Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-7/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 25-én
(szerda) 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 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Burján Imre
és Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Burján Imre és Molnár Csilla települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
Képviselői tiszteletdíjkeret felhasználása,
melyet 6. napirendként javasol felvenni.
A képviselő-testület 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. Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának és létszámának
meghatározása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
2. A Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
3. Statisztikai státuszok létesítése a Petőfi Sándor ÁMK-ban
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
4. A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata
a. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
megalkotása
b. A gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet megalkotása
c. A helyi iparűzési adóról szóló 17/2003.(XI.27.) rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszernek az önerő, illetve a hitel visszafizetése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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6. Képviselői tiszteletdíjkeret felhasználása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a meghívót kézhez kapták,
az 1-5 napirendekhez az írásos előterjesztést e-mailen, az a-b-c. pontokhoz, valamint a 6.
napirendhez az előterjesztést pedig az ülés kezdete előtt kapták meg.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 7 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 7 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 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának és létszámának
meghatározása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi Márkus Gusztáv igazgatótól, hogy előterjesztését
kívánja-e szóban kiegészíteni.
Márkus Gusztáv igazgató: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadását támogatja.
További hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 41/2011.(V.25.) határozata az oktatási
intézmények
gyermek/tanuló
csoportok
számának
meghatározásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor ÁMK,
Általános Iskola és Óvoda intézményében a 2011/2012. tanévre az óvodai csoportok
számát és létszámát, valamint évfolyamonként a tanulócsoportok számát és létszámát 2011. szeptember 1-jétől kezdődő hatállyal - az alábbiak szerint állapítja meg:
Óvoda, Koroncó:
1 csoport
1 csoport
1 csoport

09. hó
14 fő
20 fő
18 fő

- Kiscsoport:
1 csoport
- Kis-középső csoport:1 csoport
- Középső csoport: 1 csoport
- Nagycsoport:
1 csoport

09. hó
18 fő
24 fő
24 fő
23 fő

- Kiscsoport:
- Középsőcsoport:
- Nagycsoport:
Óvoda, Rábapatona:

Általános Iskola:
Évfolyam
száma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Napközi*
Tanulószoba*
Összesen:

17 fő

12. 31.

24 fő

12. 31.
23 fő
24 fő

Tanulócsoport
megjelölése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Napközi
Tanulószoba

05.31.

05.31.
26 fő
26 fő

létszáma ( fő )
17
30
16
25
29
13
14
19
24
24
163+48

2. A napközis és tanulószobai csoport maximális létszámát saját hatáskörben 20 %-kal
megemeli.
3. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtása ügyében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv intézményvezető
2011. szeptember 1.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okiratának módosítása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató
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Márkus Gusztáv igazgató: Az Alapító Okirat módosítását a közoktatási törvény módosulása
indokolja, mely szerint megváltozott a sajátos nevelési igényű gyermekek definíciója.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és 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 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 42/2011.(V.25.) határozata a Petőfi Sándor
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdése, és a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény 1. §-a alapján a Petőfi Sándor Általános Művelődési
Központ Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2009. május
25. napján elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat Alaptevékenységek felsorolását az alábbi 3
ponttal kiegészíti:
- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése,
oktatása:
a.) a
beszédfogyatékos,
az
enyhén
értelmi
fogyatékossággal küzdő, a többi gyermekkel együtt
nevelhető gyermekek óvodai nevelése, felkészítése
az iskolai életre
b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenességével küzdő, a többi gyermekkel
együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelése,
felkészítése az iskolai életre
- A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam):
a.) a
beszédfogyatékos,
az
enyhén
értelmi
fogyatékossággal küzdő, a többi gyermekkel együtt
nevelhető és oktatható tanulók nevelése, oktatása

-

b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenességével küzdő, a többi gyermekkel
együtt nevelhető és oktatható tanulók nevelése,
oktatása
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam):
a.) a
beszédfogyatékos,
az
enyhén
értelmi
fogyatékossággal küzdő, a többi gyermekkel együtt
nevelhető és oktatható tanulók nevelése, oktatása
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b.) a megismerő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenességével küzdő, a többi gyermekkel
együtt nevelhető és oktatható tanulók nevelése,
oktatása
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rehabilitációs statusok létesítése a Petőfi Sándor ÁMK-ban

