Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-3/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. március 30-án
(szerda) a képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Abdai Imre és Kormos Péter a „Jószív” Temetkezési Kft. képviseletében

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és
Bári Zoltán települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Bári Zoltán települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
A koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtása,
melyet 13. napirendként javasol felvenni.
A képviselő-testület a javasolt pótnapirenddel együtt az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadota.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti a képviselő-testületi ülés elfogadott napirendjét.
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) A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a 2010. évi temetőüzemeltetéssel
kapcsolatos tevékenységéről
Előadó:
dr. Ladocsy Géza „Jószív” Temetkezési Kft. ügyvezetője
b) A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2011.(XI.29.) Kt.
rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2. a) A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság külsős
tagjának pótlása
b) A Sport Bizottság külsős tagjainak eskütétele
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Az IKSZT megvalósítására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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4. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2007.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. SZMSZ felülvizsgálata
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
6. A Vasút, Fábián Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek eladási árának felülvizsgálata
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Igazgatási szünet elrendelése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Képviselői indítvány – hulladékudvar eltakarásának ügye
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. A Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai, koroncói Napközi Otthonos Tagóvodáinak nyári
zárva tartási idejének meghatározása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. Közalkalmazotti álláshelyek létesítése a Petőfi Sándor ÁMK-ban
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. Rehabilitációs hozzájárulás fedezetének biztosítása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
12. A település társadalmi szervezeteinek és önálló szervezettel nem rendelkező önkéntes
személytársulásainak önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
13. A koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a meghívót kézhez, az
írásos előterjesztéseket pedig e-mailen kapták meg a 3. és a 13. napirend kivételével, melyek
írásos előterjesztése az ülés kezdete előtt került kiosztásra.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 6 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 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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c) Beszámoló
intézéséről

a

Szociálpolitikai

Bizottság

hatáskörébe

utalt

feladatok

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az 1/a. és 1/b. napirendek együttes tárgyalására.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

a) A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a 2010.
temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről
Előadó:
dr. Ladocsy Géza „Jószív” Temetkezési Kft. ügyvezetője

évi

b) A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló
18/2011,(XI.29.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Jutasi Kálmán polgármester köszönti a „Jószív” Temetkezési Kft. képviseletében
megjelenteket, megkérdezi Abdai Imre Úrtól, hogy a beszámolót kívánja-e szóban kiegészíteni.
Abdai Imre: Köszöni a lehetőséget. Dr Ladocsy Géza ügyvezető egyéb irányú elfoglaltsága miatt
nem tud részt venni a képviselő-testület ülésén. A beszámolón kívül csak annyit kíván
elmondani, hogy véleménye szerint az önkormányzat és a temetkezési vállalat kapcsolata
korrekt, ahol tudják segítik egymást.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetkezési vállalat
50.000,- Ft összeggel hozzájárult a temetőben megvalósítandó térkő burkolat munkálataihoz,
melyet ezúton is szeretne megköszönni.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a beszámolót és a rendelet-tervezetet
megtárgyalta, mindkettőt javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az 1/a. sz. napirendhez tartozó előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 16/2011.(III.30.) határozata a „Jószív”
Temetkezési kft. tájékoztatójának elfogadásáról:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Jószív” Temetkezési Kft-nek a 2010. évi temető üzemeltetéssel
kapcsolatos tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.
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Jutasi Kálmán polgármester az 1/b. sz. napirendhez tartozó előterjesztés mellékletét képező
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete a
köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló
18/2001.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Abdai Imre és Kormos Péter távozik az ülésteremből.
2/a.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság, valamint Ügyrendi Bizottság
nem képviselő tagjának pótlása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást adott arról, hogy Molnár Ferenc a Pénzügyi- és
Településstratégiai Bizottság külsős tagja 2011. március 6. napi hatállyal lemondott e
bizottságban vállalt tisztségéről, ez az oka a napirend felvételének.
Megkérdezi az érintetteket, Kálóczi Károlyt és Molnár Ferencet hozzájárulnak-e, hogy a
személyüket érintő napirendet a képviselő-testület a nyilvános ülésén tárgyalja.
Kálóczi Károly: Igen.
Molnár Ferenc: Igen.
Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi Kálóczi Károlytól és Molnár Ferenctől, hogy
megválasztásuk esetén vállalják-e a bizottsági tagságot.
Kálóczi Károly: Igen.
Molnár Ferenc: Igen.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 17/2011.(III.31.) határozata a Pénzügyi- és
Településstratégiai, valamint az Ügyrendi Bizottság nem
képviselő tagjának pótlásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár
Ferencnek a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság tagságáról
való lemondását tudomásul veszi, helyébe
Kálóczi Károly rábapatonai lakost választja meg bizottsági tagnak.
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2.) A képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságba – Kálóczi Károly
helyébe –
Molnár Ferenc rábapatonai lakost választja meg bizottsági tagnak.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

