Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-5/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 27-én
(szerda) a képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Bognár Georgina családgondozó

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Burján Imre és Molnár Csilla települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Mohos Péter
és Takács Viktor települési-képviselőket kérte fel.
Mohos Péter és Takács Viktor települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalására tett javaslatot.
A képviselő-testület az ülés 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 önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
4. a) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2010. évről
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
b) Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évi munkájáról Rábapatona
községre vonatkozóan
Előadó:
Bognár Georgina családgondozó
5. Étkezés térítési díjak felülvizsgálata
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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6. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 5/2007.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
7. Rábapatona Község Önkormányzata köztemetőjének üzemeltetésére, fenntartására kötött
Kegyeleti Közszolgáltatói Szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Könyvvizsgáló megbízása a 2011. év beszámolójának felülvizsgálatával
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. A hulladékudvar eltakarásának ügye
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. A rábapatonai 474. hrsz-u telek értékesítése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
12. Közmeghallgatás előkészítése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a meghívót kézhez, az
írásos előterjesztéseket pedig e-mailen kapták meg 12. napirend kivételével.

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.
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1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság a napirendhez tartozó előterjesztést és rendelettervezetet megtárgyalta, javaslatukat írásban a képviselők rendelkezésére bocsátották. A
rendelet tervezet előterjesztés szerinti elfogadását javasolják.
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 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
3/2010.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság a napirendhez tartozó előterjesztést és rendelettervezetet megtárgyalta, a javaslatukat írásban a képviselők rendelkezésére bocsátották. A
rendelet tervezet előterjesztés szerinti elfogadását javasolják.

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 Képviselő-testületének
11/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2010. évi költségvetési zárszámadásáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

4
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, megállapította, hogy az
ellenőrzés során a külső szakértő mindent rendben talált, ezért a határozati javaslat elfogadását
támogatják.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2011.(IV.27.) határozata a belső ellenőrzések tapasztalatairól
szóló tájékoztató elfogadásáról:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.
évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Beszámoló, és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
2010. évről

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Bognár Georgina családgondozó

Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdező a napirend előterjesztőit, hogy az írásos anyagot
kívánják-e szóban kiegészíteni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja szóban
kiegészíteni.
Bognár Georgina családgondozó: Köszöni, szintén nem kívánja kiegészíteni előterjesztését.
Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság megtárgyalta a jegyző tájékoztatóját és a családgondozó beszámolóját, mely által
részletes, átfogó jelentést kaptak a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010. évben
Rábapatona községen végzett munkájáról. A bizottság az előterjesztésben szereplő mindkét
határozati javaslat elfogadását támogatja.
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Jutasi Kálmán polgármester: A beszámolóhoz kapcsolódóan megköszöni Bognár Georgina
családgondozónak a településért végzett munkáját.
16 óra 10 perckor megérkezik Bári Zoltán alpolgármester.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselőből,
így 5 fő van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő A/ határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2011.(IV.27.) határozata a 2010. évi gyermekvédelmi
feladatok átfogó értékeléséről:
Rábapatona Község önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőnek a gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló
tájékoztatóját elfogadja.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő B/ határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2011.(IV.27.) határozata a 2010. évi gyermekjóléti és
családsegítő feladatok ellátásáról:
Rábapatona Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatának Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye munkatársának a Rábapatona településen a
gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásáról szóló 2010. évi
beszámolóját elfogadja.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Étkezés térítési díjak felülvizsgálata:

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az étkezési térítési díjak változatlanul hagyásával
egyetértenek, 2009-ben és 2010-ben sem változtattak rajta.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
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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 Képviselő-testületének
35/2011.(IV.27.) határozata az étkezés térítési díjak összegének
felülvizsgálatáról
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy 2011-ben nem emeli az étkezési térítési díjak
összegét az étkezési térítési díj megállapításáról szóló helyi
rendeletét nem módosítja.

