Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-1/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. február 2-án
(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 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és
Burján Imre települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Burján Imre települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
Az IKSZT (Integrált Közösségi és szolgáltató Tér) megvalósítására építési pályázat kiírása
melyet 9. napirendként javasol felvenni.
A képviselő-testület az ülés napirendjét a javasolt kiegészítéssel együtt 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. Tájékoztató a 2010. II. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Előzetes tájékoztató a 2011. évi költségvetésről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. A Győri Többcélú Kistérségi Társulásban helyettesítés rendjéről szóló határozat
módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás
jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. Döntés a búcsúi rendezvény mutatványosának ajánlatáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. Képviselői indítvány helyi őstermelői piac létrehozásáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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7. Döntés a rábapatonai sportöltöző felújítási költségeinek ügyében
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Polgármester szabadságkérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Az IKSZT (Integrált Közösségi és szolgáltató Tér) megvalósítására építési pályázat kiírása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az 1-8. napirendekhez a meghívottak a
meghívót kézhez kapták, az írásos előterjesztéseket pedig e-mailen kapták meg. A 9. napirend
előterjesztése pedig 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 5 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 5 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 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató
a
2010.
pótelőirányzatokról

Előadó:

II.

félévben

engedélyezett

központi

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadására tesz javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

3

Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 1/2011.(II.2.) határozata a 2010. II. félévben
engedélyezett központi pótelőirányzatokról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az
önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat tudomásul
veszi, így az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a
bevételi főösszeget és azon belül
központosított támogatás előirányzat 1.109 E Ft összeggel
a kiadási főösszeg és azon belül a
Dologi kiadások előirányzat 56 E Ft összeggel,
Társadalom
és
szociálpolitikai
juttatások
(természetben nyújtott) előirányzat 53E Ft összeggel,
Beruházások előirányzatának 1.000 E Ft összeggel
történő emelésével
2. A képviselő–testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal,
hogy a határozatnak megfelelően a 2010. évi költségvetési
rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő: a 2010. évi költségvetés II. félévi módosítása
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Előzetes tájékozató a 2011. évi költségvetésről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a 2011. évi költségvetés részletes
indokolását áttanulmányozta, módosító javaslatokat írásba foglalták, melyet az ülés kezdete előtt
képviselő-társai rendelkezésére bocsátott. Megjegyzi, hogy teljesíthető, takarékos költségvetéstervezet készült. A bizottság módosító javaslatainak figyelembe vételével javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság szintén tanulmányozta a tervezetet, megismerte a Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottság módosító javaslatát is, a kettőt együttesen javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Burján Imre települési-képviselő: Tudomása szerint az állati hullák elszállítására vonatkozó
szerződés megszűnt, ennek ellenére a tervezet tartalmaz ilyen tételt.
Jutasi Kálmán polgármester: Az ATEV-vel nem szűnt meg a szerződés, csak a gyepmesteri
szolgálattal. Az ATEV által kiállított számla összegét az önkormányzat tovább terheli az állat
tulajdonosa részére, így a költségvetés-tervezetének bevételi és kiadási oldalán egyaránt szerepel.
Burján Imre települési-képviselő: A Petőfi Sándor ÁMK kiadásainál nem látta a fizika
óraadó tanár juttatásait.
Márkus Gusztáv igazgató: Tervezésre került, a megbízási díjaknál van a kémia és a fizika
tanár egyaránt.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester elsőként a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság írásban
kiadott módosító javaslatát teszi fel szavazásra
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábapatona Önkormányzat
2011. évi költségvetésének részletes indokolását a Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottság módosító javaslatának figyelembe vételével elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a részletes indokolásnak megfelelő költségvetési
rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: 2011. február 23.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének 2/2011.(II.2.) határozata a
költségvetési rendelet elkészítéséről