2/b.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Sport Bizottság külsős tagjainak eskütétele

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A képviselő-testület február 23-i ülésén ideiglenes jelleggel
Sport Bizottságot hozott létre. A megválasztott bizottság nem képviselő tagjainak esküt kell
tennie, ezért felkéri Káldi Istvánt és Mező Krisztiánt az eskütételre.
Káldi István és Mező Krisztián Jutasi Kálmán polgármester előmondása alapján az alábbi esküt
teszik:
„Én, ………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv melléklete.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az IKSZT megvalósítására benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a beérkezett pályázati anyagokat, bíráló
bizottság megállapításait megismerte, azokat elfogadta. A bizottság által megfogalmazott
határozati javaslatot írásban a képviselő-testület ülése előtt a képviselők rendelkezésére
bocsátották, javasolják azok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 18/2011.(III.30.) határozata az IKSZT
megvalósítására benyújtott pályázatok elbírálásáról:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Rábapatona Petőfi Sándor ÁMK Kultúrházának
Integrált Közösségi és Szolgáltató Térré alakítása tárgyában kiírt
pályázatára 2 érvényes ajánlat érkezett:
a) Céhmester Építőipari és Számviteli Kft. (9023 Győr,
Tihanyi Á. u. 23.) bruttó ajánlati ár: 26.336.869,- Ft.
b) TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9142
Rábapatona, K-Rákóczi út 72/B.) bruttó ajánlati ár:
18.570.145,- Ft.
2. A Képviselő-testület a két ajánlat közül -azonos műszaki és pénzügyi
tartalom mellett-, a kedvezőbb ár szempont alapján, a TAMITA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9142 Rábapatona, KRákóczi u. 72/B) bruttó ajánlati ár: 18.570.145,- Ft-s
ajánlatát választja nyertesnek.
3. A második legjobb ajánlat a Céhmester Építőipari és Számviteli Kft.
(9023 Győr, Tihanyi Á. u. 23.) bruttó ajánlati ár: 26.336.869,- Ft.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat a
döntés eredményéről értesítse.
5. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz
kapcsolódó jogügyleteket megkösse, szerződéseket aláírja és a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
2011. április 27.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2 sz. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 19/2011.(III.30.) határozata az IKSZT
megvalósításához kapcsolódó munkálatokról:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Rábapatona Petőfi Sándor ÁMK
Kultúrházának Integrált Közösségi és Szolgáltató Térré alakítása
pályázati
kivitelezéséhez
kapcsolódóan
a
bádogozásiburkolatbontási, külső csapadékvíz elvezetési és kéményépítési
munkanemekre a pályázat nem ad támogatást, ezek a munkálatok a
pályázatban nem elszámolható munkanemek, megvalósításuk
azonban a beruházás műszaki szempontból történő teljessé tételéhez
szükségesek.
2. A Képviselő-testült ezért elhatározza, hogy a jelen határozat 1.
pontjában foglalt többletmunkálatokra –az önerőn és az áfán felültovábbi 1.200.000,- Ft-t különít el, a költségvetés tartalékából.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti munkálatok pályázattal
egyidejű
megvalósításáról,
kivitelezéséről
–a
pályázati
tervdokumentációhoz illeszkedően- gondoskodjék.
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4. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelete szükséges módosítása iránt intézkedjék.
Felelős: Jutasi Kálmán
Polgármester
3. pontra
Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
4. pontra
Határidő:
folyamatos, 2011. augusztus 31., illetve
az IKSZT pályázat megvalósulásának végső
határideje
3. pontra
2011. augusztus 31.
4. pontra
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2007.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság az előterjesztést megvitatta, a rendelet-tervezetet javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 8/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete a
szociális
igazgatás
és
szociális
ellátások
helyi
szabályozásáról szóló 5/2007.(III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek
Szervezeti és Működési szabályzata felülvizsgálata

