Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-2/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. február 23-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 6 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 tájékoztatást ad arról, hogy képviselő-társa, Takács Viktor
újabb kérelmet terjesztett elő az őstermelői piaccal kapcsolatosan – mely az előző ülés
napirendje volt - , ami szervesen kapcsolódik a 9. sz. napirend határozati javaslatához.
Megkérdezi Takács Viktor települési-képviselőt, hozzájárul-e kérelmének a 9. sz. napirend
keretében történő tárgyalásához, vagy önálló napirendként kívánja felvetetni.
Takács Viktor települési-képviselő: Elfogadja a 9. sz. napirend keretében történő
tárgyalását a kérelmének.
Jutasi Kálmán polgármester ezt követően a meghívóban közölt napirend tárgyalására tett
javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
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 2010-2014. évi gazdasági program elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatának elfogadása, költségvetési rendelet
megalkotása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A helyi iparűzési adóról szóló 17/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről
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Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

6. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének közüzemi
szolgáltatásról és települési hulladékra vonatkozó rendeleteinek módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
7. A társadalmi szervezetek és önálló szervezettel nem rendelkező
személytársulások megújult önkormányzati támogatási rendszere
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

ivóvíz

önkéntes

8. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. A Rábapatonai Sportegyesület támogatási előleg kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. A Patonai Gringó BT. „f.a.” kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a meghívót kézhez, az
írásos előterjesztéseket pedig e-mailen kapták meg. Takács Viktor települési-képviselő kérelme,
valamint a 9. sz. napirendhez a határozati javaslat 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 6 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 6 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 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

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

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta,
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 1/2011.(II.24.) 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 2011-2014. évi gazdasági program elfogadása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a gazdasági programot megtárgyalta. A
programban megjelölt fejlesztési irányokat megfelelőnek tartja, a program végrehajtható,
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Takács Viktor települési-képviselő: Megkérdezi, hogy ez a program ugyanaz a Harsányi
Lajos program, mint ami az előző ciklusban volt.
Jutasi Kálmán polgármester: Arra épül, annak az átdolgozása.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati-javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 10/2011.(II.23.) határozata a 2011-2014. évi
gazdasági program elfogadásáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja a képviselőtestület 2011-2014 évi gazdasági programjának
a mellékletben csatolt „II. „HARSÁNYI LAJOS” GAZDASÁGI,
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS KULTURÁLIS PROGRAM”-ot
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011–
2014 évek időszakában a költségvetések és településfejlesztési
döntések előkészítése során a programban leírtak szerint járjon el.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
folyamatos

3. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatának elfogadása,
költségvetési rendelet megalkotása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta,
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 2/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről:
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4. napirend tárgyalása:
Tárgya:

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 megtárgyalta,
technikai jellegű módosításról van szó, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 3/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete a
helyi
iparűzési
adóról
szóló
17/2003.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi a jegyzőasszonyt, hogy előterjesztését szóban
kívánja-e kiegészíteni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta,
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete az
egyes
anyakönyvi
események
engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
6. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének közüzemi
ivóvíz szolgáltatásról és települési hulladékra vonatkozó rendeleteinek
módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: A rendeletek technikai módosításáról van szó, mert a rendelet
kihirdetése megtörtént, és ezt követően az adminisztratív hiba is csak rendelet módosítással
történhet.
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Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a rendelet-tervezeteteket megtárgyalta,
javasolja mindkettőt elfogadásra a képviselő-testületnek.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésnek az önkormányzati tulajdonú vízműből
szolgáltatott ivóvízért és közüzemi csatornahasználati díjakról szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 5/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért és közüzemi csatorna használatáért fizetendő
díjakról szóló 21/2008(XII.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésnek a közterületek tisztántartásáról és a
települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatásokról szóló rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 6/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete a
közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra
vonatkozó közszolgáltatásokról szóló 36/2004.(XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
7. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A társadalmi szervezetek és önálló szervezettel nem rendelkező önkéntes
személytársulások megújult önkormányzati támogatási rendszere

