Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-21/2009.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. november
4-én (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő közmeghallgatásán és
képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Lakosság részéről:

35 fő

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott
10 települési-képviselőből 10 fő jelen van, a testület határozatképes, a közmeghallgatást
megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bári Zoltán és dr. Mohos
Antal települési-képviselőket kérte fel.
Bári Zoltán és dr. Mohos Antal települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatáson ő
maga a település egészét érintő kérdésekről, a bizottságok elnökei a saját területüket érintő
kérdésekről tartanak beszámolót, Kérése, hogy elsőként tekintsék meg a településről készült
kisfilmet, majd hallgassák meg valamennyi beszámolót és ezek után tegyék fel kérdéseiket,
illetve mondják el véleményüket, javaslataikat.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatóját
a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai
tájékoztatóját a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

bizottság

tagjának

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnökének
tájékoztatóját a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a tájékoztatókat, kéri a jelenlévők
hozzászólásait.
Polczer Imre helyi lakos: A kisfilm láttán azt gondolta, hogy nem közmeghallgatásra,
hanem FIDESZ gyűlésre jött, amikor meglátta Áder Jánost és a helyébe lépő képviselőjelöltet. A polgármester úr választási kampánya során ígéretet tett munkahelyteremtésre, a
képviselő-testületi ülések kábel tv-n történő közvetítésére, sajnos egyik sem valósult meg.
Zavaró tényezőként említi meg a településen rendszeresen megjelenő „zenélő” autókat, akik
zavarják az éjszaka dolgozók napközbeni nyugalmát. Véleménye szerint ezt meg lehet oldani
azzal, hogy fix időben, fix helyen várakozzanak a vevőikre és akkor nem kell végig zenélni az
egész falut. Az önkormányzati újsággal kapcsolatban az a véleménye, hogy az az
önkormányzat dicséretét szolgálja, hiányolja belőle a lakossági véleményeket,
hozzászólásokat. A 2009. évi falunappal kapcsolatban elmondja, hogy egyetlen sátor szolgálta