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Molnár Csilla települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatta, azt elfogadásra javasolja.
Burján Imre települési-képviselő: A mellékletben a civil szervezetek képviselői pontosításra
szorulnak.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A rendelet kihirdetését megelőzően pontosítani
fogja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 9/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete a
képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Vasút, Fábián Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek eladási árának
felülvizsgálata

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előző év tavaszán folytatott hirdetési kampány sikerrel járt,
azt kellene megismételni.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és 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.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 20/2011.(III.30.) határozata a Vasút, Fábián
Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek eladási árának
felülvizsgálatáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasút,
Fábián Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek eladása tárgyában
hozott 65/2009.(VIII.26.) határozatának hatályát 2011. december
31. napjáig meghosszabbítja, a határozat további rendelkezéseinek
változatlanul hagyása mellett.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat
közzétételére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő.
Folyamatos
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Igazgatási szünet elrendelése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 21/2011.(III.30.) határozata az igazgatási
szünet elrendeléséről
1.) Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2011. július
18-tól augusztus 21-ig, valamint 2011. december 23-tól december 31ig.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalban munkáltatói
jogkört gyakorló Polgármestert és Jegyzőt, hogy
a. az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot,
b. az igazgatási szünet teljes időszaka alatt az alapszabadság
terhére az alábbi mértékű szabadságot adja ki a
munkavállalóknak:
i. köztisztviselők esetében 15 munkanap,
ii. egyéb munkavállalók esetében 12 munkanap.
c. a jelen határozat 1. pontjában meghatározott igazgatási szünet
időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság
teljes egésze kiadásáról gondoskodjék.
3.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a nyári igazgatási szünet időtartama alatt a
szabadságokat oly módon adja ki, hogy egyidejűleg biztosítsa a
zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint az ügyfélszolgálat
folyamatos működését. A téli igazgatási szünetben a hivatal zárva
tart.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán
polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária
jegyző
folyamatos ill. 2011. december 31.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Képviselői indítvány – hulladékudvar eltakarásának ügye

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi az indítványozó Burján Imre településiképviselőt, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni.
Burján Imre települési-képviselő: Nem.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta. Ismerteti a
bizottság állásfoglalását, javaslatát, melyet írásban is képviselő-társai rendelkezésére bocsátott.
Bári Zoltán alpolgármester: Támogatja a határozati javaslat elfogadását, akceptálni kell a
lakossági igényeket.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság határozati
javaslatát teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 22/2011.(III.30.) határozata a hulladékudvar
eltakarásáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy az Önkormányzat tulajdonában levő, Rábapatona
belterület, 205 hrsz. alatt felvett ingatlanon található hulladékudvar
ideiglenes jellegű kerítés borítására, az udvar oldalsó takarására
szolgáló lehetőségeket megvizsgálja.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kerítés bárminemű
borításához, az udvar oldalsó takarásához a hulladékudvar
üzemeltetőjének, a Győr-Szol Zrt-nek a hozzájárulását be kell
szerezni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a GyőrSzol Zrt-vel felvegye a kapcsolatot és a kerítés borítására vonatkozó
üzemeltetői hozzájárulás beszerzésének lehetőségéről tudakozódjon,
továbbá hogy a kerítés borításául szolgáló sűrű szövésű rassel-háló
beszerzési lehetőségeiről és árajánlat bekéréséről gondoskodjék.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
2011. április 27.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai, koroncói Napközi
Tagóvodáinak nyári zárva tartási idejének meghatározása

