javasolta, hogy a

hatáskört a polgármesterre nlházzák át ezen ellátás megállapításáravonatkozóan.

Visy László polgármesíer szavazásra tette fe| az ismertetett szociális rendelet módosítást.
A döntésho zatalban résztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta l4l20l5.(Xl.18.)
önkormányzati rendeletét az egye§ szociális ellátásokról szóló
3/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az első lakáshoz jutás

r.rtotaóit sziaaryoza rendeletet szeretné újragondolni. A támogatás összegét megemelni,

de ezze! együtt a juttatás feltételeit is pontosítani, garanciák beépítésével. Az erue

vonatkozó rendelet tórvezetet a következő ülések egyikén szeretné a kéPviselŐ-testÜlet elé

terjesáeni.

Visy László polgármestet a napirendek \ezárása vtén a közmeghallgatást 19 Őra 45

p.r.k . b.ária. Á szociális ügyek és Bursa páIyázatok tárgyalásának idejére zárt ülést

rendelt el amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.
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