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.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 43/2011.(V.25.) határozata rehabilitációs
státusok létesítéséről a Petőfi Sándor ÁMK-ban
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda intézmény részére 2011. június 01. napjától
határozatlan időre, 3 fő részmunkaidős létszámot biztosító statust
hoz létre, kizárólagosan olyan személyek részére, akik a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. tv. 42. § és 42/B §-ában foglaltaknak megfelelnek
(rehabilitációs statusok).
2. A 3 fő rehabilitációs statusból egy fő a koroncói tagintézményt illeti,
ezt az 1 főt a koroncói tagintézményben foglalkoztatják, illetve
foglalkoztatás hiánya esetén a rábapatonai és koroncói óvodák
gyermeklétszáma arányában a rehabilitációs hozzájárulás reá eső
hányadának költségterhét Koroncó Község Önkormányzata viselni
köteles.
3. A Képviselő-testület 2012-től kezdődően minden évben a megelőző
év foglalkoztatási és teherviselési adatai alapján felülvizsgálja a
megváltozott
munkaképességű
dolgozók
foglalkoztatásának
költségvetési hatásait és szükség esetén dönt a statusok fenntartása
illetve részben vagy egészben történő megszüntetése tárgyában.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK Vezetőjét, hogy a jelen
határozat 1. pontjában meghatározott statusokat 2011. június 01.
napjától a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő
megváltozott munkaképességű személyekkel feltöltse.
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5. Felkéri a Jegyzőt, hogy a megváltozott munkaképességű személyek
alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséről a 2011. évi
költségvetésben 3 fő alkalmazásához a fedezetet a tartalék
előirányzaton belül a működésre biztosított 2.000.000,- Ft-ból (907
ezer forintot a személyi juttatások, 245 ezer forintot pedig a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára) biztosítson.
6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti döntéseihez
kapcsolódóan a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása iránt
intézkedjék, melynek során legyen figyelemmel arra, hogy Koroncó
Község Önkormányzata 297 ezer forint átadott pénzeszközt biztosít
Rábapatona Község Önkormányzata részére 1 fő részmunkaidős
rehabilitációs foglalkoztatott foglalkoztatásának költségeire.
Felelős: Márkus Gusztáv igazgató
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
folyamatos

4-5. pontokra

4.) Napirend tárgyalása:
a) Tárgya: A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A rendelkezésre bocsátott rendelet-tervezethez
módosító javaslatot terjeszt elő a Szociálpolitikai Bizottság ülésén elhangzottak alapul vételével:
A tervezet 28. § (3) bekezdése a (4) bekezdés első mondata legyen,
A (3) bekezdés helyébe pedig a következő szöveg kerüljön:
„Egyéb jelen rendeletben szabályozott támogatásban részesülő személy részére külön elbírálás
alapján állapítható meg átmeneti segély.”
Az (5) bekezdésben a „nyugdíjminimum kétszeresének megfelelő” szövegrész helyébe a
„nyugdíjminimum ötszörösének megfelelő” szövegrész kerüljön.
Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, a jegyző asszony által előterjesztett módosításokkal
együtt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a módosító javaslatokat teszi fel szavazásra:
„A rendelet-tervezet 28. § (3) bekezdése a 28. § (4) bekezdésének első mondataként szerepel.”
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A rendelet-tervezet 28. (3) bekezdése helyébe a következő szöveg kerül:
„Egyéb jelen rendeletben szabályozott támogatásban részesülő személy részére külön elbírálás
alapján állapítható meg átmeneti segély.”
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A rendelet-tervezet 28. § (5) bekezdésében a „nyugdíjminimum kétszeresének megfelelő”
szövegrész helyébe a „nyugdíjminimum ötszörösének megfelelő” szövegrész kerül.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra, az alábbi elfogadott módosító javaslatokkal:
28. § (3)
„Egyéb jelen rendeletben szabályozott támogatásban részesülő személy részére külön elbírálás
alapján állapítható meg átmeneti segély.”
28. § (4)
„Az átmeneti segélyt elsősorban pénzben kell nyújtani.
Az átmeneti segély természetben is nyújtható. Ennek formái: …………”
28. § (5)
„Elemi kár (vis maior) esetében a nyugdíjminimum ötszörösének megfelelő összeg erejéig
állapítható meg átmeneti segély.”
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Rábapatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011.(V.26.) rendelete a szociális igazgatás és szociális
ellátások helyi szabályozásáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
b) Tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy a rendelet-tervezetben
új elemként szerepel az óvodáztatási támogatás.
Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 14/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
c) Tárgy:

A helyi iparűzési adóról szóló 17/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosítása

Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, azt
elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 15/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete a
helyi
iparűzési
adóról
szóló
17/2003.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó önerő
biztosítása illetve hitel törlesztése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: Az előterjesztést a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. Javasolja,
hogy az önrészt, nettó 13.334.269,- Ft-ot 5 év alatt fizesse ki az önkormányzat. Az alapító
okiratban foglaltakon felüli üzletrészről le kellene mondani, mert az sokat nem jelent az
önkormányzat számára, és a későbbiek folyamán még teherré is válhat.
Takács Viktor települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az önrész kifizetésére mennyi idő áll
rendelkezésre?
Jutasi Kálmán polgármester: 10 év.
Takács Viktor települési-képviselő: Akkor véleménye szerint nem kell 5 év alatti
visszafizetni, 10 évre kell vállalni.
Jutasi Kálmán polgármester: Minél hosszabb a futamidő, annál több kamatot kell utána
fizetni.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: Ebből a megfontolásból javasolta a bizottság az 5 év alatti visszafizetést.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 44/2011.(V.25.) határozata a Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási rendszernek az önerő, illetve a hitel
visszafizetéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
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Társulási Megállapodást tartalmazó (2009. október 19-én
módosított és egységes szerkezetbe foglalt) Alapító Okiratának 1. sz.
mellékletében rögzített nettó 13.334.269,- Ft összegű pályázati
önrész visszafizetése érdekében felhatalmazza Jutasi Kálmán
Polgármestert, hogy az önrészt hitelfelvétellel biztosító GYŐR-SZOL
Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt-vel (székhely: 9024
Győr, Orgona u. 10.) az önkormányzat nevében szerződést kössön.
2. A települést terhelő önrésszel kapcsolatos költségek összegét 2016.
december 31. napjáig az önkormányzat nem a közszolgáltatási
díjban kívánja érvényesíteni, hanem átvállalja az alábbiak szerint:
A nettó 13.334.269,- Ft. önrészt 2011. július 01. napjától 2016.
december 31. napjáig –a jelen határozat 1. pontjában megjelölt
szerződésben meghatározott ütemezés szerint- fizeti meg a GYŐRSZOL Zrt. részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti
szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évtől kezdődően az önrész
visszafizetésének időszakában gondoskodjék a tárgyévre eső önrész
törlesztés összegének költségvetésben történő tervezéséről.
Felelős: Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
Határidő:
folyamatos