Előadó:

Otthonos

Márkus Gusztáv igazgató

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 23/2011.(III.30.) határozata a Petőfi Sándor
ÁMK
rábapatonai,
koroncói
Napközi
Otthonos
Tagóvodáinak
nyári
zárva
tartási
idejének
meghatározásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor ÁMK rábapatonai és koroncói Napközi Otthonos
Tagóvodáinak nyári zárva tartási idejét 2011. évben:
a rábapatonai tagóvoda vonatkozásában 2011.augusztus 15-től
augusztus 31-ig
a koroncói tagóvoda vonatkozásában 2011. augusztus 1-től
augusztus 19-ig
határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a tagintézmények vezetőit, a zárva tartás
időpontjáról tájékoztassa a szülőket.
Felelős:
Márkus Gusztáv igazgató
Határidő: 2011. április 15.
10.)

Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Közalkalmazotti álláshelyek létesítése a Petőfi Sándor ÁMK-ban

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta, azt
elfogadásra javasolja.
Burján Imre települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az óvodába a szakács álláshelyre már
meg van a személy?
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Első lépésként a képviselő-testület létesít
álláshelyet és csak utána következhet a személy keresése.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a napirendhez tartozó, írásban kiadott határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
24/2011.(III.30.)
határozata
a
közalkalmazotti álláshelyek létesítéséről a Petőfi Sándor
ÁMK-ban:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor ÁMK Általános Iskolája alkalmazásában álló 1 fő
iskolatitkári és 1 fő iskola-gondnoki munka törvénykönyve alá
tartozó foglalkoztatási jogviszonyú álláshelyeket 2011. április 01.
napi hatállyal közalkalmazotti álláshelyekké minősíti át.
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2.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi
Sándor ÁMK Rábapatonai Óvodája konyháján 1 fő szakács
álláshelyre új közalkalmazotti álláshelyet hoz létre, 2011. április 01.
napi hatállyal.
3.) A jelen határozat 1. pontjában meghatározott két darab
közalkalmazotti statusúvá átminősített álláshelyet betöltő
közalkalmazott bérének és járulékainak fedezetéül a 2011. évi
költségvetésbe –e két álláshelyre meghatározott- bértömeg szolgál.
4.) A Képviselő-testület a jelen határozat 2. pontjában meghatározott
egy darab újonnan létrehozott álláshely betöltője bérének és
járulékainak fedezetéül a költségvetés tartalékát határozza meg.
5.) A Képviselő-testület felhatalmazza az intézmény munkáltatói
jogkört gyakorló vezetőjét, hogy
a. a jelen határozat 1. pontjában meghatározott munkaköröket
betöltő
személyek
munkaviszonyának
közalkalmazotti
jogviszonnyá történő átminősítéséhez szükséges intézkedéseket
2011. április 01. napi hatállyal megtegye, továbbá, hogy
b. a jelen határozat 2. pontjában meghatározott munkakört
közalkalmazotti jogviszonyú foglalkoztatás keretében 2011.
április 01. napjától betöltse.
Felelős:

Jutasi Kálmán Polgármester
Márkus Gusztáv ÁMK Igazgató

Határidő: 2011. április 06.
folyamatos
11.)

