Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-4/2009
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. március 25én (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 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Burján Imre és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Németh Gyula és Molnár Csilla
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalására tesz javaslatot.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti 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) A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a 2008. évi temetkezési tevékenységről
Előadó:
dr. Ladocsy Géza „Jószív” Temetkezési Kft. ügyvezetője
b) A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.) Kt.
rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.14.) Kt. rendelet
módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. A gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2008.(XI.27.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
4. Rábapatona Község 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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5. A település polgárainak szociális étkeztetéséről szóló szakmai program jóváhagyása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
6. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció jóváhagyása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
7. A rábapatonai Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázat
benyújtása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Javaslat a „Könyvtári felzárkóztató pályázat” benyújtására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Állásfoglalás megyei fenntartású intézmények összevonása ügyében
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. A 2009. május 9-én megrendezésre kerülő Patonai Ifjúsági Fesztivál támogatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. A Petőfi Sándor ÁMK (Rábapatona, Szentháromság tér 1.) épületegyüttesének
fűtéskorszerűsítése a KEOP-2009-5.3. pályázati forrásból
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
12. A Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai Napközi Otthonos Óvodájának nyári zárva tartási
idejének meghatározása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
13. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez az írásos
előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 8 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 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

a) A „Jószív” Temetkezési kft. tájékoztatója a 2008. évi temetkezési
tevékenységről
Előadó:
dr. Ladocsy Géza a „Jószív” Temetkezési Kft.
ügyvezetője
b) A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló
18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Temetkezési Kft. Csornai
Kirendeltségének vezetője Abdai Imre úr külföldi tartózkodása miatt nem tud jelen lenni a
képviselő-testület ülésén.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Beszámol arról, hogy a
Pénzügyi Bizottság a temetkezési tevékenységről szóló beszámolót és a rendelet-tervezetet
megtárgyalta, mindkettőt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az 1/a. számú napirend előterjesztésében szereplő határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2009.(III.25.) határozata a „Jószív” Temetkezési Kft.
beszámolójának elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jószív”
Temetkezési Kft-nek a 2008. évi temető üzemeltetéssel kapcsolatos
tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Jutasi Kálmán polgármester az 1/b. számú napirend előterjesztésének mellékletét képező
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2009.(III.26.) rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési
tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008.(II.14.) kt.
rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2009.(III.26.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését
megállapító 4/2008.(II.14.) kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 17/2008.(XI.27.) Kt. rendelet
módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009.(III.26.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról szóló
17/2008.(XI.27.) kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének
jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi és a
Településstratégiai Bizottság a tervezetet megvitatta, elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a tervezetet szintén megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
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 Képviselő-testületének
13/2009.(III.25.) határozata a 2009. évi Közfoglalkoztatási terv
jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábapatona Község 2009. évi Közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv egy
példányát küldje meg a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatóság Győri székhelyére.
Felelős:
Határidő.

Jutasi Kálmán polgármester
2009. március 30.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A település polgárainak szociális étkeztetéséről szóló szakmai program
jóváhagyása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a szakmai programot megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.
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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 Képviselő-testületének
14/2009.(III.25.) határozata a szociális étkeztetés szakmai
programjának jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Rábapatona Község Önkormányzata szakmai
programját a település polgárainak szociális étkeztetéséről.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a szakmai program alapján a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő.

dr. Jász Lipót jegyző
Azonnal

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció jóváhagyása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót megtárgyalta, azt elfogadásra
javasolja.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság tagja: A
Településstratégiai Bizottság a koncepciót szintén megtárgyalta, és a 6. pontban A lakosság
egészségi állapota cím alatt „A lakosság 60 %-a rendszeresen dohányzik, 20 %-a pedig
rendszeresen fogyaszt alkoholt” mondat helyébe a következő mondat felvételét javasolja: „A
rendszeresen dohányzó és rendszeresen alkoholt fogyasztó lakosok száma az országos
átlagnak megfelelő.” Erre vonatkozóan konkrét felmérést nem végeztek településen belül, így
nem szerencsés számokban meghatározni a mértéket.
Jutasi Kálmán polgármester a Településstratégiai Bizottság módosító javaslatát teszi fel
szavazásra.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elfogadott
módosítással együtt 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 Képviselő-testületének
15/2009.(III.25.) határozata a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció jóváhagyásról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepcióját jóváhagyja a 6. pont harmadik
mondatának alábbiak szerinti módosításával:
„A rendszeresen dohányzó és rendszeresen alkoholt fogyasztó
lakosok száma az
országos átlagnak megfelelő.”
2. Felkéri a jegyzőt a módosításokkal kapcsolatos intézkedések
megtételére, ezen belül a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 5/2007.(III.29.) Kt. rendelet
módosítására irányuló rendelet-tervezet elkészítésére és annak a
2009. április 22-i kt. ülésre való előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

