Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-12/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. október 26-án a
képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
Dr. Tarbay Gábor háziorvos

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 Mohos Péter
és Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Mohos Péter és Molnár Csilla települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tett javaslatot:
Rábapatona Besenyő Kalandpark Projekt – projekt menedzser kiválasztása,
melyet 4/b. napirendként javasol felvenni, a 4. napirendi pont 4/a. napirendi pontra való
átszámozása mellett.
A képviselő-testület a javasolt pótnapirendet, valamint 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. Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Előadó:
dr. Tarbay Gábor háziorvos
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
2. Tájékoztató az önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Döntés pályázatokról
a. Falumúzeum rekonstrukciója
b. Hagyományőrző kiadvány megjelentetése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. a) Döntés a Besenyő Kalandpark projekt beszerzési eljárásban
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
b) Rábapatona Besenyő Kalandpark projekt – projekt menedzser kiválasztása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez az írásos
előterjesztést az 1. napirend, valamint a 4/a-4/b. napirend kivételével e-mailen megkapták a
meghívó kiküldésével egyidőben. A 4/a és a 4/b. napirendek 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 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 háziorvosi és fogorvosi tevékenységről

Előadó:

dr. Tarbay Gábor háziorvos
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos

Jutasi Kálmán polgármester javasolja, hogy elsőként a fogorvos asszony beszámolóját
hallgassa meg a képviselő-testület, mivel rendelési időben van.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: Beszámol arról, hogy az elmúlt egy évben fogorvosi
tevékenysége zökkenőmentes volt. A gyermekfogászat munkájának fontos része. A kötelező
szűréseket követően a gyermekek ellenőrzőjében értesítik a szülőket a szükséges kezelésekről,
melynek hatására egyre többen jönnek vissza hozzá, ami örvendetes. Munkája során jó
kapcsolatot alakított ki a védőnővel. Ennek köszönhetően tartott már előadást a Baba-mama
klubban, valamint a helyi óvodában is. A fogápolásról írt egy cikket, kéri, hogy az önkormányzati
tájékoztató következő számában tegyék közzé. Az ügyeleti ellátás változásáról szóló tájékoztatót a
hirdetőtáblán olvasta, erről neki hivatalos tudomása nem volt. Munkájával kapcsolatban ennyit
kívánt elmondani, kéri beszámolója elfogadását, illetve kérdésekre szívesen válaszol.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az ügyeleti rend változásával kapcsolatos
tájékoztató központi intézkedés volt, mely 2011. december 1. napjától lesz hatályos.
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Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: Véleménye szerint ez fennakadást fog jelenteni,
hiszen akinek fáj a foga és ügyeleti ellátásra szorul, nem biztos, hogy rendelkezik a szükséges
formanyomtatvánnyal. Ezzel kapcsolatban fenntartásai vannak. Megkérdezi a jegyző asszonytól,
hogy évente hány alkalommal veszi igénybe a lakosság a fogászati ügyeleti ellátást.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az ügyeleti ellátás változásával kapcsolatban
döntési jogosultsága nem volt. A hirdetményt elhelyezte a hirdetőtáblákon, feltette a település
honlapjára a szükséges formanyomtatvány letölthetőségével, valamint a formanyomtatványt
elhelyezte a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is. Tájékoztatást ad arról, hogy a fogászati
ügyeleti ellátást évente kb. 12 esetben veszik igénybe.
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: Ez a szám nem jelentős, ő maga is csak 3 esetben
jött ki rendelési időn túl.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi tevékenységről szóló
2011. évi beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 83/2011.(X.26.) határozata a fogorvosi
tevékenységről szóló beszámolóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
fogorvosi tevékenységről szóló 2011. évi beszámolót elfogadja.

