Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-17/2009.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember
16-án (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Oross Henrietta hadnagy Győr Városi Rendőrkapitányság
képviseletében
Tamás József körzeti megbízott

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

és

Bognár

Szabolcs

települési-képviselők

A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Gálné Sulyok Anetta és dr.
Mohos Antal települési-képviselőket kérte fel.
Gálné Sulyok Anetta
elfogadták.

és dr. Mohos Antal települési képviselők a felkérést

Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot:
§ Az oktatási intézménynél a csoportlétszám túllépésének engedélyezése
A pótnapirendet 8. napirendként javasolja 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 rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
4. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
csatlakozás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

ösztöndíjrendszerhez

való
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5. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. Szavazatszámláló Bizottság tagjának pótlása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Családi Napközi ellátás telephely üzemeltetéséről szóló MEGÁLLAPODÁS elfogadása
Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

8. Az oktatási intézménynél a csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1-7. napirendhez az
írásos előterjesztést a meghívóval együtt, a 8. napirendhez pedig az ülés kezdete előtt kézhez
kapták.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó:

Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője

Jutasi Kálmán polgármester külön köszönti a Győr Városi Rendőrkapitányság
képviseletében megjelent Oross Henrietta hadnagyot, valamint Tamás József körzeti
megbízottat. Megkérdezi tőlük, hogy az írásban kiadott tájékoztatót kívánják-e szóban
kiegészíteni.
Tamás József körzeti megbízott: Köszönti a képviselő-testület ülésén jelenlévőket. A
tájékoztatóban kiadott számokhoz képest eltérésről nem tud beszámolni. Sajnálattal
tapasztalják, hogy a településen megnőtt az átutazó bűnözők száma, akik helyiekkel állnak
kapcsolatban, tőlük kapnak pontos információt és szereznek helyismeretet. A
bűnmegelőzésre nagy hangsúlyt fektettek az elmúlt időszakban – előadásokat tartottak az
általános iskolában, a nyugdíjas klubban – ami eredményesnek mondható, a településen
csökkent a besurranó bűnözések száma.
Jelzi, hogy hasonló előadások megtartására a későbbiek folyamán is nyitottak.
Megjegyzi, hogy a községben a közlekedési morál jónak mondható.
Elmondja, hogy a rendőrség létszámhiánnyal küzd, ezért időközönként sor kerül arra, hogy
mindkettőjüket elvezényelik a körzetükből. Ezekben az esetekben kéri a Polgárőrség
fokozottabb figyelmét.
Végezetül megköszöni a képviselő-testületnek és a lakosságnak az irányukba tanúsított
együttműködő magatartást.
Németh Gyula települési-képviselő: Szeptember 1-jétől, az iskolába járással jelentősen
megnövekedett az utak forgalma. Kérése lenne, hogy legalább hetente, vagy kéthetente
reggelenként fél 8 és 8 óra közötti időben fordítsanak figyelmet az iskolások közlekedésére.
Úgy érzi, hogy a rendőri jelenlét növelné a biztonságot, az autósok is visszafogottabban
közlekednének. A másik probléma pedig a délutáni haza fele menet, amikor 3-4 gyermek
egymás mellett kerékpározik. Kéri, ha ilyet látnak figyelmeztessék őket, hogy helytelenül
közlekednek.
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Tamás József körzeti megbízott: Jelenleg egymaga látja el három település körzeti
megbízotti teendőit, kollégája beteg. Volt már itt a reggeli csúcsidőben, és azon lesz, hogy
minél többször jelen tudjon lenni. A gyermekek közlekedési szokásainak javítása érdekében
szívesen tartanak előadást a gyermekeknek osztályfőnöki órán, ezen túlmenően a szülőknek
egy összevont szülői értekezlet keretében. A kettő együttesen célravezetőbb lehetne.
Jutasi Kálmán polgármester: A képviselő-testület nevében köszöni a körzeti megbízottak
munkáját, megítélése szerint is jó az együttműködés. A Hadnagy Asszony felé intézi kérését.
Nagyobb országos megmozdulásokra, rendezvényekre elvezényelik a körzetekből a
megbízottakat. Ez a bűnözők tudomására jut, és ki is használják ezt a helyzetet. Erre az
időszakra szeretne megoldást kérni.
Oross Henrietta hadnagy: Volt egy állásfoglalásuk, miszerint a körzeti megbízottakat
nem vezénylik el rendezvények biztosítására. Február 1-jétől ezt nem tudják tartani, mert az
állományukból 70 fő távozott, akik eddig e feladatra igénybevehetők voltak, így sajnos ismét a
körzeti megbízottakat kell elvezényelni.
A beszámolóhoz kapcsolódóan tájékoztatást ad arról, hogy az elmúlt időszakban a körzeti
megbízottak között, munkájuk hatékonyságának növelése érdekében, átmeneti jelleggel
körzet cseréket hajtottak végre.
Ő is köszöni a képviselő-testület és a lakosság együttműködését.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 67/2009.(IX.16.) határozata a rendőrség
beszámolójának elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a rendőrség beszámolóját Rábapatona község
közbiztonságának helyzetéről.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Megjegyzi, hogy az
energiaszolgáltatásoknál a felhasználás nagyobb mértékű az időarányosnál, ezért a tartalék
felhasználására nagy gondot kell fordítani, mert nagy a valószínűsége, hogy a szolgáltatásokra
előirányzott összeget ki kell egészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 68/2009.(IX.16.) határozata a 2009. I.
félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató jóváhagyásáról
Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2009. első félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és jóváhagyta.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
tájékoztatót megvitatta, elfogadását javasolja. A bizottság sajnálattal állapította meg, hogy a
kivetett adó nem fog befolyni, és ez bevétel kiesést eredményez.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
adóbeszedések állásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