az 5/a. pontra
az 5/b. pontra

Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rehabilitációs hozzájárulás fedezetének biztosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Megjegyzi, hogy a rehabilitációs hozzájárulás
2011. I. negyedévére is ki kell majd fizetni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 25/2011.(III.30.) határozata a rehabilitációs
hozzájárulás fedezetének biztosításáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évi költségvetés tartalékából a Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola
és Óvoda rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségnek
teljesítésére 2.218.000,- Ft.-t elkülönít.
2.) A rehabilitációs hozzájárulás terhét Rábapatona és Koroncó
községek közösen viselik. A teherviselés aránya a rábapatonai és a
koroncói tagóvoda gyermeklétszáma arányában –a tagintézményi
elszámolás keretében- történik.
3.) Felkéri a Polgármestert, hogy Koroncó Község Polgármesterét a
jelen határozat megküldésével értesítse a rehabilitációs
hozzájárulással kapcsolatban felmerült közös teherviselés tényéről.
4.) Felhívja a Petőfi Sándor ÁMK Igazgatóját, hogy a 2012. évi
költségvetés tervezése során számoljon a rehabilitációs hozzájárulás
illetve
a
megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatásának költségeivel.
5.) Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2011. évi költségvetési
rendelet módosításáról.
Felelős:
Határidő:
12.)

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2011. augusztus 31.

Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A település társadalmi szervezeteinek és önálló szervezettel nem
rendelkező önkéntes személytársulásainak önkormányzati támogatásra
benyújtott pályázatainak elbírálása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A pályázati kiírásra 11 pályázat érkezett. Véleménye szerint a
településen három civil szervezet van, amely meghatározója a település működésének, viszik a
falu hírnevét magukkal, ezek a
Bolero Tánc SE., az
Agárpálya és a
Bilibáncs Alapítvány.
Sajnálatát fejezi ki, hogy a Polgárőr Egyesület és az agárpályáról egyik szervezet sem tudott
pályázatot benyújtani.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a benyújtott pályázatokat tanulmányozta,
kialakította állásfoglalását, amelyet a kiosztott előterjesztés határozati javaslata tartalmaz. Azt
ismerteti.
Bán Ferenc települési-képviselő: A képviselő-testület 3.500 E Ft-ot különített el erre a
célra, mellyel szemben 5.094 E Ft igény merült fel. A költségvetésben több pénz nincs, ezért a
javasolt támogatási összegek kevesebbek az igényekhez képest.
Bári Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint hasznos a pályáztatás módszere. Van
információja a képviselő-testületnek, hogy ki áll a támogatott szervezet mögött, mi a
tevékenységük, mekkora a létszámuk és a tagok milyen részt vállalnak az egyesület működéséből.
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Nem érti, hogy a Sportegyesület költségeit miért kellene az önkormányzatnak fedezni. A Bolero
Tánc SE elért eredményei önmagukért beszélnek.
Burján Imre települési-képviselő: A határozati javaslat szerint 2 szervezetet nem
támogatna az önkormányzat. Miért?
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Bűnmegelőzési Klub nemrégiben, párhuzamos célokkal alakult, mint a Polgárőr
Egyesület, mely jelen helyzetben a törvény előírásai miatt nem támogatható. A kialakult
álláspont szerint a Polgárőr Egyesületnél az összeférhetetlenséget kell megszüntetni és akkor
ebben az évben is kap önkormányzati támogatást, vagy pedig úgy jár, mint a Pro Pátria
Alapítvány.
A Tehetséges Gyermekekért Alapítvány részére azért nem javasoltak támogatási összeget, mert
az ő célkitűzéseikkel azonos célra, vagyis a felsőoktatásban tanulók támogatására a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázaton keresztül közel 1 millió forintot fordított az
önkormányzat.
Elmondja még, hogy a bizottság állásfoglalása volt az is, hogy a támogatott szervezetek vegyenek
részt a településen megszervezésre kerülő hulladékgyűjtési napokon, együtt-egymásért elv
alapján. A jövő évi támogatásoknál erre figyelmet fordítanak.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A pályázati kiírás része volt a közösség részére
történő felajánlás. A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság ülésén az hangzott el, hogy nem
kötelezik a civilszervezeteket a hulladékgyűjtésre, a falutakarítási napokra, de erre majd levélben
hívja fel a figyelmüket a jegyző.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság határozati
javaslatát teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 26/2011.(III.30.) határozata a település
társadalmi szervezeteinek és önálló szervezettel nem
rendelkező önkéntes személytársulásainak önkormányzati
támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi civilszervezetek részesíti önkormányzati támogatásban:
(civilszervezet neve, támogatási összeg, támogatott cél:)
a. BOLERO Tánc SE.
900 ezer forint pénzbeli
támogatás
(pályázat szerinti célokra)
b. Rábapatonai Sport Egyesület
1.500 ezer forint pénzbeli
támogatás
(pályázat szerinti célokra)
c. Bilibáncs Alapítvány
támogatás
(pályázat szerinti célokra)

