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Jegyzőkönw

Készült: Rábapordany Község önkormanyzat Képviselő-testületének 2016. áPrilis 4-én

@;

rs,oo óiakor u" onkor.ányzattanácskozótermében

megtartott nyiivános üléséről.

Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Horváth Edit alpolgármester,
Németh Lászl'ő,
Németh Imre,
pásztorné Szakács Gabriella képviselők a csatolt jelenléti Ív szerint
Pető Aftila jegyző

Visy LászlÓ polgarmester köszöntötte a képviselŐ-testületi tagokat. Megállapította, hogy
Ú ÚtO, összehívás a az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt.
Megállapította, hogy az ü\és hatéxozatképes, mivel a megváIasztott 7 fős képviselő
miatt,
testÚletbol 5 fő jelen van. Rakli Istvan képviselő elózetesen jeleáe, hogy betegsége
Takács Eva képviselő pedig egyéb elfoglaltsága miatt nem tud résá venni a testületi
ülésen.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv
határ ozati j av

as

1

atot

hitelesítők személyére.Szavazásra tette

fel az

a|ábbi

:

Község

Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Imre képviselőt és Horváth Edit

Rábapordány

alpolgármestert megv álasztj a.
Hatátidő: azottrtal
Felelős: Visy László polgármester

A

döntésho zatalban résztvevők száma 5 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi hatétr ozatot:

A

!81201,6. 6Y.4.\

számí H

atá rozat

Község

z

Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Imre képviselőt és Horváth Edit

Rábapordany

alpolgármestert megv áIasztj a.
Hataridő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgármester ert követően szavazásta tette fel a jegyzőkönyv mellékletét
képező meghívób an szereplő napirend elfogadását.

A

döntésho zatalban résztvevők száma 5 fő.

javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghoáa az alábbi határ ozatot:

A
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z

lő-testülete a jegyzőkönyv melléletét
kepŰa -.giríu ób * }oglaltak szerint az úlésnapirendj ét elfogadj a.
Felelős: Visy László polgármester

Határídő. azornal

Napirend:

1/ B*laárn"ló Községi Sportkör 2015, évi munkájáról,
"
Előadó: Horváth Ottó elnök

2./ Rendeletalkotás a nem

közművel összegyűjtöttháúartási

szennyvízbegyqÍésére

vonatkoz ó kö zszolgáItatásró 1.
Előadó: Visy László polgármester
3,/

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése.
PiOadó: Visy László polgármester - Pető Attila jegyző

a.lEgyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Zú,úIés:

5./ Szociális ügyek.

Előadó: Visy László polgármester

Napirend
1.

Napirend
Beizámoló

tárgyalása:

Községi Sportkör 2015. évi munkájáról.
Előadó: Horváth Ottó elnök
a

Visy László polgármester felkérte a napirend előaőőjátbeszámolÓjának

megtartására.

Horváth ottó egyesületi elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ez elmÚlt évben
1200 E Ft önkormányzatí támogatást kapott az önkorményzat, amely biztosítotla u2
egyesület megfelelő működését. Megiegyezte, hogy az idei évre tervezett 700 E Ft
tűogatás neÁ elegendő az egyesület működésére. Amennyiben az anyagi feltételek nem
állnak rendelkezésre akkor a csapatot vissza kell minősíteni megyei III. csaPaítá.
Ismertette az egyesület főbb kiadásait, múködését, valamint elért eredményeit. Kiemelte,
hogy 16 csapaúal működik az egyesület. Elmondta, hogy a TAO pályázaton az Ídénis
inOutni szeretnének, de még nem döntötték el, hogy mire nyújtsak be igényüket,

pásztorné Szakács Gabriella képviselő javasolta az egyesületnek közfoglalkoztatott
a|kalmazását a költségek csökkentése miatt. Véleménye szerint az egyesületnek ke1l
döntenie a másik csoportba sorolásról, nem a képviselő-testületnek.

Németh László képviselő véleménye szerint sportegyesületre szükség van. Vaiami
megoldást találni kell a pénzngyihelyzet javításétra.
hozzászőlásában elmondta, hogy az év második felében
meglátjak milyen anyagi lehetőségeik lesznek, akkor térjenek vissza az egyesület további
tánogatására.

Visy László polgarmester

-3_
Vis}, László polgármester szavazásra tette fe| az alábbi határozatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő_testülete

a Községi

Sportkör
évi

Rábapordán} elnevézésűtarsadalmi szervezet 2015.
munkáj áró1 szóló beszámolój át elfogadj a,
Felelős: Visy László polgármester

Hatálridő: azowta],

A

döntésho zata\ban résztvevők szétma 5 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodáS
nélkül meghoúa az alábbí határ ozatot:

A
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@épviselő-testülete

z

Rábapordan} elnevezésű társadalmi

a Községi

Sportkör
szeruezet 2015. évi

munkáj aról szóló beszámolój át elfogadj a.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

2.