dr. Jász Lipót jegyző
Azonnal

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rábapatonai Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére
pályázat benyújtása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi és a
Településstratégiai Bizottság a határozati javaslatot megvitatta, elfogadásra javasolják a
képviselő-testületnek.
Bán Ferenc települési-képviselő: Mekkora a valószínűsége, hogy nyerünk a pályázaton?
Jutasi Kálmán polgármester: Előre ezt egyetlen pályázat esetében sem lehet tudni, a
pályázatot be kell adni, az önerő a költségvetés tartalékában, az óvoda felújítása címen
nevesítve, rendelkezésre áll.
További 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 Képviselő-testületének
16/2009.(III.25.) határozata a rábapatonai Napközi Otthonos
Óvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtásáról
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1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Rákóczi utca 85. szám alatti Napközi otthonos
Óvoda épülete infrastrukturális fejlesztésére a 8/2009.(II.26.) ÖM
rendeletben meghatározott feltételek között.
2. A projekt bruttó bekerülési költsége:
4.800.000,- Ft,
Ebből:
- a megpályázandó, vissza nem térítendő támogatás összege:
3.840.000,- Ft
- az önrész
960.000,- Ft
3. A pályázati önrész fedezete a 2009. évi költségvetési tartalék.
4. Felkéri a jegyzőt a költségvetési-rendelet módosításának
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére,
benyújtására, valamint pályázat nyertesség esetén a projekt
megvalósításával kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
1-2, 5. pont tekintetében:
2009. április.3.
3-4. pont tekintetében:
A ktv. I. f.évi mód. hi-je.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Javaslat a „Könyvtári felzárkózató pályázat” benyújtására

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi és a
Településstratégiai Bizottság a határozati javaslatot megvitatta, elfogadásra javasolják a
képviselő-testületnek.
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 Képviselő-testületének
17/2009.(III.25.) határozata a „Könyvtári felzárkózató pályázat”
benyújtásáról
1.)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetésében a könyvbeszerzési
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2.)

3.)
4.)

keretét a már jóváhagyott 150.000,- Ft költségvetési
támogatáson felül 50.000,- Ft-al kiegészíti a 2009. évi
költségvetés tartaléka terhére .
A képviselő-testületkötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott
összegeket a Petőfi Sándor ÁMK részére rendelkezésére
bocsátja.
Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és
a pályázat nyertessége esetén annak megvalósításával
kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. április 3.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Állásfoglalás megyei fenntartású intézmények összevonása ügyében

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság tagja:
Településstratégiai Bizottság a határozati javaslatot megvitatta, azt elfogadásra javasolja.

A

Bán Ferenc települési-képviselő: Nem érti, hogy miért van szükség a véleményükre, mivel
beleszólásuk nincs, és még az okot sem írják meg.
Jutasi Kálmán polgármester: Formai előírás.
További 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 Képviselő-testületének
18/2009.(III.25.) határozata a megyei fenntartású intézmények
összevonásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
fenntartásában álló, Porpáczy Aladár Általános Művelődési
Központ és Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép-és Felsőfokú
Szakképző Iskola és Kollégium tervezett összevonását.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy állásfoglalásáról a megyei közgyűlés
elnökét tájékoztassa.
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Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. április 6.

