Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-15/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. december 14-én
a képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és
Mohos Péter települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Mohos Péter települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tett javaslatot:
 A Petőfi Sándor ÁMK szervezeti átalakításáról
melyet 8. napirendként javasol felvenni.
A képviselő-testület a javasolt pótnapirendet, és az ülés javasolt napirendjét egyhangúlag
elfogadta.
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 képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Az önkormányzat adó rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi
csatorna használatért fizetendő díjakról szóló 21/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
4. a) Tájékoztató a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről
b) A 2012. évi teljesítménykövetelmények kiemelt céljainak meghatározása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. A Vasút, Fábián Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek eladási árának felülvizsgálata
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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6. A koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztése projekt megvalósításával
kapcsolatos intézkedések
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Riasztóberendezések karbantartási szerződése időbeli hatályának meghosszabbítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. A Petőfi Sándor ÁMK szervezeti átalakításáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez az írásos
előterjesztést a 6. napirend és a pótnapirend kivételével e-mailen megkapták a meghívó
kiküldésével egyidőben. A pótnapirend írásos előterjesztése, valamint a 6. napirendhez
kapcsolódóan az Együttműködési megállapodás és a Támogatási szerződés másolata 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 4 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 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló
intézéséről

a

Szociálpolitikai

Bizottság

hatáskörébe

utalt

feladatok

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a munkaterv tervezetét valamennyi
bizottság véleményezte. Felkérte a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottsági ülésen
kialakított javaslatokat.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a munkaterv tervezetét elfogadta, javasolja
azt elfogadásra a képviselő-testületnek is.
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Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a munkaterv tervezetét szintén elfogadta, és javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek is.
Jutasi Kálmán polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnökének távolléte miatt tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a munkaterv tervezetét elfogadta, és javasolják
elfogadásra a képviselő-testületnek is.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 101/2011.(XII.14.) határozata a képviselőtestület 2012. évi munkatervéről
1.)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
évre szóló munkatervét elfogadja.
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
2012. január 15.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat adó rendeleteinek felülvizsgálata

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslatot elfogadta, és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
102/2011.(XII.14.)
határozata
az
önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálatáról
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2012-es adóévre változatlan mértéken állapítja
meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó mértékét.
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3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és
közüzemi csatorna használatért fizetendő díjakról szóló 21/2008.(XII.11.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, az előterjesztés
mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadta, és a képviselő-testületnek is elfogadásra
javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 23/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért és közüzemi csatorna használatért fizetendő
díjakról szóló 21/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a jegyző 2011. évi teljesítmény értékeléséről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendhez tartozó
előterjesztést, az abban szereplő határozati javaslatot elfogadták és elfogadásra javasolják a
képviselő-testületnek is.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 103/2011.(XII.14.) határozata a jegyző 2011.
évi teljesítmény értékeléséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző
2011. évi teljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
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4/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2012. évre
meghatározása

Előadó:

szóló

teljesítménykövetelmények

kiemelt

céljainak

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendhez tartozó
előterjesztést, az abban szereplő határozati javaslatot elfogadták és elfogadásra javasolják a
képviselő-testületnek is.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 104/2011.(XII.14.) határozata a 2012. évre
szóló
teljesítménykövetelmények
kiemelt
céljainak
meghatározásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselői
részére
a
teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2012. évre az
alábbi kiemelt célokat határozza meg:
a. A 2012. évi költségvetési gazdálkodás keretében a
körültekintően takarékos és szabályszerű intézményi
gazdálkodás megvalósítása, különös tekintettel a 2012-2014.
közötti ciklus gazdasági programjában és az aktuális
költségvetési koncepcióban megfogalmazott célkitűzések
megvalósítására.
b. A közigazgatási munkában a jogszerűség, szakszerűség,
következetesség és hatékonyság elvei szerinti eljárás, továbbá a
köz- és magánérdek összehangolásának megvalósítására való
törekvés.
c. A testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában való
aktív szakmai közreműködés.
d. A
költségvetési
támogatások
pályázati
úton
való
megszerzésének feltárása, a pályázatok elkészítése, illetőleg az
előkészítésben való közreműködés, az elnyert pályázatok
projektjei megvalósításában való egyéni és kollektív
munkálkodás.
e. A közigazgatás és oktatás állami szintű átszervezéséből a helyi
szintre eső hatáskörben és mértékben történő hatékony
közreműködés, és az átalakulást követően az új államigazgatási
rendszerhez és szabályozáshoz igazodó munkavégzés.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg
a jegyző 2012. évre szóló teljesítménykövetelményeit.
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3. Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évben irányadó,
személyre szóló teljesítménykövetelményeket.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
2012. február 28.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

