Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-11/2009.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. június 17-én
(szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott
10 települési-képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bári Zoltán, Gálné Sulyok Anetta
távolmaradásukat előre jelezték.

és Németh Gyula települési-képviselők

A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Burján Imre és Molnár
Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Burján Imre és Molnár Csilla települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot:
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
A „RÁBCATOROK” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulás alapító okiratának
elfogadása
A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának kérelme
Műszaki feladatok ellátására megbízási szerződés kötése
melyek közül az elsőt az 1. napirend b) pontjaként javasol felvenni, a továbbiakat pedig 3-5.
napirendként. Ezentúl javasolja az 1) napirend 1/a. napirendre való változtatását.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Napirend:
1. a) Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
b) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A községnév használatának szabályozása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
3. A „RÁBCATOROK” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulás alapító okiratának
elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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4. A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. Műszaki feladatok ellátására megbízási szerződés kötése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a pótnapirendek kivételével az írásos
anyagot a meghívottak a meghívóval együtt kézhez kapták. A pótnapirendek írásos
előterjesztése az ülést megelőzően került kiosztásra.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok
intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti összetétele
annyiban változott az előző évhez képest, hogy megalakult a Turisztikai Bizottság. A Társulás
pénzügyi helyzete rosszabb az előző évhez képest, sajnos fejlesztésre nem tudtak fordítani.
Emlékeztet rá, hogy az elmúlt időszakban az ő támogatásukkal jött létre a kistérségi park,
valamint a játszótér.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi a polgármester úrtól, hogy a
Társulásban kapott-e valamilyen funkciót.
Jutasi Kálmán polgármester: Igen, a Turisztikai Bizottságnak ő az elnöke, a Pénzügyi
Bizottságnak pedig tagja.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a
Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 49/2009.(VI.17.) határozata a Többcélu
Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester tájékoztatóját a Többcélú Kistérségi Társulás
tevékenységéről jóváhagyólag elfogadja.
1/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának javaslatait megismerte, azt
elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozat-kivonatot a Társulás részére
küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009.június 30.