10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2009. május 9-én megrendezésre kerülő Patonai Ifjúsági Fesztivál
támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megtárgyalta. Szóba került, hogy az előző évek hagyományainak
megfelelően bográcsozni kellene, ezért felkérték a polgármester urat járjon utána, hogy a
főzés mennyivel növelné a költségeket.
Jutasi Kálmán polgármester: A Diófa Vendéglőből kért ajánlatot, miszerint egy babgulyás
nyersanyagnormája kb. 160,- Ft/adag. Vállalják, hogy főznek 500 adag babgulyást, ha ahhoz
az önkormányzat adagonként 100,- Ft-tal, tehát összesen 50.000,- Ft-tal hozzájárul, a többit
ők állnák.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a Győri Vásár Kft. önzetlenül támogatja
ezt a rendezvényt, vagy a településnek részvételi kötelezettsége lesz majd a Győri vásáron.
Jutasi Kálmán polgármester: A vásáron való részvételhez lehetőséget biztosítanak, de nem
jelent semmiféle kötelezettséget.
Bán Ferenc települési-képviselő: Milyen rendezvény lesz május elsején?
Jutasi Kálmán polgármester: Semmi, ehelyett lesz a május 9-i.
Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint zenés ébresztő kellene elsején, az ehhez
a naphoz kötött, május 9-én ne legyen.
Németh Gyula települési-képviselő: Véleménye szerint lovas-kocsival legyen a zenés
ébresztés, az hangulatosabb.
Bári Zoltán települési-képviselő: Jó ötletnek tartja, ilyen formában lehet 9-én is.
Jutasi Kálmán polgármester: A szervezéshez kér segítséget.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi módosító javaslatot teszi fel szavazásra:
A képviselő-testület a rendezvényen a Diófa Vendéglő által megfőzésre kerülő 500
adag babgulyáshoz 50.000,- Ft értékű nyersanyaggal hozzájárul.
A módosító javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az alábbi módosítással:
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A 2-3. pont számozása 3-4. pontra módosul és kiegészül:
2. A képviselő-testület a rendezvényen a Diófa Vendéglő által megfőzésre kerülő 500 adag
babgulyáshoz 50.000,- Ft értékű nyersanyaggal hozzájárul.
A 3. pont kiegészül: A támogatás és nyersanyagköltség .
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2009.(III.25.) határozata a Patonai ifjúsági Fesztivál
támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
30.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Bilibáncs
Alapítvány részére, a 2009. május 9-én megrendezésre kerülő
Patonai Ifjúsági Fesztiválra biztosított produkciókhoz, 2009. június
9-ig történő utólagos elszámolási kötelezettséggel.
2. A képviselő-testület a rendezvényen a Diófa Vendéglő által
megfőzésre kerülő 500 adag babgulyáshoz 50.000,- Ft értékű
nyersanyaggal hozzájárul.
3. A támogatás és a nyersanyagköltség fedezete a 2009. évi
költségvetés tartaléka.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetés módosításának
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. május 9.

11. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK (Rábapatona, Szentháromság tér 1.)
épületegyüttesének fűtéskorszerűsítése a KEOP-2009-5.3 pályázati
forrásból

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A pályázat benyújtásához tervekkel még nem rendelkezik,
ezért csak előzetes költségkalkulációt tudott képviselő-társai rendelkezésére bocsátani. A
pályázatíró felvállalja a tervek elkészítését, a pályázat benyújtását, melyekért fizetni csak
nyertes pályázat esetén kell.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta a napirendet, bár a bizottság előtt még a költségkalkuláció nem volt ismeretes.
Ennek ellenére a Pénzügyi Bizottság javasolják a pályázat benyújtását.
Bán Ferenc települési-képviselő: Az tudott dolog, hogy a napkollektor hatásfoka jelentősen
csökken a kevésbé napos időszakokban.
Jutasi Kálmán polgármester: A napkollektornak rásegítő szerepe lenne, előnye azonban,
hogy az iskolában a felhasználás a napsütötte időszakra esik.
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Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ha a képviselő-testület egy ilyen nagyszabású
beruházást helyez kilátásba, akkor kettő nagy teljesítményű vegyes-tüzelésű kazánnal is
számolni kellene, ami kizárja a gázellátás okozta veszélyt.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint ez az alternatív fűtési mód
magánházaknál éri meg. Intézménynél plusz 1 fő foglalkoztatását jelentené. Javasolja, hogy a
gáz viszonylatában a szolgáltató váltást fontolja meg a képviselő-testület.
Jutasi Kálmán polgármester: Érkezett már megkeresés ez ügyben, de indokoltnak tartja erre
a kérdésre majd a nyáron visszatérni, mert szerinte addig még kedvezőbb ajánlattal is
megkereshetik az önkormányzatot.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Több önkormányzat összefogásával, a lakosság
bevonásával meg nagyobb kedvezményhez lehet jutni.
Jutasi Kálmán polgármester: Kistérségi szintén is volt már erről szó, ezért is javasolja a
nyárra elhalasztani ezt a kérdést.
További 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 Képviselő-testületének
20/2009.(III.25.)
határozata
a
KEOP-2009-5.3.
pályázat
benyújtásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza oktatási intézménye, a Petőfi Sándor ÁMK Rábapatona,
Szentháromság tér 1. alatti épületegyüttesének fűtéskorszerűsítését.
(2) A fűtéskorszerűsítés anyagi fedezetét a környezet és energia
program keretében kiírt KEOP-2009-5.3.0 „Energetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”című pályázati
kiírásra benyújtandó pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő
állami támogatás, és annak az önrésszel v aló kiegészítése útján
kívánja biztosítani.
(3) A pályázat előkészítése keretében elrendeli a PSÁMK. Rábapatona,
Szentháromság tér 1. sz. alatti épületegyüttese fűtési rendszerének
felülvizsgálatát, valamint a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó tervek,
valamint a projekt költségvetésének elkészítését.
(4) Felhatalmazza a polgármestert hogy a (4) pontban meghatározott
munkák elvégzésével a Pentatrede Kft-t (Győr, József A. u. ) bízza
meg.
(5) Felkéri a polgármestert, hogy az pályázati projektet annak
elkészültét követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő a pályázat
benyújtásának kérdésében meghozandó döntés végett.
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Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai Napközi Otthonos Óvodájának nyári
zárva tartási idejének meghatározása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megvitatta, azt elfogadásra javasolja.
Németh Gyula települési-képviselő: Megkérdezi, hogy milyen megoldást tudnak ajánlati
azon szülők számára, akik nem tudják megoldani a zárva tartás ideje alatt gyermekük
elhelyezését.
Jutasi Kálmán polgármester: Ők vihetik gyermekeiket a Koroncói óvodába, vagy a Családi
Napközibe.
További 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 Képviselő-testületének
21/2009.(III.25.) határozata a rábapatonai Napközi Otthonos
Óvoda nyári zárva tartásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor ÁMK rábapatonai Napközi Otthonos Óvodájának nyári
zárva tartási idejét 2008. augusztus 3-tól augusztus 31-ig határozza
meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a tagintézmény vezetőt a zárva tartás
időpontjáról tájékoztassa a szülőket.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv igazgatós
2009. április 30.