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

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslatot elfogadta, és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Bári Zoltán alpolgármester: Megkérdezte, hogy hány telek került értékesítésre.
Jutasi Kálmán polgármester: A kialakított 25 telekből eddig 12 telek került értékesítésre,
melyből 5 telket a kedvezményes áron adtunk el.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 105/2011.(XII.14.) 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 2012. 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:
2012. január 5.
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális fejlesztése projekt
megvalósításával kapcsolatos intézkedések

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Jutasi Kálmán polgármester: Elmondja, hogy a képviselő-testület a 27/2011.(III.30.)
határozatával döntött a koroncói Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére
irányuló pályázat benyújtásáról. Meghatározta a projekt bruttó értékét, valamint az önrész
összegét, melynek fedezetéül a 2011. évi költségvetési tartalékot jelölte meg. A pályázat
benyújtására, mivel tagóvodánkról van szó, csak önkormányzatunk, mint intézményfenntartó
társulás vezetője volt jogosult. A képviselő-testület a 28/2011.(III.30.) határozatában eldöntötte,
hogy a pályázat nyertessége esetén a pályázati önrész biztosításának, a pályázat megvalósítása
során történő kifizetéseknek a rendjét külön szerződésben kívánja rögzíteni a két település
között. E szerződés megkötésére felhatalmazást adott számomra a képviselő-testület e
határozatában. December 1-jén született meg a döntés a pályázat nyertességéről, és 12-én a
Belügyminisztériumban már aláírásra is került a támogatási szerződés. Az aláírást megelőzően
elengedhetetlenül fontosnak tartottam, hogy Koroncó Község Önkormányzatával megkötésre
kerüljön az együttműködési szerződés, melyben a Belügyminisztériummal kötendő támogatási
szerződésben önkormányzatunkra előírt kötelezettségeket tovább hárítsuk Koroncó Község
Önkormányzatára. A támogatási szerződés és az együttműködési megállapodás fénymásolatát
tájékoztatás céljából képviselő-társaim rendelkezésére bocsátottam.
Ez év december 31. napjáig az önkormányzatnak a kötelezettségvállalási nyilatkozatot meg kell
tenni, a kivitelezővel a vállalkozói szerződést, vagy előszerződést meg kell kötni. Emiatt
beszerzési eljárást kell lefolytatni sürgősséggel, a beszerzési eljárás lezárásaként pedig a
képviselő-testületnek döntést kell hoznia a vállalkozó kiválasztásáról. Ebből adódóan december
22-én, csütörtökön a Bíráló Bizottság ülését követően rendkívüli képviselő-testületi ülést kell
tartani, melynek pontos időpontját írásbeli meghívó útján közlöm.
Kérem a képviselő-testületet tájékoztatóm szíves tudomásul vételére.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a polgármesternek a koroncói napközi otthonos óvoda infrastrukturális
fejlesztése projekt megvalósításával kapcsolatos tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul vette.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Riasztóberendezések
meghosszabbítása

