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

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. január 28.
(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 10 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bári Zoltán és dr. Mohos Antal
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 Képviselő-testület 2009. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
2. Tájékoztató a 2008. II. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
3. Polgármester szabadság kérelme
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
4. Előzetes tájékoztató a 2009. évi költségvetésről
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
5. Besenyő Kalandpark projekt megvalósítására pályázat benyújtása
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
6. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Jász Lipót jegyző
7. Rábapatona község rendezési tervének módosítása
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
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Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez az írásos
előterjesztéseket a meghívóval együtt kézhez kapták.
Dr. Mohos Antal települési képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a polgármester és 7 fő települési képviselő vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének az Ügyrendi Bizottság ülésén eleget tett. 2 fő akadályoztatása miatt
vagyonnyilatkozatát későbbi időpontban tudja leadni. Ennek megtörténtéről a testületet
tájékozatni fogja.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 10 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 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Képviselő-testület 2009. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az iskola igazgatójának kérésére javasolja, hogy a tervezetben
szereplő 2009. június 17-i ülés első napirendje kerüljön át az augusztus 26-i ülés napirendjei
közé, 4. napirendként.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a módosító javaslatot teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az 1.pont
alábbi kiegészítésével:
„…Elfogadja, azzal, hogy a 2009. június 17-i ülés 1.napirendje átkerül az augusztus 26-i ülés
4. napirendjének.”
teszi fel szavazásra.
A Képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009. (I.28.) határozata a Képviselő-testület 2009. évi
munkatervéről
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
a 2009. évre szóló munkatervét elfogadja, azzal, hogy a
2009. június 17-i ülés 1.napirendje átkerül az augusztus 26-i
ülés 4. napirendjének.
2.) 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
2009. február 10.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
Tájékoztató
pótelőirányzatokról
Előadó:

a

2008.

II.

félévben

engedélyezett

központi

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadásét támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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 Képviselő-testületének
2/2009. (I.28.) határozata a 2008 II. félévben engedélyezett
központi pótelőirányzatokról
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A Képviselő – testület az önkormányzat részére biztosított
pótelőirányzatokat tudomásul veszi, így az önkormányzat
költségvetésében a
bevételi főösszeget 651 E Ft összeggel és azon belül a
központosított támogatás előirányzatát 651 E Ft
összeggel megemeli,
a kiadási főösszeg és azon belül a
felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak
előirányzat 22 E Ft összeggel,
dologi kiadások előirányzat 409 E Ft összeggel,
ezen belül:
Könyvtár szakfeladat dologi előirányzat 33 E Ft
összeggel,
Rábapatona Iskola dologi előirányzat 219 E Ft
összeggel,
Rábapatona Óvoda dologi előirányzat 50 E Ft
összeggel,
Koroncó Óvoda dologi előirányzat 107 E Ft
összeggel,
beruházási előirányzat 220 E Ft összeggel történő
emelésével egyidejűleg.
A képviselő – testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal,
hogy a határozatnak megfelelően intézkedjen az önkormányzat
2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Határidő:
Felelős:

a 2008. évi költségvetés II. félévi módosítása
Jutasi Kálmán polgármester

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Polgármester szabadság kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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 Képviselő-testületének
3/2009. (I.28.) határozata a polgármester 2009. évi
szabadságának engedélyezéséről
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1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jutasi Kálmán polgármester részére a 2009. évi fizetett
szabadságának kivételét az alábbi ütemezés szerint
engedélyezi:
2009. február
16-tól
20-ig
5 nap
március
24-től
27-ig
4 nap
április
24-én
1 nap
május
4-től
8-ig
5 nap
május
18-án
1 nap
június
25-től
július
3-ig 7 nap
augusztus
3-től
14-ig
10 nap
október
19-tól
22-ig
4 nap
december
22-től
31-ig
6 nap
Összesen
43 nap
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse fel
a polgármester szabadság-nyilvántartásába.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya: Előzetes tájékoztató a 2009. évi költségvetésről
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztés anyagát. A költségvetés összeállításánál figyelembe vették a
rendelkezésre álló információkat.
A várható pénzmaradványt beépítették a költségvetésbe. A 2009. évi költségvetés főösszege
az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 2,6 %-kal emelkedett.
A személyi juttatások és a járulékos költségek a törvényi, jogszabályi előírásokkal
összhangban kerültek megtervezésre.A Kormány 6/2009. (I.20.) rendelettel szabályozza a
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítését (15.000 Ft) . A
fedezetét az állami költségvetés az önkormányzatok számára biztosítja, kivétel a település
polgármestere. A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő – testület a 2009-es évre a
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a személyi juttatások és járulékos költségeinek
fedezetére 238 E Ft összeget a biztosítson.
A dologi kiadásokra, azok növekményére központi támogatás 2009-ben sem állt
rendelkezésre. A kiadásokat, azok növekményét saját bevételből kellett fedezni. A háziorvos
telefonköltségére a tervezetbe 130 E Ft szerepel, melyet a Bizottság 70 E Ft összegre javasol
módosítani a többlet költség pedig kerüljön kiszámlázásra a háziorvos felé.
A fejlesztési kiadások a nyertes pályázatok adatait tartalmazzák, azon felül csak a belső
világítási rendszer rekonstrukciójára történő kifizetésekre valamint a 2008. évben elvégzett
útfelújítási munkák számlájából visszatartott összegre biztosított az előirányzat.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások ( önkormányzat által folyósított ellátások ) jogcímei
közül a rendkívüli segélyen kívül az előző évivel azonos szinten kerültek tervezésre.
A pénzeszközátadás, egyéb támogatás címén tervezettekkel a Bizottság egyetértA Rába
Versenyagár Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő – testülethez, hogy 500-600 E Ft
összeggel támogassák az egyesületet. Indoka, hogy 2010-ben megrendezésre kerül az „Agaras
Világbajnokság”. Szükségessé vált a technikai berendezések karbantartása, cseréje valamint
pótlása illetve az épületek és a kerítés karbantartása. Előzetes kalkulációk szerint mintegy 2-

5
2,5 millió Ft költséggel számolnak és ehhez kérik a támogatást.A Bizottság javaslata, hogy a
Képviselő – testület hatalmazza fel a Polgármester Úrat, hogy maximum 600 E Ft erejéig
tárgyalásokat folytasson az egyesület vezetőségével.
A tartalék előirányzatai között szerepel a 2.343 E Ft képviselői keret, melynek a
felhasználását az alpolgármester javaslatával egyetértve a bizottság javasolja a Körforgalom (
Szentháromság téren ) építésére fordítani.
A Bizottság javasolja fenti javaslatok alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
rendeletének elkészítését.
Burján Imre települési képviselő, Településstratégiai Bizottság
Településstratégiai Bizottság álláspontja egyezik a Pénzügyi Bizottságéval.

elnöke:

A

Bári Zoltán települési képviselő: a számokból látszik, hogy az előző évekhez viszonyítva
nagyon szoros a költségvetésünk, megnyugtató azonban, hogy a működést biztosítani tudjuk.
Kérdéses benne, hogy az SZJA helyben maradó részét mennyire befolyásolja majd az egyre
inkább súlyosbodó munkanélküliség.
Jutasi Kálmán polgármester: ismerteti a Rába Agárklub kérelmét.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: mint az agárversenyek egykori szervezője, nem érti a
kérelmet, mert a versenyek költségei legrosszabb esetben is nullában megálltak, tehát
veszteség nem keletkezett.
Jutasi Kálmán polgármester: a testületnek több lehetősége van:
- nem foglalkozik a kérelemmel
- egy szimbolikus összeget ad támogatásként
- magasabb összeggel támogatja az egyesületet, és belátást kér a működésükbe.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: a Rába Agárklubnak a Pro Patria Alapítvány –
melynek ő is tagja- adta át üzemeltetésre az agárpályát. Mint tulajdonos, nem elégedett az
Agárklub tevékenységével, ezért ha a testület támogatni is kívánja, csak a szimbolikus összeg
megállapítását javasolja.
Gálné Sulyok Anetta települési képviselő: megkérdezi hány kézben van az agárpálya
működtetése.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: a Pro Patria Alapítvány a tulajdonos, a Rába
Agárklub a terület használója.
Jutasi Kálmán polgármester: nem tud semmit az alapítvány működéséről, holott tudomása
szerint az Önkormányzat is tagja a kuratóriumnak.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: az alapítvány létezik, de semmiféle tevékenységet
nem folytat. A kuratórium összetételét aktualizálni kellene.
Dr. Jász Lipót jegyző: szükséges lenne, mert az Önkormányzatnál személyi változások
történtek.
Bári Zoltán települési képviselő: az Agárklub valamilyen szinten
településünket, ezért egy kisebb összegű támogatás megállapítását javasolja.