2
a kilátogatók vendéglátását, melyet botrányosnak minősít, mivel az árak magasak voltak, a
kiszolgált termékek minősége viszont rossz volt. Megjegyzi még, hogy a szelektív
hulladékgyűjtéshez is kapcsolódott ígéret, de az sem valósult meg.
Megvalósult két buszmegállóban a buszvárók cseréje, szerinte teljesen feleslegesen, mivel a
régi sokkal hasznosabb volt. A jelenlegi szép, de célszerűtlen. Kár volt rá a pénzt elpazarolni.
Jutasi Kálmán polgármester: A felvetett gondolatokra válaszol:
§ A munkahelyteremtéssel kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy a jelenlegi
gazdasági válságban a munkahelyek megőrzése is gondot jelent, nemhogy újat lehetne
teremteni.
§ A családi nap civil szervezet szervezésében történt, nem az önkormányzat
rendezvénye volt.
§ A testületi ülések kábel tv-n keresztüli közvetítése jogi problémák miatt nem
valósulhatott meg. A szolgáltató csak abban az esetben tudta volna vállalni, ha
egyenes adásban közvetíti - melynek költsége nagyon magas lenne -, vágott anyagot
nem ad adásba. Megjegyzi, hogy a képviselő-testületi ülések nagyrésze nyilvános,
melyre bárki bejöhet.
§ A „zenélő” autók jelenléte országos probléma, települési szinten ez nem megoldható,
az sem elhanyagolható körülmény, hogy a lakosság egyrésze viszont igényli, a
rászorulóknak segítséget jelent.
§ Az újság nevéből is kitűnik, hogy önkormányzati tájékoztató, amely egy hivatalos lap
és nem a lakosság nyilvános fóruma.
§ A szelektív hulladékgyűjtés 2010. március 1-jétől valósul meg. Folyamatban van a
jelenlegi kuka edények cseréje, melyet a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. bonyolít.
§ A buszvárókról csak annyit tud elmondani, hogy méretileg teljesen egyezőek a
régiekkel, csak sokkal esztétikusabb kivitelben.
Bári Zoltán települési-képviselő: Örömteli dolognak értékeli az önkormányzati
fejlesztéseket. Hiányosságként említi, hogy a temető délkeleti oldalán a rézsű kaszálása
hiányos, jobban oda kellett volna figyelni, vagy gyomirtót használni, hogy a gazok eltűnjenek.
A Holt-Rába rekultivációja szép eredményt hozott, folyamatban kell tartani a fenntartását.
Javasolja a buszmegállók elnevezését, mert egy idegent így nehéz eligazítani a buszról történő
leszállást illetően. Javasolja továbbá a települési üdvözlőtáblák kivilágítását. Visszatérő
problémája a Rába-híd vasrácsa, amit véleménye szerint 2 közmunkás rövid idő alatt le tudna
festeni. Ugyanitt a híd elején és végén a padkát világítósra kell festeni a biztonságosabb
közlekedés érdekében. Települési-képviselőként tudja, hogy a Rákóczi utca és a Kanális híd
nem az önkormányzat kezelésében van, de a településen lakók használják, minőségük rossz,
ezért a későbbiek folyamán foglalkozni kell vele. A „zenélő” autók szolgáltatást végeznek,
ezért egy kicsit elnézőbbnek kell velük lenni, bár megjegyzi tényleg lehetnének egy kicsivel
halkabbak. Az önkormányzati építési telkek értékesítése nem az elgondolások szerint zajlik,
ez jelenleg a gazdasági helyzetre is visszavezethető, de ez sajnos az önkormányzatnak nagy
terhet jelent.
Polczer Imre helyi lakos: A „zenélő” autók helyzete véleménye szerint nagyon is helyi
probléma. Egy képviselő-testületi rendelet kell hozzá, amelyben leszabályozzák, hogy halkan
járnak, vagy nem jönnek be a faluba. A megoldás nem az, hogy legyünk elnézőbbek. Szerinte
legyen elnéző a lakosságnak az a része, aki éjszaka nem dolgozik, hanem alszik. A kábel tv-s
közvetítés is megoldható, ha az önkormányzat vállalja a felelősséget, ez csak magyarázkodás.
Ismételten elmondja, hogy a településről szóló film FIDESZ propaganda. Az újságból nem
ellenzéki lapot akar, csak annyit kér, hogy adjanak helyet a lakossági véleményeknek,
javaslatoknak, kritikáknak, amely nem ellenzékiség, hanem építő jellegű is lehet. A
munkahelyteremtés csak választási ígéret volt, ugyanis az első két évben még szó nem volt
gazdasági válságról, mégsem történt semmi ezen a területen.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A kábel tv-s közvetítéshez szól, mivel a
szolgáltatónál ez ügyben személyesen járt el. A szolgáltató olyan feltételekhez kötötte a
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közvetítést, melyek az önkormányzat részéről nem voltak kivitelezhetőek. Ezek a következők
voltak:
§ Élő adás, amelyhez kb. 20 millió forint értékű infrastruktúra fejlesztés lett volna
szükséges
§ Vágott anyag közvetítésére a média törvény nem ad lehetőséget a szolgáltatónak, csak
abban az esetben, ha a Média hatóság ilyen jogosultsággal ruházza fel az