A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 50/2009.(VI.17.) határozata a Többcélu
Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosításának javaslatait megismerte, azt elfogadja.
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatkivonatot a Társulás részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009.június 30.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A községnév használatának szabályozása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A napirendi pont
előterjesztését az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, azt teljes mértékben elfogadásra javasolja.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Előterjesztésében a domain név használatával
kapcsolatban idézte a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat rendelkezéseit. Véleménye
szerint ez a szabályozás teljeskörü, további rendelkezésekre nincs szükség.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy használja-e valaki a
Rábapatona nevet, készült-e erről felmérés?
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Nem készült róla felmérés. A rendelet
módosításának hatálya 2009. július 1-je, aki ezt megelőzően használta már, arra a
rendelkezései nem vonatkoznak.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
8/2009.(VI.18.)
rendelete
az
önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatának
rendjéről
szóló
19/2008.(XI.27.)
rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A „RÁBCATOROK” Településeinek Regionális Fejlesztési Társulás
alapító okiratának elfogadása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
51/2009.(VI.17.)
határozata
a
RÁBCATOROK Településeinek Regionális Fejlesztési
Társulás alapító okiratának elfogadásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló,
2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve, a
Rábcatorok településeinek Regionális Fejlesztési Társulása
elnevezésű költségvetési szerve (székhelye: 9141 Ikrény, Győri
u. 66.) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból
felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési szerv
további működése önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként 2009. július 1-je után is indokolt.
Erre való tekintettel Rábcatorok településeinek Regionális
Fejlesztési Társulása költségvetési szerv - jelen határozat 5.
számú mellékletét képező –Alapító Okiratát 2009. július 1-jei
hatállyal elfogadja.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
utasítja a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatkivonatot küldje meg a Társulás vezető polgármesternek, hogy
az nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugatdunántúli
Regionális
Igazgatóságához
a
törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009.06.30.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy az ÁMK sikeresen pályázott
közművelődési tábor szervezésére. A pályázati pénzösszeget egy későbbi időpontban fogják
utalni, ezért kérik, hogy 200.000,- Ft összegű előleget biztosítson az önkormányzat a
részükre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor ÁMK
részére az NKA 2032-es altémájú (közművelődési tábor) sikeres pályázatához
200.000,- Ft összegű előleget biztosít a pályázati összeg átutalásáig.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az előleg rendelkezésre bocsátásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009.06.26.
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A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 52/2009.(VI.17.) határozata a Petőfi
Sándor ÁMK részére előleg nyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK részére az NKA 2032-es altémájú
(közművelődési tábor) sikeres pályázatához 200.000,- Ft
összegű előleget biztosít a pályázati összeg átutalásáig.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az előleg rendelkezésre
bocsátásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. június 26.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Műszaki feladatok ellátására megbízási szerződés kötése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Mindenki számára ismeretes, hogy április 1-jétől
településünkön megszűnt az építéshatósági jogkör ellátása. Az is tudott, hogy az ügyintézők
az építéshatósági feladatok ellátása mellett az önkormányzat egyéb műszaki feladatait is
elvégezték. Jelenleg nincs műszaki szakemberünk aki
§ Az útbontással,
§ Fakivágással,
§ 85-ös elkerülő úthoz kapcsolódó feladatokat,
§ Rendezési terv készítésével kapcsolatos,
illetve az egyéb műszaki feladatokat kézben tartaná. Erre kell megoldást találni.
Bejelenti, hogy Erdélyi Kálmán építésügyi előadót Győr Megyei Jogú Város Építéshatósága
nem foglalkoztatja tovább, közszolgálati jogviszonyát megszüntette.
Erdélyi Kálmán vállalkozását szeretné felkérni erre a feladatra heti 2x4 órás megbízással,
bruttó 70.000,- Ft összegű megbízási díjért. Ehhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Tehát egy alkalmazási jogviszony jönne létre?
Jutasi Kálmán polgármester: Nem, mint vállalkozást bízná meg, megbízási szerződéssel.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a RÁBA-BAU
Bt-t (9142 Rábapatona, Petőfi u. 4. Képviseli: Erdélyi Kálmán) a Polgármesteri
Hivatalnál lévő műszaki ügyek intézésével, heti 2x4 óra munkavégzés mellett, havi
bruttó 70.000,- Ft megbízási díj ellenében, 2009. július 1-jétől határozatlan időre.
2. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. június 30.
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A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 53/2009.(VI.17.) határozata a műszaki
feladatok ellátásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a RÁBA-BAU Bt-t (9142 Rábapatona, Petőfi u. 4.
Képviseli: Erdélyi Kálmán) a Polgármesteri Hivatalnál lévő
műszaki ügyek intézésével, heti 2x4 óra munkavégzés mellett,
havi bruttó 70.000,- Ft megbízási díj ellenében, 2009. július 1jétől határozatlan időre.
2. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. június 30.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Napirenden kívül Polgár László SE elnök kért szót.
Polgár László SE elnök: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt napok zord
időjárásának köszönhetően a sport öltöző tetőszerkezete beomlott. Emellett a pálya olyan
rossz állapotban van, hogy az használhatatlan, ami a vakondok járata miatt alakult ki. Emiatt
az őszi szezonra kétséges, hogy kapnak-e engedélyt.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A vakondok járata az egész terület
talajfertőtlenítésével szüntethető meg. A pálya rendbehozatalához pedig bütykös henger kell,
majd egy réteg föld, és ezután az egészet újra vetni fűmaggal.
Polgár László SE elnök: A talajfertőtlenítés a tavasszal megtörtént.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Azt az ősszel meg kell ismételni
Polgár László SE elnök: A felvázolt problémák kiküszöbölésére, illetve enyhítésére anyagi
támogatást kér az önkormányzattól. Sajnos a futball egy költséges sportág.
Jutasi Kálmán polgármester: Véleménye szerint először is fel kell mérni a pálya
rendbetételének költségvonzatát. A költségvetésben tervezett 1,7 millió forint támogatást már
átutalták a SE számára.
Molnár Csilla települési-képviselő: Véleménye szerint is egy költség-tervezetre van
szükség, mielőtt tovább tárgyalnának e kérdésben. Megjegyzi, hogy az elmúlt időszakban a
tartalék terhére sokat költekezett a képviselő-testület. Látni szeretné, hogy jelenleg mit
mutatnak a számok.
Jutasi Kálmán polgármester: A képviselő asszony rendelkezésére bocsátja a
„Nyilvántartás a 2009. évi költségvetési tartalék felhasználásáról” készített táblázatot.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: A táblázatból megállapítható, hogy 658 E Ft
áll még rendelkezésre a tartalékból.
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Jutasi Kálmán polgármester. Felkéri az SE elnökét, hogy a munkafolyamatok
megtervezése mellett egy költségtervezetet terjesszen a képviselő-testület elé, hogy érdemben
tudjanak foglalkozni a felvetett kéréssel.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését 17
óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Burján Imre
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