6.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szociális igazgatás és szociális ellátás 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 a rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2007.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község Önkormányzata köztemetőjének üzemeltetésére, fenntartására
kötött Kegyeleti Közszolgáltatói Szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság a szerződés meghosszabbítását javasolja, a temető
kezelőjével az együttműködés zavartalan, problémamentes volt.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2011.(IV.27.) határozata a Kegyeleti Közszolgáltatói
Szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a
„Jószív” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Győr, Szauter
u. 12. (Képviseli: dr. Ladocsy Géza ügyvezető) között fennálló
Kegyeleti közszolgáltatási szerződésének időbeli hatályát 2012.
január 1. napjától 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az új szerződés megkötésére, vagy a
szerződés hatályát meghosszabbító záradék aláírására, és az egyéb
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntésről a „Jószív” Temetkezési Kft.-t
a határozat kivonat egy példányának megküldésével értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2011. május 31.
2011. május 03.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Könyvvizsgáló megbízása a 2011. év beszámolójának felülvizsgálatával

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a korábbi években is
Unger Ferenc végezte a beszámoló felülvizsgálatát, valamint a Közösségi Közlekedés pályázat
könyvvizsgálatát is ő végezte.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
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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 Képviselő-testületének
37/2011.(IV.27.) határozata a könyvvizsgáló megbízásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálatának
felülvizsgálatával Unger Ferenc könyvvizsgálót (9082 Nyúl, Árpád u.
17. sz. alatti lakost) bízza meg.
(2) A könyvvizsgálói díj összege: 340.000.- Ft +. ÁFA, amelynek
fedezetét a 2012. évi költségvetésben kell előirányozni.
(3) Felhatalmazza a polgármestert a könyvvizsgálóval megkötendő
szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a jegyzőt
pedig a könyvvizsgálói dij összegeinek az adott évi költségvetésben
való előirányozására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2011. május 15., illetve az adott évek költségvetése
elkészítésének határideje

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Hulladékudvar eltakarásának ügye

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A képviselő-testület döntése alapján árajánlatokat kért be, azok
figyelembe vételével készítette el előterjesztését.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Bári Zoltán alpolgármester: A lehetőségek közül ez egy olcsóbb megoldás, 1-2 évre megoldja a
felvetődött problémát. A tartósabb megoldások 10-szeres áron valósíthatók meg, de csak 4-5 évig
jelentenek megoldást.
Takács Viktor települési-képviselő: Részéről azt tartja elfogadhatónak, amit
kezdeményezéséhez mellékelt. A lapkelme nem tetszik neki. Véleménye szerint a paraván lenne
megfelelő, nem helytálló a GYŐR-SZOL Zrt. azon állásfoglalása, hogy leszakítja a meglévő
kerítést, hiszen átfúj rajta a szél.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Nagy felületről van szó, ő elfogadhatónak tartja, hogy a szél a
paravánnal együtt leszakítja a kerítést. Véleménye szerint a célnak a lapkelme is megfelel.
Mohos Péter települési-képviselő: A kerítés nem az önkormányzaté, ezért el kell fogadni a
tulajdonos állásfoglalását. Véleménye szerint a növények növekedéséig, átmeneti megoldásnak a
lapkelme megfelelő.
Molnár Ferenc Ügyrendi Bizottság tagja: Emlékei szerint lépcsőzetes növényzet telepítéséről
volt szó. Amit oda ültettek, abból soha nem lesz takaró sövény. Javasolja, hogy ültessenek újra
növényeket, amelyek gyorsan megnőnek és a célnak megfelelőek lesznek.
Mohos Péter települési-képviselő: Megkérdezi, van-e kötöttség a növényzetre.
Jutasi Kálmán polgármester: Nincs.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Molnár Ferenc bizottsági tag jelezte tiszteletdíjának e
célra történő felhasználási szándékát.
Bári Zoltán alpolgármester: A növényzetet gondozni is kell, bármit ültetnek majd.
Mező Krisztián polgármesteri szakértő: Felajánlja, hogy a PILLÉR Ifjúsági Klub is
közreműködik a növényzet kiültetésében.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2011.(IV.27.) határozata a hulladékudvar eltakarásáról
1.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő
Rábapatona belterület 205 Hrsz. alatt felvett ingatlanon
található hulladékudvar ideiglenes kerítés borítására három
oldalon raschel lapkelme borítást helyez el a Győr- Szol Zrt
írásbeli engedélyének megérkezését követően.

2.