reklámozza
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Bán Ferenc települési képviselő: tudomása szerint a bajnokságokat támogatta az
Önkormányzat.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: az ő szervezése idején pénzt nem kapott.
Dr. Jász Lipót jegyző: a rendezvények lebonyolítását járulékos költségekkel, pl.: szemetes
konténer, támogatta az önkormányzat.
Bognár Szabolcs települési képviselő: megkérdezi, ha az Agárklub nem teljesíti a tulajdonos
alapítvány feltételeit, akkor milyen lépés várható.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: erre remélhetőleg nem kerül sor.
Szalainé dr. Németh Annamária szakértő: az adományozás szempontjából fontos tényező,
hogy az Önkormányzat alapítványt, vagy civil szervezetet támogat-e.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: a következő világbajnokság megszervezésére 2010ben kerül sor. Javasolja a következő évben a rendezvény támogatását.
Jutasi Kálmán polgármester: ismerteti a tervezet elkészültét követően beérkező Molnár
Ferenc Alapítvány kérelmét.
Németh Gyula települési képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: a Szociálpolitikai
Bizottság a tervezetben a szociálpolitikai előirányzatokat megvitatta, azt elfogadhatónak
tartja. Az előző évihez képest a növekedés indokolt, sajnos a településen az anyagi leépülés
megfigyelhető.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: a költségvetés következő fordulójának tárgyalásakor
feltételezhetően már ismertek lesznek a TB járulék és az ÁFA változásaival kapcsolatos
döntések. Tájékoztatási szinten ennek a költségvetésre gyakorolt hatásáról információt kér.
Takács Viktor alpolgármester: javaslatot tesz arra, hogy 2009-ben a képviselői tiszteletdíj
keretet ne aprózzák el, azt közös döntéssel használják fel a faluközpontban körforgalom
kiépítésére. Ezen kívül egy olyan fűnyíró beszerzésére is szükség lenne, melynek kapacitása
megfelel a megnövekedett zöldterületeknek.
Jutasi Kálmán polgármester: a jelenlegi fűnyírónk a sportpálya és az intézmények
zöldterületeinek karbantartására alkalmas. Egyéb területeken nem lehet használni.
Bán Ferenc települési képviselő: nem ért egyet azzal, hogy a képviselők a tiszteletdíjuk
felhasználásáról ne maguk döntsenek. A körforgalom megvalósítása önkormányzati
pénzeszközből történjen.
Dr. Mohos Antal települési képviselő: a felvetéssel csak részben tud egyetérteni. A
tiszteletdíj-keret egy részét használják fel közös célra, de maradjon keret szabad
felhasználásra is.
Németh Gyula települési képviselő: a körforgalomra a biztonságos közlekedés
megvalósítása végett szükség van.
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Bári Zoltán települési képviselő: elfogadja, mert a megvalósítás a falu érdekeit szolgálja.
Bán Ferenc települési képviselő: az eddig támogatott egyesületek számítanak a
felajánlásokra.
Molnár Csilla települési képviselő: a költségvetésben a képviselői keret helyett a
körforgalom legyen nevesítve.
Gálné Sulyok Anetta települési képviselő: egyetért az egységes cél megvalósításával
További kérdés, hozzászólás nem volt.

Jutasi Kálmán polgármester az alábbi módosító javaslatokat teszi fel szavazásra:
-

Rába Agárklub részére támogatást nem terveznek.

A képviselő testület a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
-

Molnár Ferenc Alapítvány részére 50.000 Forint összegű támogatást biztosít.

A képviselő testület a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
-

A háziorvos telefon költségére a tervezetben szereplő 130.000 Forint helyett
70.000 Ft.-ot javasol.

A módosító javaslatot a képviselő testület 9 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett
elfogadta.
-

2009. évre a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a személyi juttatások és
járulékos költségeire 238.000 Ft-ot biztosít.

A képviselő testület a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
-

A tartalék előirányzatai között szereplő 2.343.000 Ft képviselői keretet
körforgalom építésére fordítja.

