Községi Önkormányzat
Rábapatona
143-27/2009.
Jegyzőkönyv
Készült:

Rábapatona Község Önkormányzatának 2009. december 16-án (szerda) 17.00
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
megválasztott 10 fő települési-képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Németh Gyula települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Bán Ferenc és Bári
Zoltán települési-képviselőket kérte fel.
Bári Zoltán és Bán Ferenc települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti a képviselő-testület zárt ülésén hozott
határozatokat.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl
pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint:
 Dr. Tarbay Gábor háziorvos kérelme,
 BEKA PATONA Kft. kérelme
melyeket 9-10. napirendként javasol felvenni.
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 Képviselő-testület 2010. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 21/2008.(XII.11.) Kt. rendelet
módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
3. Beszámoló a jegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről és a 2010. évre szóló
teljesítménykövetelmények kiemelt céljainak meghatározása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A közterület használatáról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
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5. A 2010. évi iskolatej programhoz való csatlakozáshoz elvi hozzájárulás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. Családi napközi működtetéséhez fedezetbiztosítás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Nemzeti Infrastruktúra Zrt. Javára történő kisajátítás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás
módosításának elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

8.

számú

9. dr. Tarbay Gábor háziorvos kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. BEKA PATONA Kft. kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az 1-3 és az 5-8. napirendekhez a
meghívottak az írásbeli előterjesztést a meghívóval együtt, a 4. napirendhez még a november
25-i ülés meghívójával 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 9 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 9 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 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság a tervezetet megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság a tervezetet megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő, Szociálpolitikai bizottság tagja: A
Szociálpolitikai Bizottság a tervezetet megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi
Bizottság a tervezetet megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
További hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 104/2009.(XII.16.) határozata a képviselőtestület 2010. évi munkatervének jóváhagyásáról
1.)
2.)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2010. évre szóló munkatervét elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott munkatervet az
SZMSZ 23. § (6) bekezdésében felsoroltak részére küldje meg,
továbbá a 24 §-ában előírtak szerint tegye közzé
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. január 15.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért
és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló
21/2008.(XII,11.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy hány százalékos emelésről van
szó.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A PANNON-VÍZ Zrt. levele tartalmazza az
emelések mértékét, ami lakossági fogyasztók, valamint állami, önkormányzati és egyéb
intézmények esetén 3,99 %.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
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A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
12/2009.(XII.17.)
rendelete
az
önkormányzati
tulajdonú
közüzemi
vízműből
szolgáltatott
ivóvízért
és
közüzemű
csatorna
használatáért
fizetendő
díjakról
szóló
21/2008.(XII.11.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Beszámoló a jegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 105/2009.(XII.16.) határozata a jegyző
2009. évi teljesítmény értékelésének tudomásul
vételéről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyző 2009 évi teljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
3/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2010. évre szóló teljesítménykövetelmények kiemelt céljainak
meghatározása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 106/2009.(XII.16.) határozata a 2010. éve
szóló teljesítménykövetelmények kiemelt céljainak
meghatározásáról
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(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselői
részére
a
teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2010. évre az
alábbi kiemelt célokat határozza meg:
a) A 2010. évi költségvetési gazdálkodás keretében a
körültekintően takarékos és szabályszerű intézményi
gazdálkodás megvalósítása, különös tekintettel a Harsányi
Lajos gazdasági programban és az aktuális költségvetési
koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása
szellemében;
b) A közigazgatási munkában a jogszerűség, szakszerűség,
következetesség, és hatékonyság elvei szerinti eljárás, továbbá a
köz- és magánérdek összehangolásának megvalósítására való
törekvés;
c) A testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában való
aktív szakmai közreműködés;
d) A költségvetési támogatások pályázati úton való megszerzésének
feltárása, a pályázatok elkészítése, illetőleg az előkészítésében
való közreműködés, az elnyert pályázatok projektjei
megvalósításában való egyéni és kollektív munkálkodás.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján határozza
meg a jegyző 2010. évre szóló teljesítménykövetelményeit.
(3) Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2010. évben
irányadó, személyre szóló teljesítménykövetelményeket.
Felelős:
a határozat (2) pontjáért:
Jutasi Kálmán polgármester
a határozat (3) pontjáért
Szalainé Dr. Németh
Annamária jegyző
Határidő:
2010. február 28.
4. napirend tárgyalása:
Tárgya:

A közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet elfogadása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
13/2009.(XII.17.)
rendelete
a
közterületek használatáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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5. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2010. évi iskolatej programhoz való csatlakozáshoz elvi hozzájárulás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a tanulók körében milyen a
fogadtatása az iskolatejnek.
Márkus Gusztáv igazgató: Elfogyasztják. Két éve tartóstejet kapnak, így ami egyik nap
megmarad, azt még másnap el lehet fogyasztani.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 107/2009.(XII.16.) határozata a 2010. évi
iskolatej programhoz való csatlakozásról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő – testülete
elvi hozzájárulását adja a 2010-ben bevezetésre kerülő iskolatej
programban való részvételhez.
(2) Felkéri a jegyzőt, az iskolatej valamint a fonott kalács
biztosításához szükséges önrésznek a 2010. évi költségvetésben
való megtervezésére és előirányzására.
(3) Felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges
jognyilatkozatok és kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:

Határidő:

2. pont tekintetében : Szalainé Dr.
Németh Annamária jegyző
3. pont tekintetében Jutasi Kálmán
polgármester
2010. január 31.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Családi napközi működtetéséhez fedezetbiztosítás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 108/2009.(XII.16.) határozata a családi
napközi működtetéséhez fedezet biztosításáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a
Családi napközi ellátás többletköltségeinek fedezetére a 2009.
évi költségvetésben előirányzott összegen felül további 664 E
Ft összeget biztosít az önkormányzat általános tartalék
előirányzatának terhére.
2.) A képviselő – testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító
rendelet - tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: 1. pont tekintetében: 2009. december 31.
2. pont tekintetében: a
2009.
II.
költségvetési rendelet módosítása.

félévi

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Nemzeti Infrastruktúra Zrt. javára történő kisajátítás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 109/2009.(XII.16.) határozata a Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. javára történő kisajátításról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal alább jelölt számú határozataival a tulajdonát képező és
alább tételesen felsorolt ingatlanok kisajátítását, a kisajátítási
határozatban foglaltak szerint:
hrsz.
m2 ár
érintett terület nagysága
Ft. összesen
közig.hiv. hat.sz.
2
2
0317 hrsz
520 Ft/m
293 m
152.360,- Ft
3075-8/2009.
0319 hrsz
210 Ft/m2
08 m2
22.680,- Ft
3076-8/2009.
90 m2
20.250,- Ft
3077-8/2009.
0309 hrsz
150 Ft/m2
0294 hrsz
290 Ft/m2
167 m2
48.430,- Ft
3081-7/2009.
0300/30 hrsz 325 Ft/m2
153 m2
49.725,- Ft
3078-7/2009.
150 m2
43.500,- Ft
3080-8/2009
0275 hrsz
290 Ft/m2
2
2
0264 hrsz
210 Ft/m
615 m
129.150,- Ft
3079-8/2009.
0278/21 hrsz 420 Ft/m2
324 m2
136.080,- Ft
3082-7/2009.
mindösszesen:
482.175,- Ft
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
folyamatos
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8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás 8. számú
módosításának elfogadása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
önkormányzata
Képviselőtestületének 110/2009.(XII.16.) határozata a Győri TKT
Társulási
megállapodás
8.
sz.
módosításának
elfogadásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
8. számú módosításának javaslatait megismerte, azt elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatkivonatot a Társulás részére küldje meg.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
2009. december 31.
9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

dr. Tarbay Gábor háziorvos kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság tagja: A
Képviselő-testület a költségvetés tervezésekor a háziorvos telefonköltségét 130 E Ft helyett 70
E Ft-ban állapította meg azzal, hogy a többletköltség kerüljön kiszámlázásra a háziorvos felé.
A 70 E Ft keretét Tarbay doktor túllépte és kéréssel fordult a Szociálpolitikai Bizottságon
keresztül e képviselő-testülethez, hogy az eredetileg tervezett 130 E Ft-os telefonköltséget
állítsa vissza számára. A Bizottság a kérelmet megvitatta, arra az álláspontra jutott, hogy nem
lenne szerencsés, ha a költségviselés miatt nem gondoskodna a doktor úr a betegszállításról,
illetve nem működne közre a szakrendelések időpontjának egyeztetésében. Ezen
körülmények miatt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a háziorvos részére a 2009. évi
költségvetésben biztosítsák a 130 E Ft telefonköltséget.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Egyetért a bizottság álláspontjával.
Molnár Csilla települési-képviselő: Véleménye szerint nem gondolták meg a csökkentés
mértékét.
Bári Zoltán települési-képviselő: A 70 E Ft telefonköltség szinte csak a havi előfizetési
díjra elegendő, beszélgetésre alig ad lehetőséget.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi
költségvetésében a háziorvosi szolgálat telefonköltségére tervezett 70 E Ft összeget
130 E Ft összegre megemeli. A különbözetet (60 EFt-ot) a 2009. évi költségvetési
tartalék terhére biztosítja.
2. Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a
polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Azonnal, ill. a ktv. rendelet módosítás II. félévi határideje

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 3 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
111/2009.(XII.16.)
határozata
a
háziorvosi
szolgálat
telefonköltségének
megemeléséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2009.
évi
költségvetésében
a
háziorvosi
szolgálat
telefonköltségére tervezett 70 E Ft összeget 130 E Ft összegre
megemeli. A különbözetet (60 EFt-ot) a 2009. évi költségvetési
tartalék terhére biztosítja.
2. Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Azonnal, ill. a ktv. rendelet módosítás II. félévi
határideje