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a pályázati kiírás a civil
szervezetek képviselőivel egyeztetésre került.
Mohos Péter Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai
Bizottság elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
határozati-javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Burján Imre települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az összeférhetetlenségi és hitelességi
nyilatkozatban hivatkozott törvény 6. §-a milyen rokoni kitételeket tartalmaz.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Megegyezően a Ptk. 685 § b. pontjában
foglaltakkal: közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,
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valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa,
bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa;
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 4 fő igen, 1 fő nem szavazatával 1 fő tartózkodása mellett az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 11/2011.(II.23.) határozata a társadalmi
szervezetek és önálló szervezettel nem rendelkező
önkéntes személytársulások megújult önkormányzati
támogatási rendszeréről
1. Rábapatona Község Önkormányzata elhatározza, hogy 2011. évtől a
településen működő, ott székhellyel rendelkező, a Győr-MosonSopron Megyei Bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett
társadalmi szervezetek vagy egyéb önkéntes személytársulások
részére pályázati rendszerben juttat természetbeni vagy pénzbeli
önkormányzati támogatást, a pályázó cél szerinti működésének
támogatására. A pályázati eljárás során a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII. tv.
rendelkezéseit alkalmazni kell.
2. 2011. évben a jelen határozat 1. pontjában meghatározott
szervezetek 3.500.000,- Ft. pályázati keretösszegre pályázhatnak.
3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét
képező Pályázati Kiírást, Pályázati Adatlapot, Pályázat kitöltési
útmutatót és Összeférhetetlenségi és hitelességi nyilatkozatot,
melyeket a pályázati eljárás során alkalmazni kell.
4. A pályázatokat 2011. március 18. napjáig Rábapatona Község
Jegyzőjéhez kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban.
A pályázatok bírálatát a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság
soron következő ülésén elbírálja, a pályázatokról az érdemi döntést a
Képviselő-testület soron következő ülésén hozza meg.
5. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak csak a benyújtási határidőt
megelőző 8. napig beérkezett pályázatok esetében lehet helye. A
jelen határozat 4. pontjában meghatározott határidőn túl beérkezett,
vagy egyébként illetve ismételten hiányosan benyújtott pályázatokat
a Képviselő-testület érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati eljárás
során szükséges felhívásokat, jognyilatkozatokat és egyéb
nyilatkozatokat megtegye.
7. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati eljárás
adminisztratív feladatait lássa el, a pályázati felhívást bocsássa ki,
tegye közzé, a hiánypótlások szükségességéről döntsön, a
pályázatokat elbírálásra és döntésre az illetékes bizottság és a
Képviselő-testület elé terjessze.
Felelős:
Határidő:

Polgármester, Jegyző
folyamatos
felhívás közzétételére: 2011. február 25.
egyebekre: 2011. március 18.
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8. 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 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 12/2011.(II.23.) határozata a Győri Többcélú
Kistérségi
társulás
Társulási
megállapodása
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. 1. sz. mellékletében Rábapatona község állandó lakosságszáma
(2010. jan. 1-i állapot) 2.502 fő.
b. 2. sz. mellékletében Nagyszentjános
községhez tartozóan
jelölésre kerül a mozgókönyvtári ellátás
c. 11. sz. melléklet kiegészül Nagyszentjános községgel.
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

9. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Rábaptonai Sportegyesület támogatási előleg kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A 7. napirend tárgyalása során döntött a képviselő-testület a
civil szervezetek pályázati rendszerben történő támogatásáról. Ebből adódóan nem javasolja a
Sportegyesületnek a támogatási előleg megállapítását, helyette a működésük biztosítása céljából
kamatmentes hitel nyújtását tartaná jónak. Megjegyzi, hogy a sportöltöző festési munkálataira is
biztosított már keretet a képviselő-testület. A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság ülésén
megfogalmazódott az a javaslat, hogy a képviselő-testület válasszon egy ideiglenes bizottságot,
amelyre a képviselő-testület átruházza a rábapatonai Sportpálya és Sportöltöző tekintetében a
tulajdonosi jogok gyakorlását. Feladatai körébe tartozna a sportpálya hasznosítása is, ezért tett
arra javaslatot, hogy Takács Viktor képviselő-társa kérelmével is e bizottság foglalkozzon, hiszen
a kérelem szervesen feladatkörükbe tartozna.
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A határozati javaslat eltér a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság javaslatától a bizottság
összetételét illetően, mert a vonatkozó jogszabályok értelmében Bári Zoltán alpolgármester nem
lehet a képviselő-testület bizottságának tagja.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság tárgyalta a kérelmet. A bizottság
állásfoglalását a polgármester úr által előterjesztett határozati javaslat tartalmazza.
Bán Ferenc települési-képviselő: Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ez a bizottság nem a
sporttevékenység irányítására, sokkal inkább annak segítésére jönne létre. A Sportegyesület
támogatásának feltétele a tulajdonviszonyok rendezése volt. Kérdezi Takács Viktor képviselő
társát, hogyan áll ez a dolog?
Takács Viktor települési-képviselő: A jegyzőasszonynak már
dokumentumokat, tehát a tulajdonviszonyok rendezettek a Sportegyesületnél.