önkormányzatot. Megjegyzi ez még kisebb városok, mint pl. Csorna esetében sem
történt meg.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az újsággal kapcsolatban elmondja, hogy az
egy hivatalos lap, a neve is ezt tükrözi: Önkormányzati tájékoztató. A megjelenő cikkeket
jóváhagyja a Szerkesztő Bizottság. A lap felelős szerkesztője a jegyző. Közzé lehet tenni benne
a település hivatalos eseményeit, a hivatalos döntéseket. Ebben az önkormányzat
tájékoztatóban fórumra nincs lehetőség. Van lehetősége viszont a lakosságnak arra, hogy
véleményével, javaslatával, kritikáival a polgármesteri hivatalhoz fordul.
Jutasi Kálmán polgármester: Képviselő-társa felvetésére elmondja, hogy a Közútkezelő
Kht. a jövő héten fog kátyúzni a Rákóczi utcában. A temető árok gyomossága pedig azért nem
megoldott, mert az önkormányzat nem rendelkezik a rézsű nyíráshoz szükséges technikával.
Gáspár László helyi lakos: Ezzel együtt a felező vonalat is felfesthetnék. Sötétben így
biztonságosabban lehetne közlekedni.
Bári Zoltán települési-képviselő: Az iskolához vezetően az útjavítással együtt kérni kell
egy zebra felfestést is.
Jutasi Kálmán polgármester: A zebra felfestése sajnos nemcsak festéken múlik,
engedélyhez és különféle feltételekhez pl. tábla jelölés, kivilágítás stb. kötött.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A Rákóczi és Külső Rákóczi utca sorsa a
Közútkezelő Kht. kezében van, állami tulajdon. Az önkormányzat nem is tehet vele semmit. A
Területfejlesztési Tanácsnál, ha a jövő évben lesz rá lehetőség, javasolni fogja a 85 sz. főúttól
a Szentháromság térig történő teljeskörű felújítását.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A „zenélő” autók ügyében az üzemeltetőkkel
tárgyalást kell kezdeményezni, biztosan lehet valamilyen közös megoldást találni. A lakossági
felszólalásból kitűnik, hogy az ülések kábel tv-n történő közvetítésére igény van, még egyszer
utána kell járni. Az újságban a hozzászólások megjelenítésének lehetőségét meg kell vizsgálni.
A korai sötét beálltával súlyos gondnak tartja a kerékpárosok világítás nélküli közlekedését.
Kéri a polgárőröket, hogy járőrözésük során, ha ilyet tapasztalnak, hívják fel a figyelmét
közlekedésük veszélyességére. A buszvárókkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az építmény
hibáit csak az tudja, aki ott várakozik. A jövőre vonatkozóan javasolja a pályázat benyújtása
előtt megkérdezni az érintetteket, hogy mi lenne célszerű.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület
munkájának nyilvánossága nyomon követhető a település honlapján. Megtekinthető a
képviselő-testületi ülések előterjesztései, majd az ülést követően annak jegyzőkönyve. A
kerékpáros közlekedési morál véleménye szerint is rossz, pedig ennek javítása érdekében még
az egyház is közreműködött és kb. 150 db láthatósági mellényt bocsátott a kerékpárosok
rendelkezésére, amit sajnos nem használnak.
Polczer Imre helyi lakos: A FIDESZ kampány kivételével minden kérdésére választ
kapott, erre nem, de ezt már megválaszolta önmagának, köszöni.
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Jutasi Kálmán polgármester: Sajnálja, hogy Polczer Úr a filmet nem az elejétől látta,
mert akkor meggyőződhetett volna róla, hogy nem propagandáról van szó, hanem a HoltRába meder rekultivációját követő meder avató ünnepségről.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Visszatér a „zenélő” autók kérdéshez,
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ágazati jogszabály írja elő számukra, hogy a lakott
településen milyen hangerővel közlekedhetnek. Be kell látni, hogy a lakosságnak különbözőek
az érdekei.
Bán Ferenc települési-képviselő: A mozgóárusok üzemeltetőjét értesíteni kell, hogy a
közmeghallgatáson ilyen jellegű probléma merült fel. Biztos abban, hogy találnak olyan
megoldást, amely mindenkinek kedvez.
További hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a közmeghallgatás végére értek.
Megköszönte a lakosság megjelenését, felhívta figyelmüket, hogy a képviselő-testület ülése
nyilvános, azon is részt vehetnek. Felkéri képviselő társait, hogy 10 perc szünet után
munkájukat a napirendek tárgyalásával folytassák.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből továbbra is 10 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést folytatja.
A meghívóban szereplő napirendek tárgyalására tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
Jutasi Kálmán polgármester ismertette az elfogadott napirendet.