235

ezer

forint

pénzbeli

d. Nyugdíjasklub Rábapatona
támogatás
(pályázat szerinti célokra)

200

ezer

forint

pénzbeli
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e. Horgász Szakkör
támogatás
(pályázat szerinti célokra)

50

f.

100

Pillér Ifjúsági Klub
támogatás
(konkrétan az ifjúsági
fellépőjének díjazására)

ezer

ezer

fesztivál

forint

pénzbeli

forint

pénzbeli

művész/zenész

g. Molnár Ferenc Alapítvány
75 ezer forint pénzbeli
támogatás
(az Eőry Endre verseny díjaira, zsűri útiköltségére,
oklevelek nyomtatására, szerzői jogdíjra)
h. Rábapatonai Vadásztársaság
200 ezer
támogatás
(rendezvény-sátor vásárlására)

forint

pénzbeli

i.

Besenyő Fiatalok
40 ezer forint pénzbeli
támogatás
(a III. Maratoni Ping-pong Derbi rendezvény
anyagköltségére, teherszállításra és telefonköltségére)

j.

Rábapatonai Tehetséges
Gyermekekért Alapítvány
támogatásban

nem részesül önkormányzati

k. Rábapatonai Bűnmegelőzési
Klub
támogatásban

nem részesül önkormányzati

2.) A Képviselő-testület a pályázati keretösszegből 200 ezer forintot
elkülönít és egyúttal úgy rendelkezik, hogy azt a Rábapatonai
Polgárőr Egyesület részére juttatja, amennyiben a Rábapatonai
Polgárőr Egyesület 2011. június 30. napjáig intézkedik a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
XLXXXI. tv. 6. §-ában meghatározott összeférhetetlenség
megszüntetése iránt és eddig a határnapig érvényes pályázatot nyújt
be a község Jegyzőjéhez.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy készítse el a jelen
határozat 1. pontjában meghatározottak szerint a támogatási
szerződéseket, majd gondoskodjék a támogatási összegek szerződés
szerinti kiutalásáról.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Rábapatonai Polgárőr Egyesületet a jelen határozatban foglaltakról
értesítse, továbbá hogy a támogatási szerződéseket aláírja és az
egyéb szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
Jutasi Kálmán Polgármester
a támogatási szerződések megkötésére:
2011. április 15.
a támogatási összegek kiutalására:
2011. április 30.
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Mező Krisztián: A Pillér Ifjúsági Klub nevében köszöni a támogatást. Elmondja, hogy ők
nemcsak az önkormányzati támogatásra számítanak. Felvették a kapcsolatot Győri, Csornai
szervezetekkel és kapcsolatuk - a lehetőségekhez képest – a kölcsönös segítségnyújtáson
alapszik.
Bognár Szabolcs: A Vadásztársaság nevében köszöni a támogatást. Elmondja, hogy a pályázati
célban megfogalmazott sátor nemcsak a társaság céljaira kerül felhasználásra, azt a települési
rendezvényekre is használatba adják.
Vigné Nagy Adrienn: A Boleró Tánc SE nevében köszöni a jelenlegi és az összes eddigi
támogatást. Ígéri, hogy erejükhöz mérten a jövőben is viszik a település jó hírnevét az országban
és azon kívül is a versenyeken való részvételükkel.
Molnár Ferenc: A Bilibáncs Alapítvány nevében köszöni a támogatást. Az elmúlt években
színvonalas rendezvényeket hoztak a településre, és azok mind ingyenesen látogathatóak voltak.
Ezt a jövőben is így tervezik.
Nagy Zoltán: A Molnár Ferenc Alapítvány és a Besenyő Fiatalok nevében köszöni a támogatást.
13.)

Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztésére irányuló
pályázat benyújtása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 27/2011.(III.30.) határozata a koroncói
napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztésére
irányuló pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Koroncó, Rákóczi u. 39. szám alatti Napközi
Otthonos Óvoda épülete infrastrukturális fejlesztésére a 7/2011.
(III.9) BM rendeletben meghatározott feltételek szerint.
2. A projekt bruttó bekerülési értéke: 16.163.959,- Ft.,
ebből a megpályázandó, vissza nem térítendő támogatás összege:
12.931.167,- Ft., az önrész pedig 3.232.792,- Ft.
3. A pályázati önrész fedezete a 2011. évi költségvetési tartalék.
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
elkészítésére, benyújtására, valamint a pályázat nyertessége
esetén a projekt megvalósításával kapcsolatos intézkedések
megtételére, jogügyletek megkötésére és jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
2011. március 31.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 28/2011.(III.30.) határozata a koroncói
napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztésére
irányuló pályázathoz kapcsolódó megállapodásról
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján a koroncói
tagóvoda épületének felújítására pályázatot benyújtani csak
Rábapatona Község Önkormányzata, mint intézményfenntartó
társulás vezetője jogosult.
2. A Képviselő-testület elfogadja Koroncó Község Önkormányzata arra
irányuló szándékát, hogy az a jelen határozat 1. pontja szerinti
pályázatot be kívánja nyújtani.
3. A Képviselő-testület külön határozatában eldöntötte, hogy a
pályázatot benyújtja a koroncói napközi otthonos óvoda felújítására,
az elektronikus rendszerben rögzíti a pályázati adatlap adatait,
azonban a pályázat nyertessége esetén a pályázati önrész
biztosításának,
a pályázat megvalósítása során történő
kifizetéseknek a rendjét külön szerződésben kívánja rögzíteni a két
település között.
4. A Képviselő-testület felkéri Rábapatona Község Jegyzőjét, hogy a
tárgyra vonatkozó külön megállapodást készítse el azzal, hogy
minden költséget, melyet a pályázat kapcsán a pályázónak,
Rábapatona Községnek meg kell előlegeznie, Koroncó Község
köteles legyen határidő előtt megelőlegezni Rábapatona Község
részére.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a két település
között a tárgyban kötendő megállapodás aláírására és az egyéb
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:

Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki
felszólalni.
Burján Imre települési-képviselő: Az óvoda élelmezésvezetője felkereste és azt az
információt kapta tőle, hogy személyében a polgármester bizalma megingott. Erre szeretne
választ kapni.
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Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a hatályos
SZMSZ rendelkezései szerint kérdést csak önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben lehet fel
tenni. Az élelmezésvezető ügye pedig nem az.
Burján Imre települési-képviselő: Ő azért megkérdezte. Tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy Gácsné Kozma Ildikó megkeresésére a Rábapatonáért Közhasznú Egyesület gyűjtést
szervezett Burján Hanna megsegítésére. Az összegyűjtött 495.000,- Ft-ot szombaton adták át a
család részére.
További felszólalás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését 17
órakor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Bári Zoltán
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