bemutatta

a

Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, mikor kezdődik a bajnokság, vagy mi
indokolja, hogy az egyesületnek ilyen sürgősséggel van szüksége pénzre. Sajnos a beadványból ez
nem derül ki.
Káldi István Sportegyesület elnöke: A kérelem nem tartalmazza, mert neki sincs tudomása
róla. A mai napon 17.00 órakor lesz megbeszélésük, melyen az edző várhatóan már
konkrétumokról fog tájékoztatást adni számukra.
Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi az egyesület elnökétől, hogy a határozati
javaslatban szereplő 250 ezer forint elegendő lesz-e a bajnokság elindításához.
Káldi István Sportegyesület elnöke: Igen.
Takács Viktor települési-képviselő: Kérelméhez kapcsolódóan elmondja, hogy az előző
ülésén a képviselő-testület hozzájárult az őstermelői piac létesítéséhez. Engedélyek beszerzése
miatt felkeresték az Okmányirodát, ahol azt a felvilágosítást kapták, hogy a képviselő-testület
által kijelölt területen nem alakítható ki őstermelői piac, mivel a besorolása „zöldterület”, és ilyen
besorolású területen jogszabály nem teszi lehetővé. Az általuk eredetileg elgondolt vásártér
szintén nem megfelelő erre a célra, mert a piac mellett WC-, és kézmosási lehetőség biztosítása
kötelező, erre viszont a hulladékudvar épülete nem megfelelő. Előzetes egyeztetés alapján a
sportpálya melletti terület bizonyult megfelelőnek, mert az öltözőben az előzőekben elmondott
feltételek teljesíthetőek. Véleménye szerint más ilyen közterület nincs a településen.
Tájékoztatást ad arról is, hogy az őstermelői piac fogalmába az élőállat értékesítés is belefér.
Ilyen oldaláról nézve is megfelelő lenne a Sportpálya mellett, a Rózsa Ferenc utcával szembeni
nagy tér.
Mohos Péter települési-képviselő: Megkérdezi, hogy élőállatra is van igény a faluban?
Takács Viktor települési-képviselő: Úgy tűnik, igen.
Burján Imre települési-képviselő: A piaccal kapcsolatos engedélyeztetési eljáráshoz nem
szükséges a képviselő-testület határozata, elegendő a polgármester és a jegyző által aláírt
nyilatkozat is.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A képviselő-testület hozta a kérdésben az
alapdöntést, így azt módosítani is a testület jogköre. Megjegyzi, hogy az eredeti kérelemből nem
derült ki az élőállat értékesítésének szándéka.
Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi a kérelmezőtől, hogy mennyire sürgős a döntés,
mert a javasolt bizottság megválasztása esetén első ülésén már javaslatot tehet a döntést illetően.
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Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Véleménye szerint a volt TÜZÉP telep helyén
ideális lenne a piacot létrehozni. A vendéglő biztosítaná a feltételeket is hozzá.
Takács Viktor települési-képviselő: A helyszín megjelölésénél a helyrajzi számot meg kell
adni, és a legfontosabb, hogy a tér és az épület egy hrsz-on legyen.
Barta Géza Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság tagja: Tudomása szerint a Mohos
doktor által felvetett rész egy számon van feltüntetve.
Takács Viktor települési-képviselő: Meg lehet nézni.
Bán Ferenc települési-képviselő: A Sportpálya melletti részhez a Sportegyesületnek is hozzá
kell járulnia, hiszen piaci napokon és időben az öltözőt ki kell nyitni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban rendelkezésre bocsátott 1. számú határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 13/2011.(II.23.) határozata a Sportegyesület
részére hitel biztosításáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Rábapatonai Sport Egyesület részére 250.000,Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint kamatmentes kölcsönt nyújt.
2. A kölcsön visszafizetési határideje: 2011. április 30. napja. A
visszafizetés egy összegben esedékes.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
250.000,- Ft kamatmentes kölcsön nyújtására vonatkozó szerződést
aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat az ügyben megtegye.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az összeg
sportegyesületi számlára történő kiutalására.
Felelős:

Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: 2011. március 15.
Jutasi Kálmán polgármester: mivel személyeket érintő kérdésről van szó, megkérdezi az
érintett és jelenlévő bizottsági tag jelölteket, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a személyüket
érintő kérdésről a képviselő-testület nyilvános ülés keretében döntsön?
Bán Ferenc települési-képviselő: Igen
Mohos Péter települési-képviselő: Igen
Takács Viktor települési-képviselő: Igen
Mező Krisztián polgármesteri szakértő: Igen.
Káldi István Sportegyesület elnöke: Igen.
Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi a jelölteket, hogy megválasztásuk esetén vállaljáke a bizottsági tagságot?
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Bán Ferenc települési-képviselő: Igen
Mohos Péter települési-képviselő: Igen
Takács Viktor települési-képviselő: Igen
Mező Krisztián polgármesteri szakértő: Igen.
Káldi István Sportegyesület elnöke: Igen.
Jutasi Kálmán polgármester a Sport Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához
névszerint kéri képviselő-társai szavazatát.
Elsőként a Sport Bizottság elnökének: Bán Ferenc települési-képviselő személyét teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett Bán Ferenc településiképviselőt a Sport Bizottság elnökének megválasztotta.
Jutasi Kálmán polgármester a Sport Bizottság tagjának Mohos Péter települési-képviselő
személyét teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mohos Péter
települési-képviselőt a Sport Bizottság tagjának megválasztotta.
Jutasi Kálmán polgármester a Sport Bizottság tagjának Takács Viktor települési-képviselő
személyét teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett Takács Viktor településiképviselőt a Sport Bizottság tagjának megválasztotta.
Jutasi Kálmán polgármester a Sport Bizottság tagjának Mező Krisztián polgármesteri
szakértő személyét teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mező Krisztián
polgármesteri szakértőt a Sport Bizottság tagjának megválasztotta.
Jutasi Kálmán polgármester a Sport Bizottság tagjának Káldi István Sportegyesület
elnökének személyét teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Káldi István
Sportegyesület elnökét a Sport Bizottság tagjának megválasztotta.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban rendelkezésre bocsátott 2. számú határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 14/2011.(II.23.) határozata az ideiglenes
Sport Bizottság létrehozásáról:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy ideiglenes jelleggel Sport Bizottságot hoz létre.
2. A Sport Bizottság elnökének és tagjainak az alábbi személyeket
választja meg:
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a bizottság elnöke:
a bizottság tagjai:

Bán Ferenc képviselő
Mohos Péter képviselő
Takács Viktor képviselő
Mező Krisztián polgármesteri szakértő
Káldi István, a Rábapatonai Sport
Egyesület elnöke
3. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rábapatonai Sportpálya és Sportöltöző tekintetében a tulajdonosi
jogok gyakorlását átengedi a Sport Bizottságnak.
4. A Sport Bizottság feladatai a következők:
a. dolgozza ki a sportpálya fejlesztésének és hasznosításának rövid, közép- és hosszú távú koncepcióját,
b. határozza meg, hogy a sportöltöző épületének –az öltöző
funkción túl- milyen funkciókat kell még betöltenie,
c. határozza meg a rábapatonai sportpálya ingatlanon fekvő
épületek, építmények, a sportöltöző épület, valamint az
Önkormányzat
tulajdonában
levő
eszközök
további
hasznosításának lehetőségét, továbbá a szükséges felújítási és
karbantartási munkálatokról készítsen felmérést,
d. beszerzési eljárás keretében válassza ki a tervezőt a sportöltöző
felújításának tervezésére,
e. a kiválasztott tervezővel végezzen folyamatos egyeztetést a
tervezési szakaszban,
f. a sportpályán folytatni kívánt mindennemű tevékenység –sport
és kulturális rendezvények, a pálya egyéb célú hasznosításánakengedélyezésénél, valamint a létesítményen végzendő építési és
felújítási munkálatoknál a tulajdonosi jogokat gyakorolja.
5. A Sport Bizottság működésének záró időpontját 2011. december 15.
napjában határozza meg a Képviselő-testület, erre az időpontra kell
a fenti feladatokat elvégeznie és a tevékenységéről szóló jelentést a
Képviselő-testület elé terjesztenie.
Felelős: Sport Bizottság elnöke
Határidő: 2011. december 15.

10. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Patonai Gringo Bt. ’f.a.” kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, az elutasító
határozati javaslatot indokoltnak tartja. Az előzőekben meghozott döntés alapján a kérelem
megvitatására, véleményezésére a Sport Bizottság lenne jogosult, de nem ez a legfontosabb
kritérium, ami az elutasítás mellett szól. Megjegyzi, hogy a sportpályán éven át több rendezvény
van, ahova más vendéglátó egységeket is meghívnak, akik a rendezvényeket a vendéglátáson felül
még támogatják is. A döntő érv az, hogy a kérelmező 2005. évben fizetett utoljára iparűzési adót,
és ez a bizottság állásfoglalása szerint önmagában is kizáró ok, a másik pedig az, hogy
felszámolás alatt áll 2010. júniusától, és ez azt jelenti, hogy nem piacképes.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Megkérdezi, hogy a kérelmező mit ajánlott fel
ellentételezésként.
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Mohos Péter települési-képviselő: A kérelem csatolva van az előterjesztéshez.
Bán Ferenc települési-képviselő: A büfé kialakításához – az ÁNTSZ előírásainak betartása
mellett – nagy összeg kell. Véleménye szerint a sportpálya rendezéséig nem érdemes rá költeni,
mert az épület sorsa is bizonytalan.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Talán a következő 5 évben változás lesz a
sportpálya területén. Szerinte a testület emiatt ne kötelezze el magát az egész területre
vonatkozóan.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavAzásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 15/2011.(II.23.) határozata a Patonai Gringo
Bt. ’f.a.” kérelméről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Patonai Gringo Bt. „f.a.” (9142 Rábapatona, Imre u. 47.)
képviseletében, Balázs Márta által benyújtott, a rábapatonai sport
büfé épülete felújításához kapcsolódó kérelmét elutasítja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
Felelős:
Polgármester
Határidő: 2011. február 28.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki
bejelentést, észrevételt tenni.
Burján Imre települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az önkormányzati külterületi utak
mentén a fakivágásokat ellenőrzik-e?
Jutasi Kálmán
polgármester: Igen, Erdélyi Kálmán műszaki ügyintéző szakmai
irányításával történt az engedélyezés. A rossz útviszonyok miatt leállították az engedélyezéseket,
mert meglátásuk szerint az engedélyhez nem elegendő a térkép, azt a helyszínen kell pontosítani.
Mező Krisztián polgármesteri szakértő: Az ősz folyamán sor került a kerékpárok
regisztrációjára. Ennek ellenére azok 70 %-án nincs lámpa, veszélyesek. Szórólapot szeretnének
kiküldeni a lakossághoz, amelyben felhívják a szülők figyelmét a veszélyre.
Jutasi Kálmán polgármester: Jó ötletnek tartja, felajánlja segítségét a sokszorosításban.
Takács Viktor települési-képviselő: Ehhez a témához kapcsolódóan bejelenti, hogy a
Polgárőrség szervezésében március hónapban közlekedésbiztonsági napot kívánnak tartani,
amihez felkérték már a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági Osztályát.
További bejelentés nem érkezett.
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Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai
munkáját, és az ülést 16 óra 50 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Mohos Péter
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