Képviselő2011. évi

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábapatona Önkormányzat 2011. évi költségvetésének részletes
indokolását a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
módosító javaslatának figyelembe vételével elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a részletes indokolásnak
megfelelő költségvetési rendelet-tervezet elkészítésére, a
polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
2011. február 23.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulásban helyettesítés rendjéről szóló
határozat módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A Kormányhivatal Ellenőrzési Főosztályának iránymutatása
alapján polgármestert csak polgármester helyettesítheti a Győri Többcélú Kistérségi társulásban,
ezért szükséges a 99/2010.(XI.17.) határozat hatályon kívül helyezése, és az új helyettesítési rend
meghatározása.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Megkérdezi, hogy ha helyettesítésre kerül sor,
megadja-e majd a döntési irányt.
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Jutasi Kálmán polgármester: Erre az elmúlt öt évben nem került sor, mivel minden
társulási ülésen jelen volt, de természetesen ilyen esetben előre egyeztetni fognak Koroncó
polgármesterével.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati-javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 3/2011.(II.2.) határozata a polgármester
GYTKT-ban történő helyettesítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
99/2010.(XI.17.) határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. tv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján,
felhatalmazza Koroncó Község Polgármesterét Rábapatona Község
Önkormányzata képviseletére, amennyiben annak képviseletre
jogosult Polgármestere akadályoztatva van, ha a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás Többcélú Kistérségi Társulásként jár el.
3. Koroncó Község Polgármestere: Radicsné Kincses Mária.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat és egy-egy példányát
küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás és Koroncó Község
Önkormányzata részére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2011. február 15.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Hulladékkezelési közszolgáltatási
megállapodás jóváhagyása

Előadó:

szerződés

megszüntetéséről

szóló

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadására tesz javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 4/2011.(II.2.) határozata a hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. 2010.
szeptember 30-án beolvadással megszűnt, általános jogutódja a
GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. lett.
Tudomásul veszi továbbá, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatást
a település közigazgatási területén 2011. január 01. napjától 2020.
december 31. napjáig a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulással fennálló közszolgáltatási szerződés
alapján a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó
Zrt. látja el.
2. A fentiek okán a Képviselő-testület elhatározza, hogy a Győri
Kommunális Szolgáltató Kft. és közötte fennálló Vállalkozási
Közszolgáltatási Szerződést, mely 2012. május 31. napjáig lett
volna érvényben, 2010. december 31. napi hatállyal, közös
megegyezéssel megszünteti. Kijelenti egyúttal, hogy a Vállalkozási
Közszolgáltatóval szemben a közszolgáltatási szerződésből
származóan követelése nincs.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
megszűnésre vonatkozó és a jelen előterjesztés mellékletét képező
Megállapodást aláírja, illetve a Megállapodáshoz kapcsolódó egyéb
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
azonnal