4. pontra

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Képviselői tiszteletdíjkeret felhasználása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az ülés kezdete előtt a képviselők és bizottsági tagok
rendelkezésére bocsátott egy kimutatást, melyben szerepel névszerint a felhasználható keret
összege. Kéri, hogy akinek van elgondolása mire szeretné fordítani az jelezze.
Molnár Csilla települési-képviselő: Írásos kérelmet is terjesztett a képviselő-testület elé,
miszerint ő képviselői tiszteletdíj szabadkeretének teljes összegét az iskolában felhasználásra
kerülő kerámiatábla beszerzésre kívánja fordítani. Kéri képviselő-társait, aki még nem kötelezte
el magát, az segítsen neki célja megvalósításában.
Bán Ferenc települési-képviselő: A Szabadföld Kupa megszervezéséhez is szükségük lenne
még 30 ezer forintra, hogy az emlékplaketteket elkészíthessék. Erre vonatkozóan írásbeli
kérelem is érkezett. Jelzi, hogy a kerámiatábla megvásárlásához 10.000,- Ft-ot, a Szabadföld
Kupához pedig 15.000,- Ft-ot ajánl fel a keretéből.
Bári Zoltán alpolgármester: A kerámiatáblára 30.000,- Ft-ot, a Szabadföld Kupára pedig
15.000,- Ft-ot ajánl fel.
Mohos Péter települési-képviselő: A kerámiatáblára 10.000,- Ft összeget ajánl fel
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ismerteti, az előző időszakban megtartott
bizottsági üléseken, a bizottságok külsős tagjai által tett javaslatokat:
Barta Géza – Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság tagja: 15.360,- Ft kerámiatáblára,
Gácsné Kozma Ildikó – Szociálpolitikai Bizottság tagja: 15.360,- Ft kerámiatáblára,
Takács Alajos – Ügyrendi Bizottság tagja: 15.360,- Ft kerámiatáblára.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester összegzi a képviselői tiszteletdíjkeret felhasználására tett
javaslatokat:
A Petőfi Sándor ÁMK-ba kerámiatábla beszerzésre:
Bári Zoltán
30.000,- Ft
Bán Ferenc
10.000,- Ft
Mohos Péter
10.000,- Ft
Molnár Csilla
55.260,- Ft
Barta Géza
15.360,- Ft
Gácsné Kozma Ildikó 15.360,- Ft
Takács Alajos
15.360,- Ft
Összesen:

151.340,- Ft

Szabadföld Kupához emlékplakettek készítésére:
Bári Zoltán
15.000,- Ft
Bán Ferenc
15.000,- Ft
Összesen:

30.000,- Ft

Jutasi Kálmán polgármester az összegzést követően az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésében az általános tartalék képviselői tiszteletdíj kerete terhére
- Az önkormányzat dologi kiadásain belül az
o ÁMK dologi kiadásainak emelésére
151.340,- Ft összeget
(Kerámiatábla beszerzésre)
o Szakfeladatok dologi kiadásainak emelésére
30.000,- Ft összeget
(Szabadföld Kupához emlékplakettekre)
átcsoportosít.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott összegek
felhasználásáról intézkedjék.
3. Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
Felelős:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 1-2. pont tekintetében:
2011. június 30.
3. pont tekintetében:
II. f.évi ktv. mód. határideje
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 45/2011.(V.25.) határozata a képviselői
tiszteletdíjkeret felhasználásáról:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében az általános tartalék
képviselői tiszteletdíj kerete terhére
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- Az önkormányzat dologi kiadásain belül az
o ÁMK dologi kiadásainak emelésére
151.340,Ft
összeget
(Kerámiatábla beszerzésre)
o Szakfeladatok dologi kiadásainak emelésére
30.000,Ft
összeget
(Szabadföld Kupához emlékplakettekre)
átcsoportosít.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban
meghatározott összegek felhasználásáról intézkedjék.
3. Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:1-2. pont tekintetében:
2011. június 30.
3. pont tekintetében:
II. f.évi ktv. mód. határideje
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjének tárgyalása megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselőtársait pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
A képviselő-testület ülését 16 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Burján Imre
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