Napirend:
1. Az önkormányzat 2010. évre szóló belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2. NYDRFT/TEUT/2009. pályázattal kapcsolatos döntés
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Burján Imre „Fejezetek Rábapatona történetéből” c. könyve megjelenésének
támogatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az 1. napirendhez az előterjesztést a
meghívóval együtt, a 2. napirendhez tartozó előterjesztést pedig az ülés kezdete előtt kapták
kézhez képviselő-társai.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2010. évre szóló belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 84/2004.(XI.4.) határozata a 2010. évi
belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
1.
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –
testülete a 2010. évre szóló belső ellenőrzési témakört a
következőben határozza meg.
Pénzeszköz átadások
2.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési terv és a határozat 1
példányát küldje meg a Győri Kistérségi Társulás részére.
Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2009. november 15.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

NYDRFT/TEUT/2009. pályázattal kapcsolatos döntés

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A határozat módosítása azért szükséges, mert a pályázati
összegből le kell vonni a Zrínyi utcára eső részt.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megvitatta, elfogadását javasolja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A Rózsa Ferenc utca azon részéről, ahol nem
történt aszfaltozás e-mailt kapott a polgármester úr, és kérdezték tőle, hogy miért csak a
képviselő úr felé vezető szakaszt újították fel. Önmaga védelmében elmondja, hogy a
felújítandó út kijelölésekor a képviselő-testületi ülésen nem volt, jelen, a döntéshozatalban
nem vett részt. A döntő tényező pedig az, hogy TEUT pályázat, csak a szilárd útburkolatú utak
felújítására nyújtható be és nyerhető el.
Jutasi Kálmán polgármester: Ezt a tájékoztatást válaszként megírta a hozzá érkezet email-re.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a kiosztott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 85/2009.(XI.4.) határozata a TEUT/2009.
pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett TEUT/2009. támogatására
pályázatot nyújt be.
2. A pályázat célja: Rózsa Ferenc utca felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Rábapatona, Rózsa Ferenc
utca
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Összege (Ft-ban)
Saját forrás
9.841.338,Hitel
Támogatásból igényelt összeg
6.501.021,Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen
16.342.359,3. A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009. évi
költségvetéséről szóló 7/2009.(V.26.) számú költségvetési
rendeletében biztosítja a költségvetés 5. számú melléklet 1
során.
4. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

