Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-20/2009.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. október 14án (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 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bognár Szabolcs és Gálné Sulyok Anetta települési-képviselők távolmaradásukat
előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Burján Imre és Németh
Gyula települési-képviselőket kérte fel.
Burján Imre és Németh Gyula települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot:
§ Tulajdonosi hozzájárulás a „Rábapatonai iskolásokért” Alapítvány székhelyének
használatához
§ Szavazatszámláló Bzottságba póttag választása
A pótnapirendeket 4-5. 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) Közmeghallgatás előkészítése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2) A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007.(I.25.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
3) A Petőfi Sándor ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
4) Tulajdonosi hozzájárulás a „Rábapatonai iskolásokért” alapítvány székhelyének
használatához
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5) Szavazatszámláló bizottságba póttag választása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
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Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a 2-3. napirendi
pontokhoz az írásos előterjesztést a meghívóval együtt, a 4-5. napirendi pontokhoz pedig az
ülés kezdete előtt kézhez kapták.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Szalainé dr. Németh Annamária jegyző kért szót.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A képviselő-testület 2009. augusztus 26-i
ülésén, Kalányos Mária Rábapatona, Dózsa u. 30. szám alatti lakos kérelmének tárgyalása
során kapott felkérés alapján a következő tájékoztatást adja a képviselő-testületnek: Kalányos
Máriával együtt 5 család kapott telket az önkormányzattól, melyért csak Kalányos Mária
fizetett ellenértéket, a többiek nem. Esete egyedi. A használati jogot az ingatlanra kérelmének
megfelelően megadta a képviselő-testület, ami már Földhivatalai bejegyzésre vár, a
tulajdonjog átruházását pedig Kalányos Mária jelenleg nem kéri a képviselő-testülettől. Kéri
tájékoztatója szíves tudomásul vételét.
A jegyző tájékoztatóját a képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.
Az ülésterembe 17 óra 10 perckor megérkezett Molnár Csilla települési-képviselő.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből, igy 8 fő van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
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.
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:

Közmeghallgatás előkészítése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a munkaterv
szerint a közmeghallgatás tervezett időpontja 2009. november 4. Felkéri a Pénzügyi,
Településstratégiai és a Szociálpolitikai Bizottság elnökét, hogy az előző évekhez hasonlóan
készítsék el beszámolójukat a bizottságok munkájáról, az önkormányzat egészéről pedig ő
maga fog beszámolni.
Megkérdezi, hogy a közmeghallgatással kapcsolatban van-e más javaslat.
Javaslat nem érkezett.
Jutasi Kálmán polgármester: A közmeghallgatás meghívóját képviselő-társai és a
település lakossága részére ki fogja küldeni.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 1/2007.(I.25.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság megvitatta, annak elfogadását támogatja.
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
Képviselőtestületének 11/2009.(X.15.) rendelete a Képviselőtestület
és
szervei
szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 1/2007.(I.25.) Kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 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
Képviselőtestületének81/2009.(X.14.)
határozata
a
Petőfi
Sándor ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petőfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és
Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzata I.
fejezetének módosítását az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
(2) Felkéri az intézmény igazgatóját a módosítás
átvezetésére.
Felelős.
Határidő:

Márkus Gusztáv igazgató
209. október 30.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tulajdonosi hozzájárulás a „Rábapatonai Iskolásokért” Alapítvány
székhelyének használatához

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Márkus Gusztáv igazgató: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Alapítvány a Szülői
Munkaközösség segítségével jön létre, a már meglévő Tehetséges gyermekekért Alapítvány
céljainak kiegészítése céljából.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy kik az alapítói?
Márkus Gusztáv igazgató: Az Alapítók Takács Károlyné szülő és Káposzta Ildikó tanár. A
Kuratórium tagjai pedig Fazekasné Molnár Zsuzsanna, Jutsiné Bán Katalin, Kálócziné Fehér
Anikó, Máténé Káldi Szilvia és Márkus Gusztáv.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester
szavazásra.

a napirendhez kiadott határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
82/2009.(X.14.)
határozata
a
„Rábapatonai Iskolásokért” Alapítvány
székhely
használatához a tulajdonosi hozzájárulásról

1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Petőfi Sándor Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda Általános Művelődési Központ
alapítója és a Rábapatona, Szentháromság tér 1. szám
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alatti, a Győri Körzeti Földhivatal által Rábapatona, 845
hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosa hozzájárulását
adja, hogy a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány a 9142
Rábapatona, Szentháromság tér 1. szám alatti ingatlant
székhelyeként használhassa, ezen címet bírósági
nyilvántartásba vételi eljárás során székhelyként
feltüntesse és bejegyeztesse.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
kérelmezőkkel a testületi döntést közölje.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonosi
hozzájárulást külön íven szerkesztett okiratba foglalja és
a kérelmezők részére –a polgármester által történő
aláírást követően- átadja.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
azonnal

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szavazatszámláló bizottságba póttag választása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

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
Képviselőtestületének
83/2009.(X.14.)
határozata
a
Szavazatszámláló Bizottság póttagjának választásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Veneszné Nagy Marietta rábapatonai
lakost a 002. sz. szavazókör Szavazatszámláló
Bizottságába póttagnak
választja meg.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy vegye ki az esküt az
újonnan megválasztott szavazatszámláló bizottsági
póttagtól és adja át megbízó levelét.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. november 4.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
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Napirenden kívül bejelenti, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázatok
benyújtási határideje 2009. október 30-án lejár. A pályázatok elbírálására a soron következő
képviselő-testületi ülésen kerül sor. A pályázatok feldolgozására, döntésre való előkészítésére
a képviselők javaslata valamint az előző évek gyakorlata alapján felkéri a bizottságok
elnökeit, akik a felkérést elfogadták.
A konkrét időpontról értesíteni fogja őket.
Tájékoztatást ad a arról, hogy az Önkormányzati Tájékoztató soron következő számának
megjelentetése novemberben aktuális, ezért október 26-án 16.oo órakor lapzárta lesz, kéri,
hogy addig mindenki juttassa el a jegyző számára, ha valamit közzé szeretne tenni.
Tájékoztatásul elmondja , hogy a településen a házi segítségnyújtást ellátó Alvinczi Péter
Szeretetszolgálat – a Megmentő Kht. jogutódja – körül problémák merültek fel. Az
alkalmazottaktól szerzett tudomást, hogy munkabért nem kapnak. Tudomására jutott az is
hogy nem rendelkeznek működési engedéllyel, ezért a MÁK az állami támogatást nem
folyósítja részükre, így további működésük bizonytalan.
A gondozottak helyzete
kilátástalannak tűnik.
További bejelentés nem érkezett.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte képviselő-társai munkáját, a meghívottak
megjelenését és a képviselő-testület ülését 17 óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Burján Imre
Németh Gyula
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