a

Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a fogorvos asszony beszámolóját, felkéri dr.
Tarbay Gábor háziorvost beszámolójának megtartására.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos: Beszámolója elején tájékoztatást ad arról, hogy szeptember
végén betegeinek száma 2.139 fő volt az alábbi korcsoportos megoszlás szerint:
0 - 4 év
62 fő
5 – 14 év
171 fő
15 – 34 év
592 fő
35 – 60 év
854 fő
60 év felett
460 fő
A rendeléseken szintén szeptember végéig 1821 fő jelent meg, összesen 12.241 esetben. A
megjelentek közül szakrendelésre utalt 443 főt.
Háziorvosi tevékenységében változást jelent, hogy megszűnt az iskola, óvoda látogatás, a
gyermekeket korcsoportonként vizsgálja a rendelőben. Ebben az évben is megtörténik az
igénylők HPV oltása, valamint az influenza elleni védőoltás. Allergia elleni szűrővizsgálatot
szervezett ebben az évben is, és tervben van még a férfiak prosztata vizsgálata. A háziorvosi
tevékenységét 1 fő leépítésével látja el a továbbiakban, sajnos az orvosirnoki státuszt a
finanszírozás folyamatos zsugorodása miatt nem tudja a továbbiakban fenntartani.
Szeretné az alkalmat megragadni arra, hogy megköszönje az önkormányzatnak a háziorvosi
szolgálat támogatását. A falubusz nagyon nagy segítséget jelent, nagyon jó dolog.
Immár 5 éve, hogy ellátja a településen a háziorvosi teendőket. Megismerte betegeit.
Konfliktusok vannak, de azok többnyire a helyszínen kezelhetők. Egy esetben tettek feljelentést
ellene, azon indokolással, hogy sokat kell várakozni a rendelésen.
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Az internetes orvosi hírportálon közzétették, hogy sürgősségi ellátáshoz közvetlenül mentőt lehet
hívni. Ezt szeretné közzé tenni a betegei körében, esetlegesen megjelentetni az önkormányzati
tájékoztatóban.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Erre van lehetőség, a novemberi szám lapzártája
2-án 15 órakor lesz, addig kellene a cikket leadni.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos: A rendelés előtti várakozás enyhítésére gondolkodik azon, hogy
a várakozó helyiségbe egy TV készüléket állít be. Tudja, hogy várakozni mindenkinek
kellemetlen.
Jutasi Kálmán polgármester: Tudomása szerint jelenleg van lehetőség a háziorvosi
szolgálatoknak eszközbeszerzésre.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos: Igen, tud róla. A pályázati kiírás kizárólag orvosi
eszközbeszerzésre , gyógyítást szolgáló magyar termékekre vonatkozik, ez összegszerűen két és
fél éven keresztül havi 50.000,- Ft. A pályázati lehetőség hallatán gondolt egy laborautomata
készülék beszerzésére, melyet önkormányzati kiegészítéssel meg tudna vásárolni. Ezt ajánlja
megfontolásra a képviselő-testületnek is.
Jutasi Kálmán polgármester: Az önkormányzatok sorsa jelenleg olyan bizonytalan, hogy 2,5
évre semmiképpen sem kötelezhetik el magukat.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Az ő háziorvosi praxisa alatt is volt már ilyen
pályázati konstrukció, melyet ki is használt. A bankkal kötött egy szerződést, mely
előfinanszírozta az eszközbeszerzését. Jó szándékkal hívja fel a doktor úr figyelmét, hogy nagyon
fontolja meg milyen eszközt vásárol, mert a készülék üzemeltetése már saját költségre megy, ami
néha nagyon sokba kerül.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos: Köszöni Mohos doktornak a tanácsot, igaza van. Informatikai
eszközökön nem gondolkodik, más eszközök beszerzését még átgondolja.
Az elmúlt egy évi munkájáról mást elmondani nem kíván, kéri beszámolója elfogadását.
Amennyiben kérdés merülne fel, arra szívesen válaszol.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi tevékenységről szóló
2011. évi beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének 84/2011.(X.26.) határozata a
tevékenységről szóló beszámolóról

Képviselőháziorvosi

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
háziorvosi tevékenységről szóló 2011. évi beszámolót elfogadja.

a
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2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és
Településstratégiai bizottság a beszámolót megvitatta, azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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 85/2011.(X.26.) határozata a 2011. évi
háromnegyedéves gazdálkodásról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a
polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
3/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés pályázatokról – Falumúzeum rekonstrukciója