Napirend
R."d.l.t"lkotás

a nem

közművel összegyűjtőttháztaítási szennyvízbegYÚjtésére

onatkoz ó közszo|gáltatásró 1.
(Előterj e szté s anyaga írásban mellékelve, I . szémtű melléklet)

v

Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy a vízgazőá|kodásrÓl
*óló tö-"érrj, énelmébenaz önkormanyzatok kötelező feladata a nem közművel

szennyvízbegyűjtésérevonatkozőközszo|gáltatás megszervezése,
és az effe vonatkozó helyi rendelet megalkotása. A meghívóval kiküldték a
katasztrőfavédelem felszólító levelét is. A közszolgáltatási szerződést a Pannon-YÍz Zrtmegkötni. E szolgáItatő rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel és
vel javasolnák
-álta\vk
üzemeltetett szennyvíz telepeken pedig biztosított a sziPPantós kocsikkal
az
beszállított szemyvíz kezelése. Összehasonlította a Florasca étrait a Pannon-víz éttaival és
a két ar hasonlÓ, bár az árképzésük eltérő. A lakosság továbbra is száILÍttathatla a
szennyvizet a Florascával is, de az önkormányzaítal szerződött közszolgáItató kÖteles
j
te lj e s íteni a szo\gáItatást. S zav azásr a tette fel az alebbi hatátr ozatí av as atot :

összegyűjtötthártarási

1

Rábapordany Község Képviselő_testrilete a nem közművel
összegffitött háúartásí szernyvíz begyűjtésére vonatkozóan a
pannon_v íz zrt.-vel megkötendő közszolgáItatási szerződést az

esaé s mellékl ete szerinti tartalommal j óv ahagyj a.
Képvi s el ő _te stül et fe lhatalma zza a p olgarme stert a kö zszolgáItatásí
szerződés aláírására.
Felelős: Visy László polgármester
el őterj

Határidő: azonrnl

A

A

döntésho zata\banrésztvevők száma 5 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

-42tt2Dt6. 6Y.4.\ számű H a t á r o z a t

@Képviselő-testülete

z

a

nem

közművel
összegyűjtött héatartási szenrtyvíz begyűjtésére vonatkozőan a
Pannon-VÍz Zrt.-ve! megkötendő közszolgáItatási szerződést az
előterj e szté s melléklete szerinti tartalomm al j őv áhagyj a,
Képv i s e l ő -te stül et fe lhatalma zza a p olgarme stert a közszolgáItatási
szerződés aláírására.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

Visy László polgármestet szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletétkéPezőrendelet
tervezetet.
A döntéshozata\banrésztvevők

szátma 5

fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem
szaYazatta|) tartózkodás nélkül megalkotta 312016. (Iv.s.)
önkormányzati rendeltót a nem közművel összegyűjtött
szennyvíz
háztartási
közszo|gáltatásról.

3.

begyűjtésére

vonatkozó

Napirend

Gyermekj óléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése.
(Előterj e szté s anyaga írásbarr mel lékelve, 2. számu me 11 éklet)
Előadó: Visy László polgármester - Pető Attila jegyző

Visy László polgármester szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogy a vonatkozó jogszabályi
előírások szerint az önkormanyzatnak évente órtékelnie kell a gyermekjÓlÓti és
gyermekvédelmi feladatokat. Javasolta a meghívóval kiküldött írásos beszámoló
elfogadását , szavazásra tette fel az alábbihatározatijavaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete

a 2015.

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: 2016. május 3 1.

A

A

döntésho zata|ban résztvevők száma 5 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testtilet 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nólkül meghozta az alábbi határ ozatot:

22l20í6.íIV.4.) számú H

atá

rozatl

a 2015. évi
értékeléséről
átfogó
feladatok
gyermekvédelmi
gyermekjóléti és
szőIő beszámolót elfogadj a.
Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Győr-MosonSopron Megyei Kormanyhivatal Szociális és Gyámhivatalnak a
beszámolót küldje meg.
Felelős: Visy László polgármester

Rábapordány Község Képviselő-testülete
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Hataridő: 2016. május 31.
4.

Napirend

Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

tá$ékoztatta a képviselŐ-testiiletet, hogy a MedicoPter
Al"pít"á"y keróste'meg az önkórmémyzatokattámogatásukat kérve a légimentő szolgálat

Visy László polgármester

eszko"ei.rók fejlesztéúre,amelyet ismertetett. Kérte a képviselŐk véleménYéta

támogatással kapcsolatban.

pásztomé Szakács Gabriella képviselő 25 EEttámogatás megállapítását javasolja.

Visy László polgarmester szavazásra tette fel

a

következőhatfuozatí javas|atot:

Ráb apordany Közsé g Képvi selő-te stülete a Me dicopter

Alapítvány

részite egyszeri 25.000,-Ft ) azaz Huszonötezer forint támogatást

állapít meg.

Képviselő-testtilet felkéri a polgármestert, hogy
átutalásár ő1

g

a

támogatás

ondo sko dj on.

Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: folyamatos

A

döntésho zatalbanrésztvevők száma 5 fő.

napirendde1 kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az a|áhbi határ ozatot:

A

2312016. {oY.4.) számű H a t á r o z a t :
n a.u ap oroiny Közs ég Képviselő-te sttilete a Me dicopter Alapítvány
részéreegyszeri 25.000,-Ft, azaz Huszonötezer forint támogatást
állapít meg.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás
fttrtalásar ő1 gondo sko

dj

on.

Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: folyamatos

Visy László polgarmester a napirendek lezérása után a szociális ügyek
idej ére zárt ülést rendelt el,

amelyről külön

j

tétrgyalásanak

egyzőkönyv készült.
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Pető Attila
jegyző

Visy László

polgármester

lUIt,^Á,r"-

Németh Imre
j egyzőkönyv-hitelesítő

W3

(e_.*l
t,ácrue*-t1
HorváthEdit
j

egyzőkönyv-hitelesítő

^