a helyi adókivetések és

A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 69/2009.(IX.16.) határozata a helyi
adókivetések és adóbeszedések állásáról szóló
tájékoztató elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja. Azt az álláspontot
alakították ki, hogy mindenképpen meg kell hirdetni, és a pályázatok elbírálásánál majd
figyelembe fogják venni az önkormányzat anyagi helyzetét.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 70/2009.(IX.16.) határozata a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2010.
évi
fordulójához, az Általános szerződési Feltételeket
elfogadja.
2. elfogadja továbbá a Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének „Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj szabályzatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
2010.
évi
fordulójához.
3. felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló
Nyilatkozatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelő Igazgatósága címére határidőn belül
juttassa el, valamint az Általános szerződési
feltételekben foglaltakat hajtsa végre.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás
alapító okiratának módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
kéri, azonban fel kell hívni a Társulás figyelmét, hogy az önkormányzat címe megváltozott és
levélben kérni kell annak helyesbítését.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 71/2009.(IX.16.) határozata a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Alapító okiratának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás alapító okiratát az előterjesztés
1. számú mellékletében foglalt rendelkezésekkel
módosítja.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
jóváhagyja
Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 1. pont
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát, az előterjesztés 2. számú mellékletében
foglaltak szerint
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről szóló határozat kivonatot a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére
küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. szeptember 30.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
72/2009.(IX.16.)
határozata
a
Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Kertainé
Hermann
Henrietta
rábapatonai lakost, szavazatszámláló bizottsági tagot a
001. számú szavazókörből a 002. sz. szavazókörbe teszi
át.
(2) A
képviselő-testület
a
001.
sz.
szavazókör
Szavazatszámláló Bizottságába
Hardi Lászlóné rábapatonai lakost bizottsági
tagnak
választja meg.
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(3) Felkéri a polgármestert, hogy vegye ki az esküt az
újonnan megválasztott szavazatszámláló bizottsági
tagtól és adja át megbízó levelét.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. november 4.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Családi Napközi ellátás telephely üzemeltetéséről szóló megállapodás
elfogadása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott határozati javaslat elfogadását teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 73/2009.(IX.16.) határozata a Családi
napközi ellátás telephely működtetéséről szóló
megállapodás elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jelen határozatával elfogadja a Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzatának Gyermekjóléti és Szociális Intézményével
határozatlan időre kötendő Telephely Működtetéséről Családi
Napközi ellátásról szóló Megállapodást és egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
azonnal

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az oktatási intézménynél a csoportlétszám túllépésének engedélyezése

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
szintén tárgyalta az előterjesztést és javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 74/2009.(IX.16.) határozata az oktatási
intézménynél
a
csoportlétszám
túllépésének
engedélyezéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petőfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és
Óvoda intézményében a 2009/2010. tanévre a napközis
csoport létszámát saját hatáskörben 20 %-kal megemeli.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petőfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és
Óvoda intézményében a 2009/2010. tanévre a
tanulószobás csoport létszámát saját hatáskörben 20 %kal megemeli.
3. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat
végrehajtása ügyében a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv intézményvezető
2009. szeptember 17.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az elfogadott napirendi pontok
tárgyalása megtörtént.
Napirenden kívül beszámol arról, hogy a Holt-Rába ág pályázati pénzen megvalósuló
rekultivációja befejeződött. A környék lakói számára ünnepség keretében kívánja átadni a
megújult környezetet, ahol kérni fogja őket, hogy óvják meg azt jelenlegi állapotában. Erre a
kis ünnepségre szeptember 25-én, pénteken kerülne sor. Képviselő-társai részére meghívót
fog küldeni.
Hozzászólás, bejelentés nem érkezett.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését 17
óra 45 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Gálné Sulyok Anetta
dr. Mohos Antal
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