A képviselő testület a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az önkormányzat 2009.
évi költségvetésének részletes indokolását az alábbi módosító javaslatokkal elfogadja:
-

Rába Agárklub részére támogatást nem terveznek
Molnár Ferenc Alapítvány részére 50.000 Forint összegű támogatást biztosít
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-

A háziorvos telefon költségére a tervezetben szereplő 130.000 Forint helyett
70.000 Ft.-ot tervez
A tartalék előirányzatai között szereplő 2.343.000 Ft képviselői keretet
körforgalom építésére fordítja.
2009. évre a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a személyi juttatások és
járulékos költségeire 238.000 Ft-ot biztosít.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontnak megfelelően a költségvetési rendelet
tervezetét készítse el, és terjessze elő a képviselő testület soron következő ülésén.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. 02.18.
A Képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2009. (I.28.) határozata a 2009 évi költségvetésről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az
önkormányzat 2009. évi költségvetésének részletes indokolását
az alábbi módosító javaslatokkal elfogadja:
- Rába Agárklub részére támogatást nem terveznek
- Molnár Ferenc Alapítvány részére 50.000 Forint összegű
támogatást biztosít
- A háziorvos telefon költségére a tervezetben szereplő 130.000
Forint helyett 70.000 Ft.-ot tervez
- A tartalék előirányzatai között szereplő 2.343.000 Ft képviselői
keretet körforgalom építésére fordítja.
- 2009. évre a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe a személyi
juttatások és járulékos költségeire 238.000 Ft-ot biztosít.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontnak megfelelően a
költségvetési rendelet tervezetét készítse el, és terjessze elő a
képviselő testület soron következő ülésén.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. 02.18.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya: Besenyő Kalandpark projekt megvalósítására pályázat benyújtása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
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 Képviselő-testületének
5/2009. (I.28.) határozata a Besenyő Kalandpark projekt
megvalósítására pályázat benyújtásáról

(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az FVM által kiírt, „Falumegújítási pályázat”
keretében.
(2) A Pályázat célja, az önkormányzat tulajdonát képező 204, 205
és 207 hrsz. alatti közterületen „Besenyő-kalandpark”
elnevezéssel közpark-játszótér létesítése, a Kert Művek Táj- és
Kertépítészeti Tervező Kft (9011. Pósa Lajos u. 11.) által
készített engedélyezési tervek szerint.
(3) A projekt bruttó költsége:
23.532.238.Ft;
ebből:
- vissza nem térítendő pályázott támogatás: 19.610.198.- Ft;
- pályázói önrész:
3.922.040.- Ft.
(4) A pályázói önrész fedezete a 2009. évi költségvetés tartaléka.
(5) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
(6) Felkéri a jegyzőt a 2009. évi költségvetés elkészítése során az
önrész összegének a költségvetési tartalékban való
előirányzására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
azonnal.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: a Szociálpolitikai
Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
További 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 Képviselő-testületének
6/2009. (I.28.) határozata a A Győri Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosításáról

(1) Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete
elfogadja a Többcélú Kistérségi Társulás ülésére elterjesztésre
kerülő, a társulási megállapodás módosítására vonatkozó
határozati javaslat és mellékleteinek tartalmát.
(2) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítására,
továbbá a szociális szolgáltatások ellátásának megszervezésére
és teljesítésére vonatkozó feladatok elvégzésére és
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
folyamatos

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya: Rábapatona község rendezési tervének módosítása
Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Burján Imre települési képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke:
a
Településstratégiai Bizottság az előterjesztést 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 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2009. (I.28.) határozata a Rábapatona község rendezési
tervének módosításáról

1.)
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –
testület a Község rendezési tervének
módosítására
a
következő tervezési feladatok elvégeztetését rendeli el:
Belterületet érintő módosítások:
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1. 451, 452 hrsz-ú ingatlanok megoszthatósága
2. 542 hrsz-ú ingatlan megoszthatósága
3. 108 hrsz-ú ingatlan megoszthatósága
4. 186/2 hrsz-ú ingatlan megoszthatósága
5. Báthory utcában a 999 hrsz-ú ingatlant igénybevevő út
2 oldali kivezetés helyett 1 oldalra történő kivezetése.
6. A Harsányi Lajos utcáról a Petőfi utca és a Rákóczi
utca között lakóút kialakítás
lehetőségének
biztosítása
Külterületeket érintő módosítások:
7. 0187/6, 0187/5, 0187/6 hrsz-ú ingatlanok egy részének
belterületbe vonása
8. 0291/2 hrsz-ú ingatlan szabályozási előírásának
módosítása
9. 061/6, 061/7 között mg út kialakítása
2.)
A Képviselő – testület felkéri a polgármestert hogy az
elfogadott határozatot a tervező részére
küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. február 1.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént. A meghívottak megjelenését megköszönte, képviselőtársait pedig kérte, hogy
munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő testület ülését 18:10 órakor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

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