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés a búcsúi rendezvény mutatványosának ajánlatáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadására tesz javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 5/2011.(II.2.) határozata a búcsúi rendezvény
mutatványosának ajánlatáról
1. Rábapatona Község Önkormányzata elhatározza, hogy a 2011. május
19-20 napján tartandó búcsúi rendezvényre külön megállapodást
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köt Szabó Attila mutatványos vállalkozóval (2800 Tatabánya, Jókai
Mór u. 107.), és az elmúlt évekhez képest nem emeli a közterület
használat díját, melyet így 2011-ben is bruttó 450.000,- Ft-ban, azaz
Négyszázötvenezer
forintban
állapít
meg.
Ezen
összeg
megállapításának feltétele azonban, hogy a közterület használati
megállapodásban a mutatványos vállalkozó vállalja, hogy ő sem
emeli díjait a rendezvény alkalmával.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a jelen határozat 1. pontjában
megjelölt megállapodás jelen határozatnak és az időközbeni
jogszabályi változásoknak megfelelő, 3 éves időtartamra szóló,
változatát, melynek aláírására és a szerződéshez kapcsolódó egyéb
jognyilatkozatok megtételére a polgármestert felhatalmazza.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy Szabó Attila vállalkozó jogszabályokban előírt
követelményeknek megfelelő közterület használati kérelmének –a
jelen határozat 1. pontjában jelölt közterület használati külön
megállapodás létrejöttét követően-, 450.000,- Ft-s, azaz
Négyszázötvenezer forintos közterület használati díj kérelemmel
egyidőben történő megfizetése és ennek igazolása mellett adjon
helyt.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatról az érintettet 15 napon belül
értesítse.
Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
1-3. pontra: 2011. május 17.
4. pontra:
2011. február 17.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Képviselői indítvány helyi őstermelői piac létrehozásáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A képviselői indítványt támogatja, azonban az általuk
megjelölt helyszín helyett a kistérségi parkot javasolná, mivel a vásártéren még az előző
beruházás maradványai ott vannak és várhatóan újabb beruházás helyszíne lesz, ha kialakításra
kerülhet a „Besenyő kalandpark”.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság üdvözli az indítványt, jó
kezdeményezésnek tartja. A határozati javaslat elfogadását támogatja.
Burján Imre települési-képviselő: A javasolt helyszínt elfogadhatónak tartja.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A határozati javaslat szerint a piac kialakítása és
majdani működtetése a Rábapatonáért Közhasznú Egyesület dolga. Szabad akaratából eldönti,
hogy szed-e helypénzt, vagy nem, az önkormányzat felé nem tartozik elszámolással e kérdésben.
Bán Ferenc települési-képviselő: Természetesen a beruházásokat követően, ha felszabadul a
vásártér, szóba jöhet az is a piac helyszínéül.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Megkérdezi, hogy a piac területét ki fogja
karbantartani?
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A terület karbantartása az üzemeltető, jelen
esetben a Rábapatonáért Közhasznú Egyesületnek lesz a kötelessége.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 6/2011.(II.2.) határozata a helyi őstermelői
piac létrehozásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ún.
őstermelői piac létesítésére vonatkozó képviselői indítványt
támogatja és a piac helyéül a Rábapatona, Árpádi úti Kistérségi
Parkot jelöli ki, azzal, hogy a piac létesítésére, fenntartására és
üzemeltetésére vonatkozó engedélyeket a Rábapatonáért Közhasznú
Egyesületnek kötelessége beszerezni.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy nem tart igényt az
önkormányzati területen létrehozandó és majdan üzemelő piacon
beszedett helypénzre, hanem engedélyezi, hogy azt a Rábapatonáért
Közhasznú Egyesület – mintegy önkormányzati támogatásként megtartsa.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
azonnal

7.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés a rábapatonai sportöltöző felújítási költségeinek ügyében

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a kérelmet megvitatta, a határozati
javaslattal egyetért, hogy jelenleg a képviselő-testület adjon fedezetet az öltöző belső kisebb
vakolási munkálataira és egészségügyi festési-mázolási feladataira, majd a többi teendőire
vonatkozóan adjon be pályázatot - a jövőben kiírandó- civil szervezetek támogatására.
Jutasi Kálmán polgármester: A kérelemben az öltözőre 95.600,- Ft költséget mutattak ki,
ezért javasolja a határozati javaslat 1. pontjába „100 ezer Ft” kiegészítést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, az 1. pontban a kipontozott rész helyére 100.000,- Ft megjelöléssel.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének 7/2011.(II.2.) határozata a
felújítása költségeiről

Képviselősportöltöző

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rábapatonai szabadidő központban lévő sport öltöző belső kisebb
vakolási munkálataira és egészségügyi festési-mázolási feladataira a
2011. évi költségvetés terhére – az előzetesen benyújtott részletes
költségvetésnek megfelelő - anyagok vásárlásra 100.000,- Ft
fedezetet biztosít, amelyet a Polgármesteri Hivatal címére kiállított
számla alapján a sportegyesület képviselőjének kifizet.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés készítésekor a fenti
összeget tervezze.
Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Költségvetési rendelet megalkotásának ideje