3.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

Burján Imre „Fejezetek Rábapatona történetéből” c. könyve
megjelenésének támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy 620 ezer Ft-ba kerül a könyv
megjelentetése, ennél kevesebbért nem tudják vállalni. Úgy érzi, hogy e könyv megjelentetése
az önkormányzat érdeke is, mivel a település múltjával foglalkozik. A Pénzügyi Bizottság felé
is javasolta, és a képviselő-testületnek is javasolja az alábbiakat:
§ 120 ezer Ft értékben vásároljanak könyvet, melyből kerülne a könyvtárba, valamint fel
lehetne használni reprezentációs célokra, továbbá
§ Az önkormányzat adjon 500 ezer Ft összegű kamatmentes kölcsönt a Rábapatonáért
Közhasznú Egyesület – a könyv kiadója - részére 2010. őszéig. Ez az összeg 200 db
könyv értékesítésével megtérül, amit a visszafizetés határidejéig értékesíteni tudnak.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Pontosítani szeretné a polgármester úr
javaslatát, miszerint nem kölcsönt ad az önkormányzat, hanem visszatérítendő támogatást.
Jutasi Kálmán polgármester: A könyv az adventi vásárra megjelenik, már ott
értékesíthető lesz.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a polgármester úr javaslatát. Kérésük, hogy a könyvben szerepeljen az, hogy a
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könyv „Rábapatona Község Önkormányzatának támogatásával került kiadásra”. Egyéb
tekintetben támogatják a polgármester úr javaslatát.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint pontosabban kellene
szerepeltetni, úgy, hogy „Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
támogatásával került kiadásra”.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A köszönetnyilvánításban szerepel az
önkormányzat. Ez nem elegendő?
Burján Imre települési-képviselő: A kézirat utolsó oldalán található.
Németh Gyula települési-képviselő: Feleslegesnek tartja külön beletenni, valójában időt
és nem pénzt ad az önkormányzat.
Molnár Csilla települési-képviselő: Akkor is támogatást ad.
Jutasi Kálmán polgármester: Holnap a nyomdában jelezni kell, hogy a megjelentetéshez
szükséges pénzösszeget biztosítani tudják-e, mert csak igy jelenhet meg az adventi vásárra.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Megkérdezi, hogy van-e rá fedezete az
önkormányzatnak.
Varga Tiborné gazdálkodási főelőadó: A 120 ezer Ft a vásárlása a dologi kiadások
előirányzatából biztosítható, az 500 ezer Ft viszont csak a 2010. évi költségvetést érinti, majd
tervezéskor kell figyelembe venni.
Molnár Csilla települési-képviselő: Szeretné, ha külön beírásra kerülne amit kért,
lássák, hogy az önkormányzat támogatja a kultúrát. Véleménye szerint más, ha valaki
segítséget nyújt és megint más, ha támogatja a könyv kiadását.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Módosító javaslatot terjeszt a képviselő-testület
elé. A képviselő-testület 120 ezer Ft értékben vásároljon könyvet, adjon 200 ezer Ft vissza
nem térítendő és 300 ezer Ft visszatérítendő támogatást, és a könyv végére kerüljön be a
„Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének támogatásával került kiadásra”
szöveg.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzott módosító javaslatot teszi fel szavazásra.
A módosító javaslatot a képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett
elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy Burján
Imre: „Fejezetek Rábapatona történetéből” című könyvéből 120.000,- Ft értékben
könyvet vásárol.
2. A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a könyv megjelentetéséhez a
Rábapatonáért Közhasznú Egyesület részére 200.000,- Ft vissza nem térítendő és
300.000,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt.
3. A 300.000,- Ft visszatérítendő támogatást a folyósítás időpontjától számított egy éven
belül kell visszafizetni az önkormányzat részére.
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4. Az 1. pontban szereplő 120.000,- Ft fedezete az önkormányzat
2009. évi
költségvetésében a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzata, a 2.
pontban szereplő támogatások (200.000,- Ft + 300.000,- Ft) fedezetét a képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költség vetésében irányozza elő.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
1. pont tekintetében: 2009. december 31.
2. pont tekintetében: 2010. évi ktv. készítésének határideje

A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 86/2009.(XI.4.) határozata Burján Imre
„Fejezetek Rábapatona történetéből” c. könyve
megjelenésének támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy Burján Imre: „Fejezetek Rábapatona
történetéből” című könyvéből 120.000,- Ft értékben könyvet
vásárol.
2. A képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a könyv
megjelentetéséhez a Rábapatonáért Közhasznú Egyesület
részére 200.000,- Ft vissza nem térítendő és 300.000,- Ft
visszatérítendő támogatást nyújt.
3. A 300.000,- Ft visszatérítendő támogatást a folyósítás
időpontjától számított egy éven belül kell visszafizetni az
önkormányzat részére.
4. Az 1. pontban szereplő 120.000,- Ft fedezete az önkormányzat
2009. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal dologi
kiadásainak előirányzata, a 2. pontban szereplő támogatások
(200.000,- Ft + 300.000,- Ft) fedezetét a képviselő-testület az
önkormányzat 2010. évi költség vetésében irányozza elő.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat
végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
1. pont tekintetében: 2009. december 31.
2. pont tekintetében: 2010. évi ktv. készítésének
határideje

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait pedig kérte, hogy
munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
A Képviselő-testület nyilvános ülését 19 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bári Zoltán
dr. Mohos Antal
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