13.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény ismertetése

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző
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Dr. Jász Lipót jegyző: Tájékoztatást ad arról, hogy az új törvény előírásai szerint az
intézmények között a feladatokat fel kell osztani, meg kell határozni az intézmények típusát
május 15-ig, képviselő-testületi határozattal. Ezt követően június 1-jéig el kell fogadni a
módosított alapító okiratokat, és be kell jegyeztetni az intézményeket. Az intézményekkel
kapcsolatos változtatási szándékról nincs tudomása, ezért az áprilisi ülésre beterjeszti a
törvény előírásai szerinti határozati javaslatokat.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatását tudomásul vette.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Napirenden kívül tájékoztatást ad arról, hogy április 1-jei hatállyal megszűnik a RábapatonaKoroncó Építéshatósági Társulás. A jelenleg Gyes-en lévő Tóthné Szabó Ildikó és az őt
helyettesítő Erdélyi Kálmán építésügyi előadók továbbfoglalkoztatása megoldódott, őket
áthelyezéssel átveszi a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Rábapatonán
építéshatósági ügyintézés nem lesz, csupán kihelyezett ügyfélfogadást engedélyeztek heti 1
napon, melynek fele Rábapatonán, másik fele pedig Koroncón lesz.
Bári Zoltán települési-képviselő: Nem tartja szerencsésnek, ez nem a lakosság érdekeit
szolgálja. Megkérdezi, hogy a TakarNet rendszerhez ki férhet hozzá?
Dr. Jász Lipót jegyző: A jogosultak körét jogszabály határolja be.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad még arról, hogy a 0172 hrsz-ú utat az
erdészet rendbe teszi, ha annak kimérése megtörténik. A kimérésről a Vadásztársasággal
folytatott tárgyalást.
Bári Zoltán települési-képviselő: A Vadásztársaság az út kimérésének költségeit felvállalja,
a földmérővel április elejében egyeztek meg.
Felhívja a figyelmet, hogy a helyi utakon ismét sok a kátyú, és sajnos mindig ugyanazon
helyeken fagy fel. Véleménye szerint ez annak is betudható, hogy a padka magasabb az
úttestnél. Évek óta nem volt padka rendezés, amit legalább az önkormányzat alkalmazottjaival
el kellene végeztetni.
Németh Gyula települési-képviselő: A szelektív hulladékgyűjtő edényekre hívja fel a
figyelmet. A környékükön nagy a rendetlenség, nem teszik bele a műanyag flakonokat, hanem
zsákokban ott hagyják mellette. Ennek kiküszöbölésére a lakosság figyelmét fel kell hívni,
ezen kívül kérni kellene a szolgáltatótól vagy nagyobb gyűjtő edényt, vagy gyakoribb
elszállítást.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megjegyzi, hogy a 85-ös főút mellett is nagyon sok a
szemét az un. homokgödörnél.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Azt a kerülő utat szerinte sorompóval le kellene
zárni, és talán visszatartó hatást váltana ki.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előző évek gyakorlatának
megfelelően április 17-én falutakarítási akció lesz.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait pedig kérte, hogy
munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
A képviselő-testület ülését 17 óra 50 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Molnár Csilla
Németh Gyula
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