A szükséges anyagok beszerzése a 2011 évi Költségvetés
„Szakfeladaton tervezett kiadások a Község területén” fejezet
karbantartási munkákra tervezett keret terhére történik.
Határidő: 2011-05-31
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
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10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rábapatonai 474. hrsz-u telek értékesítése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 39/2011.(IV.27.) határozata a rábapatonai
474. hrsz-u telek értékesítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad
Bordos Endre Csaba és Bordos Erzsébet Emese 9142 Rábapatona,
Külső-Imre u. 14. szám alatti lakosok kérelmének és az
önkormányzat tulajdonában levő a Győri Körzeti Földhivatal által
Rábapatona 474 hrsz. alatt felvett, 1868 m2 térmértékű, beépítetlen
terület besorolású ingatlant hajlandó eladni a kérelmezőknek,
500.000,- Ft., azaz Ötszázezer forint vételárért, azzal, hogy az
adásvétel lebonyolításával kapcsolatos költségeket (ideértve az
ügyvédi költséget és az illeték- és földhivatali igazgatási díjterheket)
kérelmező vevőknek kell viselniük.
2. A testület 2011. december 31. napjáig köti magát a jelen határozat 1.
pontjában
meghatározott
eladási
szándéknyilatkozatához.
Amennyiben e határnapig a tárgyban adásvételi szerződés nem jön
létre, úgy az önkormányzati eladási szándéknyilatkozat hatályát
veszti és e naptól kezdve nem köti az önkormányzatot.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
adásvételi szerződést aláírja és az ügyben szükséges egyéb
jognyilatkozatokat joghatályosan megtegye.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntésről a kérelmezőt a határozatkivonat egy példányának megküldésével értesítse.
Felelős:

Határidő:

3. pontra
4. pontra
Jegyző
3. pontra
4. pontra

Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária
2011. december 31.
2011. május 15.
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11. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása

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 Képviselő-testületének
40/2011.(IV.27.) határozata a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása módosítási javaslatait, az alábbiak szerint:
A társulás megállapodás
a. 2. sz. mellékletében Gönyű községhez tartozóan jelölésre kerül a
mozgókönyvtári ellátás
b. 11. sz. melléklet kiegészül Gönyű községgel.
c. 5. sz. melléklet kiegészül:
„Térítési díj megállapítása:
A Manóvár családi napközi – Kunsziget intézményi térítési díját
a Társulási Tanács határozatban állapítja meg. A megállapított
intézményi térítési díja Kunsziget Község Önkormányzata rögzíti
helyi szociális rendeletében, amely a többi település
vonatkozásában is irányadó. A térítési díj mérséklésének,
elengedésének esetei pedig minden feladatban résztvevő
önkormányzat rendeletében megállapításra kerülnek. „
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat
kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Szakmai Munkaszervezete részére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Közmeghallgatás előkészítése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán
polgármester: A képviselő-testület 2011. évi munkaterve szerint a
közmeghallgatás május 11-én, szerdán 17.00 órakor lesz. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy az
előző évek gyakorlatának megfelelően készüljenek beszámolóval a bizottságok 2010. évben
végzett munkájáról.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Takács Viktor települési-képviselő: Tájékoztatást ad arról, hogy a Győri Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának közreműködésével május 20-án előadás lesz a biztonságos
kerékpáros közlekedésről. Ehhez kéri Bán Ferenc képviselő-társa segítségét. Az elmúlt napokban
levelet intézett a polgármester úrhoz, melyben tájékoztatta, hogy a Polgárőr Egyesület az
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást megszünteti. Ezt azért teszik, mert a
megváltozott támogatási rendszer miatt az önkormányzat nem támogatja a Polgárőrséget,
másrészt pedig a rendelkezésükre bocsátott épületre sem tartanak igényt, mert az méltánytalan
számukra. Az önkormányzati támogatással kapcsolatban elmondja, hogy a Rábapatonai Polgárőr
Egyesület nem nyújtott be pályázatot. Sérelmesnek érzi, hogy ennek ellenére a határozat 2.
pontjában különítettek el összeget számukra. Ilyen alapon pl. a Rába Agár Klubnak is kellett
volna elkülöníteni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A két szervezetet nem szabad összehasonlítani. A
Polgárőr Egyesület a településen közrendvédelmi tevékenységet folytat, míg a Rába Agár Klub
csak hobbi tevékenységet. A pénzösszeg elkülönítése a képviselő-testület részéről segítő
szándékot jelent, pozitívumként értékelendő.
Mohos Péter települési-képviselő: A Pro Pátria Alapítvány kuratóriumának tagja a polgármester
is, és az ő személye nem kiváltható, ezért nem tudtak pályázni. A pénzösszeg elkülönítése
személy szerint az ő ötlete volt. Sajnos olyan válasz érkezett, hogy az összeférhetetlenség nem
küszöbölhető ki, mert Takács Viktor települési-képviselő utódlása nem megoldható a Polgárőr
Egyesületen belül. Neki tudomása van róla, hogy lett volna aki elvállalja, csak nem engedték. Ez
véleménye szerint nem egy felelősségteljes viselkedés.
Takács Viktor települési-képviselő: A Polgárőr Egyesület vezetésével egyeztetett mind a
személyi, mind az anyagi kérdésekben. Az egyesület vezetése a működésükhöz szükséges
pénzeszközöket előteremtette, nem tartanak igényt önkormányzati támogatásra.
Bán Ferenc települési-képviselő: A képviselő-testület támogatná a Polgárőr Egyesületet. A
jogszabályokat be kell tartani. Megkérdezi, hogy a helyiség méltánytalanságáról beszélt-e a
polgármester úrral, mert véleménye szerint ez a probléma áthidalható lett volna.
Jutasi Kálmán polgármester: Tudomása szerint az épületben kb. 5 éve nem járt polgárőr.
Takács Viktor települési-képviselő: Igen, ez a másik ok amiért nem kell az épület.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Kéri a képviselő urat, mint a Polgárőr Egyesület
képviselőjét is egy személyben, hogy fogadják el a képviselő-testület jószándékát. Álljanak
ugyanolyan pozitívan a dolgokhoz, mint a polgármester úr, aki a felmondást követően is
támogatását fejezi ki a Polgárőr Egyesület részére, amikor az önkormányzat részéről
hozzájárulást adott a Polgárőr Egyesület egyik pályázatához.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy hány főből áll a Polgárőr Egyesület és ki a
döntéshozó?
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Takács Viktor települési-képviselő: 53 főből, a döntéshozó pedig az elnökség.
Bán Ferenc települési-képviselő: Már csak az a kérdés, hogy az elnökség számára hogyan
tálalták a képviselő-testület döntését, hogy ilyen elhatározásra jutottak.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy a támogatási szerződés és
az együttműködési szerződés teljesen más. Valamely civilszervezet és az önkormányzat között
együttműködési megállapodás fennállta és a támogatás odaítélése, valamint a támogatási
szerződés létrejötte nem feltétele egymásnak és nem is zárja ki egymást. A támogatási szerződés
hiánya nem indoka az általános, keretszerződésbe foglalt együttműködésnek valamely
civilszervezet és az önkormányzat között.
Jutasi Kálmán polgármester: A polgárőrök közül 5-en jelen vannak az ülésen, és ők nem
hallottak az elnökség döntéséről, ez azonban már nem a képviselő-testületi ülés témája.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
Sportegyesület számára nyújtott kölcsönt visszafizették, az a mai napon az önkormányzat
számlájára megérkezett.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi az útjavításokkal kapcsolatban, hogy mikor volt,
illetve lesz bejárás. Jelzi, hogy az Arany János utcában hiányosságokat tapasztalt. Kérése, hogy a
karbantartó a kiszedett követ is szállítsa el az útról.
Jutasi Kálmán polgármester. Az elmúlt hónapban a műszaki előadó járta végig a település
utjait, bejárás időszerű lesz, melynek időpontjáról értesítést fog küldeni képviselő-társai részére.
Bári Zoltán alpolgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vadásztársaság a
földbérleti díjak hasznosításával kapcsolatosan azt tervezi, hogy a dudari bányából nagy szemű
murvát hozat és azt betöltik a külterületi utak belterületi utakba való csatlakozásába.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai
munkáját és az ülést 16 óra 45 perckor bezárta.

k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Mohos Péter
Takács Viktor
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