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Polgármester szabadságkérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 8/2011.(II.2.) határozata a polgármester 2011.
évi szabadság engedélyéről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jutasi
Kálmán polgármester részére, szolgálati érdekből engedélyezi a
2010. évben ki nem vett 4 (négy) nap szabadságának 2011. január
31-ig történő kivételét.
2. A képviselő-testület Jutasi Kálmán polgármester részére a 2011. évi
fizetett szabadságának a kivételét az alábbi szabadságolási terv
szerint engedélyezi:
2011. január
25-től
28-ig
4 nap
március
15-tól
19-ig
5 nap
június
14-től
21-ig
6 nap
július
4-től
15-ig
10 nap
augusztus
15-től
26-ig
10 nap
december
20-tól
23-ig
4 nap
december
27-től
31-ig
4 nap
Összesen

43 nap
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3. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse fel a
polgármester szabadság-nyilvántartásába.
Felelős: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
Folyamatos
9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) megvalósítására építési
pályázat kiírása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, mivel annak
tanulmányozására kevés idő jutott.
Bári Zoltán alpolgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztésben az
beérkezésének határideje március 18, vagy elírás történt és február 18-ra gondolt.

ajánlatok

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztésben jó a március 18-i határidő, viszont az
ajánlati felhívásban módosítást kell eszközölni, ugyanis a dátumoknál elírás történt:
- Ajánlat beérkezési ideje: 2011.03.18 déli 12 óra helyesen – az írásos anyagban 2011.02.18.
szerepel,
- Kiírással kapcsolatosan kérdéseket írásban is fel lehet tenni 2011.03.12-ig. (a 2011.02.12-ig
helyett).
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének
9/2011.(II.2.)
határozata
megvalósítására kiírandó pályázatról

Képviselőaz
IKSZT

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
pályázat megvalósítása egyszerűsített beszerzési szabályzat alá
tartozik, ezért a beszerzési szabályzata szerint eljárást kell
lefolytatni.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósítására pályázatot ír
ki. az alábbi vállalkozások részére:
- TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9142 Rábapatona, K.
Rákóczi u. 72/B.
- CÉHMESTER Építőipari és Számviteli Kft. 9023 Győr, Tihanyi
Árpád út 23.
-Kőmíves és Kőmíves Kft. 9407 Sopron, Sárhalmi u. 12.
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3. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező „Ajánlati Felhívást” a 2. pontban szereplő vállalkozásoknak
megküldje, a pályázat lebonyolításához szükséges intézkedéseket és
jognyilatkozatokat megtegye.
4. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság elé,
majd a bizottság javaslatával a képviselő testület elé döntéshozatalra
beterjessze.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
2011. március 30.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Napirenden kívül tájékoztatást ad arról, hogy levélben megkereste Abda-Börcs-Ikrény községek
körjegyzője az Ikrény és Börcs települési közötti ún. Ószhelyi út állapota miatt. Az út Rábapatona
közigazgatási területén húzódik, és mint ilyen az önkormányzat tulajdonát képezi. Ez az út
gépjárművel szinte járhatatlan, ezért kéri, hogy támogatóan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A
levélben azt is leírja, hogy Börcs és Ikrény önkormányzati képviselő-testületei határozatban
rögzítették, hogy meg kell keresni a közút tulajdonosát a megoldás érdekében. Leírja továbbá,
hogy Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete szintén határozatban rögzítette, hogy
erkölcsileg támogatja mint szükséges munkát, az összekötő közút rendbetételét.
A megkeresés alapján megvizsgálta az út tulajdonjogi helyzetét. A tulajdoni lap adatai alapján
megállapítható azonban, hogy a szóban forgó út tulajdonosa 1/1 hányadban az INCIA Zrt. Ikrény
Vasút sor 1. Ebből adódóan az út felújítását Abda községhez hasonlóan, csak erkölcsileg tudja
támogatni. Az önkormányzat anyagi helyzete a belterületi utak teljes felújítását sem engedi, így
erre a külterületi összekötő útra anyagiakat áldozni nem tud. Az út tulajdonjogi helyzetéről és a
fentiekben ismertetett álláspontjáról a körjegyző urat tájékoztatni fogja.
A tájékoztatást a jelenlevők tudomásul vették. További bejelentés nem érkezett.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, a képviselő-társai
munkáját és a képviselő-testület ülését 16 óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Burján Imre
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

