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Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 11-én
(szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő közmeghallgatásán.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Lakosság részéről:

20 fő

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 4 fő jelen van, a testület határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja.
Bári Zoltán, Burján Imre és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat
előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és Mohos Péter
települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Mohos Péter települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatáson ő maga a
település egészét érintő kérdésekről, a bizottságok elnökei a saját területüket érintő kérdésekről
tartanak beszámolót, Kérése, hogy elsőként hallgassák meg valamennyi beszámolót és ezek után
tegyék fel kérdéseiket, illetve mondják el véleményüket, javaslataikat.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnökének tájékoztatóját a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai bizottság tagjának tájékoztatóját a
jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a tájékoztatókat, kéri a jelenlévők hozzászólásait.

Kertainé Bognár Ilona helyi lakos: Megkérdezi, hogy a Hunyadi utca javítására mikor kerül
sor?
Jutasi Kálmán polgármester: A helyi utak karbantartására átalánydíjas szerződést kötöttek egy
helyi vállalkozóval. Május hónapra ütemezett, hogy a Hunyadi utcában a kátyúkat megszünteti. A
helyi utak martaszfalttal való borítására legközelebb a Hunyadi, Deák és a Rábaszer utcákban fog
sor kerülni.
Lengyel Gusztávné helyi lakos: Jelzi, hogy a közelmúltban a Széchenyi utcában vágott kővel
telítették a kátyúkat, ami nagyon veszélyes. Autóval, ha rámennek neki vágódhat az ablaknak,
kerékpárral viszont lehetetlen rajta közlekedni.
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Bán Ferenc települési-képviselő: A közmeghallgatást megelőző napon volt az utak bejárása. A
Széchenyi utcában átmeneti megoldásként került vágott kő a kátyúkba, május végére azokat
beaszfaltozzák. Erről a helyszínen jegyzőkönyv is készült. Elmondja, hogy a bejárás során a
vállalkozó jelezte a jelenlévők felé, hogy a lakosság nem minden esetben engedi az útszéli rézsűt
lenyesni. Kéri a lakosság közreműködését, értsék meg, ha az út alacsonyabban fekszik, mint az
árok, akkor az út rövidebb idő alatt tönkremegy.
Káldi István Sportegyesület Elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
beszámolójában elhangzott, hogy az önkormányzat 2010. évben 1.900 E Ft-ot fordított a
Sportegyesület támogatására, véleménye szerint az csak 1.700 E Ft volt.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A beszámolóban elhangzott számok adatokkal
alátámasztottak, részletes egyeztetést ajánl fel a közmeghallgatást követően.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte képviselő-társai munkáját, a lakosság részvételét. A
közmeghallgatás 17 óra 45 perckor bezárta.
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