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 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 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 86/2011.(X.26.) határozata a Rábapatona
falumúzeum rekonstrukciója pályázatról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy pályázik „A kulturális, turisztikai és
történelmi értékek bemutathatóvá tételének támogatása”
célterület megnevezésű, 1 016 039 célterületi azonosító számú,
közösségi célú fejlesztés jogcímű, 630a09 vonatkozó HPME
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azonosítója, „Helyi identitástudat fejlesztése és hagyományőrzés
vidéken” HPME megnevezésű, UMVP IV. tengely LEADER
program
keretében
kiírt,
utófinanszírozású,
90
%-os
támogatottsági intenzitású pályázatra. A pályázat keretében a
Képviselő-testület a Rábapatonai falumúzeum épületének
(Rábapatona, Árpád utca 6., belterület 8/2 hrsz.) felújítása és
falumúzeum funkciójának megújítása és bővítését valósítja meg az
önkormányzat.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat céljaira 800.000,- Ft
pályázati önrészt (10 %) valamint a 8.000.000,- Ft pályázati összeg
áfa tartalmának elkülönítését a Rábapatona Község Önkormányzata
2012. évi költségvetésében a tartalék előirányzat keretében
biztosítja.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció elkészítése
és a pályázat benyújtása iránt intézkedjék, egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a pályázattal összefüggésben szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, iratokat aláírja.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés tartalék
előirányzatába a 2. pontban meghatározott összegeket tervezze be és
e célra különítse el a tartalék előirányzatban, a pályázat nyertessége
esetén a finanszírozás és az önerő biztosítása iránt intézkedjék.
Felelős: Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
azonnal
folyamatos

4. pontra
4. pontra

3/b. napirend tárgyalása:
Tárgya:

Hagyományőrző kiadvány megjelentetése – pályázat

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázat benyújtásának célja – a
már korábbi testületi ülésen tárgyalt – Kertai Lászlóné könyvének a megjelentetése. A könyv 500
példányos kiadása 800 E Ft + Áfa összeggel kalkulálható. A pályázat 100 %-os támogatottságú,
az Áfa összegét kell az önkormányzatnak viselnie.
A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat
elfogadását támogatja.
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 87/2011.(X.26.) határozata a Hagyományőrző
kiadvány megjelentetése pályázat benyújtásáról:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy pályázik „A Pannónia Kincse LEADER
Egyesület
térségének
népszerűsítésére
irányuló
kezdeményezése
támogatása”
célterület
megnevezésű,
1 016 152 célterületi azonosító számú, közösségi fejlesztés jogcímű,
630a07 vonatkozó HPME azonosítójú, „Térségi és települési arculat
megteremtése, valamint térségi információs bázis létrehozása”
vonatkozó HPME megnevezésű, UMVP IV. tengely LEADER
program keretében kiírt, utófinanszírozású, 100 %-os
támogatottsági intenzitású pályázatra. A Képviselő-testület a
pályázat keretében Kertai Lászlóné helytörténeti tanulmányának
könyv formátumban történő kiadását kívánja megvalósítani.
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat céljaira a 800.000,- Ft
pályázati összeg áfa tartalmának elkülönítését a Rábapatona Község
Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a tartalék előirányzat
keretében biztosítja.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció elkészítése
és a pályázat benyújtása iránt intézkedjék, egyúttal felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a pályázattal összefüggésben szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, iratokat aláírja.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés tartalék
előirányzatába a 2. pontban meghatározott összeget tervezze be és e
célra különítse el a tartalék előirányzatban, a pályázat nyertessége
esetén a finanszírozás és az önerő biztosítása iránt intézkedjék.
Felelős: Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
azonnal
folyamatos

4. pontra
4. pontra

4/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés a Besenyő kalandpark projekt beszerzési eljárásban

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a projekt kivitelezésének I. üteme
a földmunkák elvégzése, mely a buszvégállomástól a hulladékudvarig terjedő szakasz
tereprendezése. A murvás utak és a gépkocsi parkolók kialakítása, a talaj humuszolása és
füvesítése. A beszerzési eljárásban ajánlattételre 6 helyi vállalkozót kért fel, melyek közül 1 adott
árajánlatot. Az ajánlatot a Beszerzési Bíráló Bizottság érdemben megtárgyalta, a Pénzügyi- és
Településstratégiai Bizottság, mint véleményező bizottság szintén megtárgyalta és elfogadta. A
Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az általa elfogadott határozatot javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek is.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

8
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 88/2011.(X.26.) határozata
Kalandpark projekt beszerzési eljárásáról

a

KépviselőBesenyő

1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Rábapatona Besenyő Kalandpark Projekt –
földmunkák beszerzési eljárása (I. ütem) megvalósítása tárgyában
kiírt pályázatára 1 érvényes ajánlat érkezett:
Bognár Zoltán egyéni vállalkozó
9121 Győrszemere, Új u. 1.
ajánlati ár:
nettó 2.311.100 Ft + áfa 577.775,- Ft = 2.888.875,- Ft.
2. A Képviselő-testület Bognár Zoltán egyéni vállalkozó 9121
Győrszemere, Új u. 1., nettó 2.311.100 Ft + áfa 577.775,- Ft
= 2.888.875,- Ft. –os áron tett, egyetlen érvényes ajánlatát, az
összességében legkedvezőbb ajánlatként
is, nyertesnek
választja.
3. A második legjobb ajánlat kiválasztására nincs mód.
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. november 5.