10.) Napirend tárgyalása
Tárgya:

BEKA PATONA Kft. kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Ismerteti a BEKA PATONA Kft. által benyújtott pályázatot.
Megjegyzi, hogy a 7. pontban felsorolt rendezvények közül a Majális és a Családi nap civil
szervezet lebonyolításában került megrendezésre, falunap nem volt, az augusztus 20. pedig
véleménye szerint egy teljesen más jellegű ünnep, ami nem vonható be e körbe.
Bári Zoltán települési-képviselő: A Kft. felajánlása a Sportegyesületnek 880 E Ft-ot
jelentene, ami már egy jelentős összeg. Igaz, hogy ezért kizárólagosságot kér, ami tiltott.
Egyébként az ajánlatot jónak tartja, bizonyos szinten rendszerességet jelentene a
rendezvények lebonyolításánál.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A büfé működésére semmiféle engedély nincs,
a szolgáltatás csak kitelepüléssel oldható meg. Erre az önkormányzat szerződést kötni nem
tud, erre nincs hatásköre.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Javasolja, hogy a pályázat benyújtóját tájékoztatni kell
arról, hogy a rendezvények kinek a szervezésében kerülnek megszervezésre, továbbá
felvilágosítást kell adni a büfé üzemeltetésének lehetőségéről.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A tájékoztatást eddig is megadta volna, ha ez
ügyben őt megkeresik.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület adja hozzájárulását,
hogy a pályázat benyújtója kössön szerződést a büfé üzemeltetésére a Sportegyesülettel.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy eddig hogyan bonyolították a
települési rendezvényeket.
Jutasi Kálmán polgármester: A rendezvényt szervező civil szervezet kereste meg az általa
kiválasztott vendéglátó egységet a lebonyolítás végett.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint az önkormányzatnak semmi
köze ehhez a dologhoz, a sportegyesülettel kössenek szerződést az üzemeltetésre. A jegyző
pedig hívja fel a figyelmüket, hogy ahhoz milyen engedélyek szükségesek.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A Sportegyesületnek nincs engedélye a büfé
üzemeltetésére, így nincs mit tovább adnia.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint a jegyző asszony elfogult ebben a
kérdésben.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Erről szó sincs, kizárólag jogi tájékoztatást
nyújtott a képviselő-testületnek.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Képviselő-társa helytelen magatartást tanúsít. A
képviselő-testület döntése szükséges az épület bérbeadására.
Bári Zoltán települési-képviselő: Meggyőződése, hogy ha valaki felajánl valamit azt
támogatni kell.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Teljes mértékben jóhiszeműségről van szó, ami
nem a felajánló ellen, hanem azok érdekében szólnak. Fel kell hívni figyelmüket az
engedélyek beszerzésére, hogy a későbbiek folyamán abból ne legyen gond.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Rábapatonai Sportegyesületet, hogy a sportpályán vendéglátóipari tevékenység
folytatására a BEKA PATONA Kft-vel(9142 Rábapatona, Kossuth u. 15. ) szerződést
kössön.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a BEKA PATONA Kft. részére adjon
tájékoztatást a büfé üzemeltetésével kapcsolatos engedélyek szükségességéről.
3. A képviselő-testület az augusztus 20-i ünnepség megszervezésével, lebonyolításával
nem bízza meg a BEKA PATONA Kft-t, a civil szervezetek szervezésében
megrendezésre kerülő települési rendezvények (Majális, Családi nap) tárgyában nem
hivatott dönteni.
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4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a pályázat benyújtójával
közölje.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. január 15.

A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 112/2009.(XII.16. ) határozata a BEKA
PATONA Kft. kérelméről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a
Rábapatonai Sportegyesületet, hogy a
sportpályán vendéglátóipari tevékenység folytatására a BEKA
PATONA Kft-vel(9142 Rábapatona, Kossuth u. 15. ) szerződést
kössön.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a BEKA PATONA Kft.
részére adjon tájékoztatást a büfé üzemeltetésével kapcsolatos
engedélyek szükségességéről.
3. A
képviselő-testület
az
augusztus
20-i
ünnepség
megszervezésével, lebonyolításával nem bízza meg a BEKA
PATONA Kft-t, a civil szervezetek szervezésében megrendezésre
kerülő települési rendezvények (Majális, Családi nap) tárgyában
nem hivatott dönteni.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a
pályázat benyújtójával közölje.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. január 15.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megköszönte képviselő-társai és a jelenlévők egész
éves munkáját, a közelgő ünnepekre tekintettel kifejezte jókívánságait és a képviselő-testület
ülését19 órakor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Bári Zoltán
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