Előadó:

karbantartási

szerződése

időbeli

hatályának

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslatot elfogadta, és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Bári Zoltán alpolgármester: Nem a napirendhez kapcsolódik, de itt szeretné megkérdezni,
hogy a térfigyelő kamerák működnek-e?
Jutasi Kálmán polgármester: A térfigyelő kamerákat a Polgárőrség kezeli. A vezetője kb. egy
hónapja elkérte a benzinkútnál lévő kamera kulcsait, mert azt kikapcsolták, a benzinkút
üzemeltetőjével nem tudtak megegyezni a villanyszámla tekintetében. Sajnálattal tapasztalja,
hogy a Polgárőrség nem működik együtt az önkormányzattal, ugyanis tudomása szerint január 1jétől az együttműködés kötelező lesz, de a Polgárőrség részéről semmiféle kezdeményezés nem
történt.
Bári Zoltán alpolgármester: Nem tudott róla, hogy ilyen gondok vannak.
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Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy pályázaton nyertek a térfigyelő
kamera rendszer kiépítésére. A fejlesztés tervezés alatt van, amennyiben kész tervet kap, azt a
képviselő-testület tájékoztatására rendelkezésre bocsátja. A terv a település területén 7
kamerával számol és tartalmazni fogja a működési költségeket is.
Bán Ferenc települési-képviselő: Jónak ígérkezik.
Jutasi Kálmán polgármester: A tervezéshez a kamerák helyét szakértővel és a körzeti
megbízottakkal közösen határozták meg. Technikailag egy fejlettebb rendszer lesz, sötétben is
használható lesz. Javasolja, hogy térjenek vissza a napirend tárgyalásához.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
106/2011.(XII.14.)
határozata
a
riasztóberendezések karbantartási szerződése időbeli
hatályának meghosszabbításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hess
System Vagyonvédelmi Kft. (9023 Győr, Hermann O. u. 26.)
ajánlatát 2012. évre – amely a 2011. évi szerződési feltételekkel
azonos - a riasztóberendezések karbantartására vonatkozóan
elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződést időbeli hatályát
meghosszabbító záradék aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2011. december 31.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK szervezeti átalakításáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: 2012. szeptember 1-jétől az iskolák állami tulajdonba
kerülnek. Az ÁMK-ban működő könyvtár, az IKSZT mivel települési feladatokat látnak el, és a
tagóvodák miatt az intézmény átszervezését indokoltnak tartja. Ehhez azonban szakemberek
bevonására van szükség. Felhatalmazást kér a képviselő-testülettől az átszervezés előkészítésével
kapcsolatos eljárások lebonyolítására.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a napirendet tárgyalta. Az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 107/2011.(XII.14.) határozata a Petőfi Sándor
ÁMK szervezeti átalakításáról:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a a Petőfi Sándor ÁMK szervezet átalakítása
elkerülhetetlen. Ezért elhatározza, hogy az átszervezés előkészítését
és lebonyolítását pedagógiai szakértő bevonása mellett végzi el
2012-ben.
2. Az átszervezés megvalósítása érdekében elsődlegesen a Megyei
Pedagógiai Intézet szakértelmét kívánja igénybe venni.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az átszervezés előkészítése érdekében
lefolytatni szükséges beszerzési eljárás lefolytatására intézkedjék,
majd annak eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa,
továbbá az intézmény átszervezése, illetve az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér önállóan működő intézményként történő kialakítása
érdekében a szükséges eljárásokat folytassa le, jognyilatkozatokat
tegye meg, szerződéseket kösse meg, a Képviselő-testület folyamatos
tájékoztatása mellett.
4. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetése tervezése során a szakértői költség fedezetére a
szükséges összeget a költségvetésen belül különítse el és tervezze be.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester

Határidő:

azonnal illetve folyamatos

4. pontra:

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
bejelentést, észrevételt tenni.
Bejelentés, észrevétel nem érkezett.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai
munkáját. A közelgő ünnepekre tekintettel valamennyi jelenlévőnek meghitt, boldog karácsonyt
kívánt. A képviselő-testület ülését 16 óra 50 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Mohos Péter
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