4/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Besenyő Kalandpark Projekt – projekt-menedzser kiválasztása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A pályázati elszámolás nagy szakértelmet kíván, ezért javasolja
az eddigi gyakorlatnak megfelelően külső projekt-menedzser választását.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Tudomása szerint uniós pályázatok esetében a
projekt-menedzser díja a pályázati összeg 2 %-a. Megkérdezi, hogy jelen pályázatnál nincs ilyen
szabály?
Jutasi Kálmán polgármester: A Leader pályázatok nem tartalmazzák a projekt-menedzser
díjazását.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben közzétett határozati javaslat pontosítására
módosító javaslattal él, miszerint a 2. és 3. pontban szereplő összegek helyett 300.000,- Ft+Áfa
összeg szerepeljen a 3. pontban a „figyelemmel az áfa mértékének változására” szövegrész
elhagyásával.
Kéri módosító javaslatának elfogadását.
A képviselő-testület a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és
Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslatot – a módosított
összeggel – elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás a továbbiakban sem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elfogadott
módosító javaslattal együtt teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 89/2011.(X.26.) határozata a Rábapatona
Besenyő Kalandpark Projekt projekt-menedzserének
kiválasztásáról:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Besenyő Kalandpark Projekt megvalósítása
során projektmenedzsert alkalmaz.
2. A Képviselő-testület projektmenedzseri feladatok ellátására A Pro
Futura Meliore Bt. (8500 Pápa, Bocsor ul 1.) 300.000,- Ft + áfa
ajánlati áron az Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzata VI.
2. 2.1. pontja alapján elfogadásra javasolja a Polgármesternek, mint
döntéshozónak, egyúttal felhatalmazza, hogy a tárgyban kötendő
jogügyletet megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséből
erre a célra elkülönít 300.000,- Ft+Áfa összeget, és egyúttal felkéri a
jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezése
során a fenti döntésre legyen figyelemmel.
Felelős: Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:2011. november 15.
2012. évi költségvetés tervezési határideje

3. pontra
3. pontra

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki
bejelentést, észrevételt tenni.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Észrevételezte, hogy a távolsági busszal
érkezőknek Rábapatonára bejutni lehetetlen. A körforgalmon keresztül tudnak csak átjönni, ami
rendkívül balesetveszélyes. A tervezők nem gondoskodtak a gyalogosforgalomról. Kéri a
képviselő-testületet lépjen ez ügyben, a balesetek megelőzése végett.
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Jutasi Kálmán polgármester: Korábbi képviselő-testületi ülésen is felvetődött már ez a
probléma. Felkereste a Közútkezelő Kht-t, de az érintett út nem az ő kezelésükben van, hanem a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésében. A gyalogos forgalomról azért nem
gondoskodtak, mert az eredeti elgondolás szerint a körforgalom átadásakor a forgalom már az
autópályán haladt volna, így ez a probléma fel sem merülhetne. Csak sajnos a beruházás
előrehaladása lemaradt az elgondolástól.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Még egy észrevételt szeretne a képviselő-testület
tudomására hozni. Többen jelezték feléje, hogy a reggeli 6.43 órakor induló buszjárattal a helyi
járatokhoz való csatlakozást lekésik, így többen elkésnek az iskolákból. Kérés, hogy lehetne-e 5
perccel előbb indítani ezt a járatot.
Jutasi Kálmán polgármester: Amelyik busz helyből indul, a VOLÁN-nál biztosan el lehet
intézni a korábbi indulási időpontot. Csak az a kérdés, hogy ezt mindenki így szeretné-e. Az
utasoknak előbb konszenzusra kellene jutni, és azt követően kellene intézkedni.
Molnár Csilla települési-képviselő: 6.43 órakor két busz indul, esetleg megoldás lehet, hogy
csak az egyik induljon előbb, a másik ne.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy az utasok között végezzenek közvélemény
kutatást, és a módosítást igénylők aláírásával az erre irányuló beadványt juttassák el a
Polgármesteri Hivatalba.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Köszöni a javaslatot, továbbítani fogja az utasok
felé.
További bejelentés, észrevétel nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai
munkáját és az ülést 16 óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Mohos Péter
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

