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Rábapatona Község Önkormányzatának 2009. november 25-én (szerda) 17.00
kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Henzelné dr. Kovács Violetta
dr. Tarbay Gábor

fogorvos
háziorvos

Jutasi Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
megválasztott 10 fő települési-képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Bán Ferenc és dr. Mohos Antal települési-képviselők távolmaradásukat előre
jelezték.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Szabolcs és
Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Bognár Szabolcs és Molnár Csilla települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalására tesz
javaslatot azzal, hogy a 8.) napirend, amely a közterület használatáról szóló rendelet
elfogadása, maradjon ki. Az SzMSz 43. § (4) bekezdése szerint a rendelet-tervezetet a
Településstratégiai Bizottságnak véleményeznie kellett volna, azonban ülésük
határozatképtelenség okán elmaradt. Kérte a bizottság tagjait vegyék komolyan munkájukat,
hogy a jövőben ilyen esetre ne kerüljön sor.
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.) Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Előadó:
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
dr. Tarbay Gábor háziorvos
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3.) Az önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4.) Folyószámlahitel felvételének engedélyezése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5.) Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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6.) A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7.) Tájékoztató az önkormányzati társulások tevékenységéről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8.) Utasváró beszerzése a K. Rákóczi utcai (Vasút melletti) buszmegállóba
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a 2-8. napirendekhez a meghívottak az
írásbeli előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok
intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
Előadó:

Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
dr. Tarbay Gábor háziorvos

Jutasi Kálmán polgármester köszöntötte a megjelent fogorvos asszonyt és háziorvos
urat. Felkérte őket, hogy tartsák meg tájékoztatójukat.
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: Tájékoztatásul elmondja, hogy havonta kb. 70
beteg jelenik meg a rendelésén. Ennél több beteget is el tudna látni, de már ez a létszám is
előrelépésnek számít. Működése zavartalan. Beszámolni másról nem tud, de kérdésekre
szívesen válaszol.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a kialakított rendelési idő megfelelőe a lakosságnak? Illetve arról tájékozódna, hogy a fogorvos asszony kapott-e visszajelzést a
lakosságtól a munkáját illetően?
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: Semmiféle visszajelzés nem érkezett hozzá a
lakosságtól. Úgy érzi, hogy a rendelési idő megfelelő, a gyakorlat bizonyítja, hogy a délutáni
rendelésre nagyobb az igény. Az még el kívánja mondani, hogy a délutáni rendeléseken hideg
van a rendelőben, nem mindig van fűtés.
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Jutasi Kálmán polgármester: A termosztát a hivatal folyosóján van, amelyet a hivatal
zárásakor alacsonyabb hőfokra állítanak. A két épületet egy kazán fűti, a hivatalból
távvezetéken megy át a rendelőkhöz. Takarékossági szempontból is külön kellene választani a
kettőt.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi tevékenységről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 89/2009.(XI.25.) határozata a fogorvosi
tevékenységről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fogorvosi tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos távozik az ülésteremből
dr. Tarbay Gábor háziorvos: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelenleg 2.350 fő
tartozik a háziorvosi körzetéhez, vegyesen felnőttek és gyermekek. 2009. évben ezidáig
14.022 betege volt. A napi betegforgalma 80-120 fő közé tehető. A rendelési időn túl napi
átlagban 2-3 beteghez kell házhoz mennie. Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy jelenleg
helyettesítői feladatokat lát el Rábacsécsényben, de ez a helyi rendelési időt nem érinti.
Megszervezte az allergianapot felnőtteknek és gyermekeknek külön, amikor a helyi
rendelőben az allergiás betegek szakorvoshoz fordulhattak. Sikeresnek értékeli, és ismételten
szervezni fognak hasonlót.
Jelenleg az influenza elleni védőoltás és a H1N1 elleni védőoltás miatt van több dolguk. Az
utóbbi körül eléggé sok kérdés fogalmazódott meg.
A HPV elleni védőoltás is megkezdődött, az első vakcinát már megkapták akik kérték.
Tudomására jutott, hogy a telefonkeretét túllépte, holott nem is tudott arról, hogy részére 70
E Ft-os keretet állapított meg a képviselő-testület. Ezt az összeget nagyon kevésnek tartja,
mivel 4.660,- Ft a fix költség, és a keret nagy részét felemészti. 14-15 ezer forint marad a
beszélgetésre, és ez nagyon kevés, mivel a betegnek szakrendelésre időpontot kell foglalni, a
betegszállítókat telefonon kell értesíteni. Kéri, hogy hagyják meg részére az eredendően
tervezett 130 ezer forint telefonköltséget, és a jövő évi költségvetésben már ezzel számoljanak.
Köszöni, hogy meghallgatták és kéri tájékoztatója tudomásul vételét.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi tevékenységről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
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A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 90/2009.(XI.25.) határozata a háziorvosi
tevékenységről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
háziorvosi tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
dr. Tarbay Gábor háziorvos távozik az ülésteremből.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
Előadó:

Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedévi
gazdálkodásáról
Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a napirendet, és a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Bári Zoltán települési-képviselő: Az előterjesztésben az önkormányzat kiadásai fejezet
első mondata végén a zárójeles %-ra kérdez rá.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: A kiadások teljesítése a valóságban 44,4 %,
viszont a TEUT pályázat előfinanszírozása miatt 78,12 %-ot mutat. A pályázati pénz
megérkezésekor e kettősség megszűnik.
Molnár Csilla települési-képviselő: Aggodalmát fejezi ki az iparűzési adó csökkenése
miatt.
Németh Gyula települési-képviselő: A válság miatt ezzel lehetett számolni.
Molnár Csilla települési-képviselő: A kiadásoknál ezt figyelembe kellene venni.
Bári Zoltán települési-képviselő: Az átadott pénzeszközöknél szerepel a TUTTI Kft.
részére a kitüntetéshez járó pénzösszeg, azt azonban a Kft. közhasznú társaság részére
továbbadta.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: Az önkormányzat a TUTTI Kft-nek adta át.
Takács Viktor alpolgármester: A gázdíjnál 96 %-os a teljesítés, elegendő lesz az év hátra
lévő részére?
Jutasi Kálmán polgármester: 2 hónap – október, november – fűtésére biztosan nem lesz
elegendő. A december már a következő évet terheli. A tartalékban 1 millió forint még
rendelkezésre áll e célra.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: A dologi kiadások megtakarításait kell
először felhasználni, majd ezt követően kerül sor a tartalék igénybevételére.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
91/2009.(XI.25.)
határozata
az
önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat 2009. I-III.
negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatóját elfogadja.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
elfogadása

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a napirendet, és a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
92/2009.(XI.25.)
határozata
az
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2010. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 2010.
évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket
határozza meg:
a. A 2010. évi költségvetés összeállításánál elsősorban a
kötelező
önkormányzati
feladatok
ellátásának
fedezetét kell biztosítani, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.
b. az önként vállalt feladatokra szánt összeget az állami
költségvetés kényszerítő hatása miatt szigorúan felül
kell vizsgálni és érdemben csökkenteni kell.
c. az általános tartalékot a kiadási főösszeg legalább 0,3
%-nak megfelelő összeget kell tervezni.
d. valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény
vonatkozásában a dologi kiadások tervezett összegben
történhet.
e. tervezésnél figyelembe kell venni a képviselő-testület
által korábban vállalt kötelezettségeket, és a pénzügyi
lehetőségek függvényében szükséges módosításokat
végig kell vezetni.
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2. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
koncepcióban foglaltak alapján összeállított 2010. évi
költségvetési rendelet-tervezetet – a törvényi határidőn belül
– terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése
szerint.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Folyószámlahitel felvételének engedélyezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a napirendet, és a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
93/2009.(XI.25.)
határozata
folyószámlahitel felvételének engedélyezéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
folyószámla-hitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja:
a működési bevételek, kiadások
időbeli
ütemeltolódásának finanszírozása.
A hitel összege:
20.000.000,- Ft
A hitel futamideje: 12 hó
Hitelfedezet:
Az önkormányzat képviselő-testülete
kötelezettséget vállal
• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy
• a futamidő alatti évek költségvetésében a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja.
Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel
valamennyi
költségvetési
bevételét,
valamint
mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re
történő engedményezését.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségei figyelembe véve nem esik az 1990.
évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozás
alá.
2. Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az
1. pont szerinti feltételekkel történő hitelelvétel ügyében
eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében
a Bankkal megkösse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009.december 17.
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5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
Előadó:

Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkezdődött a
hulladékudvar építése. A tervek szerint 2010. március 1-jén megnyílik.
Bári Zoltán települési-képviselő: A tájékoztatóhoz kapcsolódóan ismételten eszébe
jutott, hogy a külterületeken sok a szemét, főként a 85-ös útmentén. Véleménye szerint részt
kell venni ennek a megszüntetésében, amit több féleképpen is el tud képzelni:
• rendőrt kell felkérni, hogy fokozottabb figyelmet fordítson rá,
• a tulajdonos felszólítása,
• „Nem szemétlerakó hely” tábla elhelyezése.
Közösen valamit ki kell találni!
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Szerinte veszélyes hulladékot is raknak már le.
Megoldást jelentene az árkot körülvevő út lezárása.
Bári Zoltán települési-képviselő: Az a terület magántulajdonban van, megoldás, védje
mindenki a magáét. A jegyző ennek nézzen utána.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ő már két alkalommal tartott szemlét a szóban
forgó területen, egyszer pedig szabálysértési eljárást is folytatott ez ügyben Valóban
magántulajdonban van. Hatásköre addig terjed, hogy feljelentést tesz a környezetvédelmi
hatóságnál, aki milliós nagyságrendű büntetést szab ki a tulajdonosok számára. Ettől még a
szemét változatlanul a területen marad. Ha megtette a feljelentést, lehetőségként merül fel az
is, hogy az önkormányzat eltakaríttatja, ami szintén horribilis összegbe kerülne.
Németh Gyula települési-képviselő: A tulajdonosokat nem kell büntetni.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Ezt ő sem akarja. Mindenképpen jónak tartaná
azért beszélni a tulajdonosokkal, és közösen kigondolni valamit, mert a szemét mennyisége
csak nő.
Jutasi Kálmán polgármester: A Kommunális Szolgáltató Kft. kb. 10 millió forintért
szállítaná el azt a nagy mennyiségű szemetet.
Bári Zoltán települési-képviselő: A tulajdonosok az árokból a bozótot irtsák ki, és az már
visszafogó hatású lehet.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Javasolja, hogy a Településstratégiai Bizottság
karolja fel ezt a feladatot, tartson egy kibővített bizottsági ülés, melyre hívja meg a
tulajdonosokat is.
Németh Gyula települési-képviselő: Egyetért azzal, hogy az utat le kell zárni.
Takács Viktor alpolgármester: Szintén jó gondolatnak tartja a 85-ös főúr felől az út
lezárását.
Molnár Csilla települési-képviselő: Szerinte fel kellene becsültetni, hogy mennyiért
szállítják el.
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Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Azt megelőzően elsőként a szemét összetételét
kellene megvizsgáltatni.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Tudomása szerint a gazdák a 85-ös út építésére
várnak.
Jutasi Kálmán polgármester: Igen. Megjegyzi, hogy az érintett területen több ezer m3
szemét van, összehasonlításként megjegyzi, hogy az óvoda vizesblokkjának építésekor 6 m3
szemetet 34 ezer forintért szállítottak el.
Takács Viktor alpolgármester: Az út lezárásához viszont a gazdák hozzájárulására van
szükség, hogy a földjeiket meg tudják közelíteni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A megoldás érdekében ismételten javasolja,
hogy a Településstratégiai Bizottság hívja össze az érintetteket, és alakítsanak ki valamilyen
koncepciót a szemét felszámolására.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy helyezzenek el két táblát, ez nem nagy
befektetés és rövid időn belül megvalósítható, ezt követően pedig a Településstratégiai
Bizottság kibővített ülésén alakítson ki koncepciót a szemét felszámolására.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az alábbi kiegészítéssel:
2.) A képviselő-testület elhatározza, hogy ideiglenes megoldásként 2 db „Nem szemétlerakó
hely” táblát vásárol, melyet a 85. sz. főút mellett illegális szemétlerakó hely körüli út mellett
helyez el.
3.) Megbízza a Településstratégiai Bizottságot, hogy az illegális szemétlerakó hely
felszámolása céljából hívjon össze - tulajdonosokkal - kibővített bizottsági ülést, és alakítsák
ki közös koncepciójukat.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 94/2009.(XI.25.) határozata a település
környezetvédelmi
állapotáról
szóló
tájékoztató
elfogadásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a település környezetvédelméről szóló
tájékoztatását jóváhagyólag elfogadja.
2.) A
képviselő-testület
elhatározza,
hogy
ideiglenes
megoldásként 2 db „Nem szemétlerakó hely” táblát vásárol,
melyet a 85. sz. főút mellett illegális szemétlerakó hely körüli
út mellett helyez el.
3.) Megbízza a Településstratégiai Bizottságot, hogy az illegális
szemétlerakó hely felszámolása céljából hívjon össze tulajdonosokkal - kibővített bizottsági ülést, és alakítsák ki
közös koncepciójukat.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Burján Imre Településstratégiai Bizottság elnöke
Határidő:
2010. január 31.
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6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 95/2009.(XI.25.) határozata a civil
szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának
értékeléséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a civil szervezetek és az önkormányzat közötti
kapcsolatáról szóló tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzati társulások tevékenységéről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
96/2009.(XI.25.)
határozata
az
önkormányzati
társulások
tevékenységéről
szóló
tájékoztató elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek az önkormányzat társulásainak tevékenységéről
szóló tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.
8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
Előadó:

Utasváró beszerzése a K. Rákóczi utcai (Vasút melletti)
buszmegállóba
Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a napirendet, és a határozati javaslat elfogadását támogatja. Saját véleménye pedig
az, hogy az út jobb oldalán lévő lemezvárót át kellene rakni a túloldalra és ezzel megoldódna a
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Győrbe utazók gondja, és a 600 ezer forint is megmaradna. Véleménye szerint a kiadásokkal
óvatosan kell bánni, aggályosnak tartja a költségvetést.
Takács Viktor alpolgármester: Egyetért a képviselő-társa javaslatával.
Bári Zoltán települési-képviselő: Ez a megoldás számára is megfelelő.
Németh Gyula települési-képviselő: Szerinte is jó megoldás, akár még ablakot is lehet rá
vágni.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A kérés tőle ered, de nem új buszmegállót
kért. A cél szempontjából a lemezváró áthelyezése is megfelelő számára.
Bári Zoltán települési-képviselő: Felajánlja a festéket, amivel az áthelyezést követően
belülről kifesthetik.
Molnár Csilla települési-képviselő: Javasolja, hogy új buszváró beszerzésére ne kerüljön
sor, azt halasszák el. Átmeneti megoldásként a jelenlegi lemezváró kerüljön áthelyezésre.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi módosító javaslatot teszi fel szavazásra:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Külső
Rákóczi utcában, a vasút melletti buszmegállóba jelenleg új utasvárót nem létesít, a
létesítést elhalasztja.
2.) Átmeneti megoldásként az út jobb oldalán lévő lemezvárót áthelyezi a baloldalra,
megkönnyítve ezzel a Győr felé utazók várakozását.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. december 15.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a módosító javaslatot
elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az elfogadott módosító javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 97/2009.(XI.25.) határozata a Külső
Rákóczi utcai utasváró áthelyezéséről
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Külső Rákóczi utcában, a vasút melletti
buszmegállóba jelenleg új utasvárót nem létesít, a létesítést
elhalasztja.
2.) Átmeneti megoldásként az út jobb oldalán lévő lemezvárót
áthelyezi a baloldalra, megkönnyítve ezzel a Győr felé utazók
várakozását.
Felelős:
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. december 15.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént.
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Polgár László Településstratégiai Bizottság tagja: Tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy ismételten tud lehetőséget biztosítani kedvezményes áron fűnyíró traktor beszerzésére.
Egy 670 ezer Ft értékű, kis gyári hibás traktort 250 ezer Ft-ért beszerezhető.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Ismeri, három hengeres, diesel traktor. Nagyon
megérné.
Bári Zoltán települési-képviselő: Szinte ingyen van.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Jó lenne róla prospektust látni, és a
következő ülésre döntésre előkészíteni.
Németh Gyula települési-képviselő: Véleménye szerint ne vegyék meg! A rézsü
területeket, mint pl. a Holt-Rába meder oldala úgy sem lehet vele nyírni. Álláspontja az, ha
egy nagy fűnyíróra van szükség, akkor nem szabad venni több kicsit.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Valóban megérné megvásárolni, de be kell látni,
hogy az anyagi lehetőségek behatároltak.
Molnár Csilla települési-képviselő: Nagyon meg kell gondolni a kiadásokat, nem
javasolja a beszerzést.
Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi, hogy ki javasolja érdemben foglalkozni a
fűnyíró beszerzésével.
A képviselő-testület 2 fő igen, 4 fő nem szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett elveti a fűnyíró
beszerzésének kérdését.
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 18
óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bognár Szabolcs
Molnár Csilla
települési-képviselők, jkv. hitelesítők

