Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
27-11/2011.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 28án a képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Varga Péter rendőr százados, Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője
Szalay Zsolt r. törzszászlós, körzeti megbízott
Tamás József r. törzszászlós, körzeti megbízott

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 tárgyalására tett javaslatot.
A képviselő-testület 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. A rendőrség 2011. évi beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője
2. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 13/2011.(V.26.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
3. A Rábapatona Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
4. A rábapatonai Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
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7. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Folyószámlahitel felvételének engedélyezése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Nyugat-Dunántúli Operatív Program – Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése NYDOP-4.1.1/B-11. pályázat megvalósításához tervező kiválasztása (Az
előterjesztés a képviselő-testület ülése előtt kerül kiosztásra)
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. Besenyő Kalandpark – beszerzési eljárások megindítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. A külterületi utak javítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
12. A Rózsás csatorna melletti földút javítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez az írásos
előterjesztést a 9. napirend kivételével e-mailen megkapták a meghívó kiküldésével egyidőben. A
9. napirend 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:

A rendőrség 2011. évi beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó:

Szalay Zsolt r. törzszászlós, körzeti megbízott
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Jutasi Kálmán polgármester: Külön köszönti a Győr Városi Rendőrkapitányság
képviseletében jelen lévő Varga Péter rendőr százados urat, valamint a településen szolgálatot
teljesítő körzeti megbízottakat. Megkérdezi, hogy az írásos előterjesztésüket kívánják-e szóban
kiegészíteni.
Szalay Zsolt r. törzszászló, körzeti megbízott: Köszönik a lehetőséget, előterjesztésüket
kiegészíteni nem kívánják, azonban kérdésekre készséggel válaszolnak.
Jutasi Kálmán polgármester: A közelmúltban volt napirendje a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás ülésének a rendőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről. Ott elhangzott, hogy a
településeket közbiztonsági szempontból kategorizálták. A Győr környéki települések a III.
kategóriába tartoznak, ami azt jelenti, hogy a körzeti megbízottak hetente felkeresik a
polgármestert.
Varga Péter rendőr százados, Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője: Igen, ez
egy bűnmegelőzési intézkedés, amelynek szerves része a körzeti megbízottaknak a hivatalokkal
való rendszeres kapcsolattartása. Tudomása szerint Rábapatonán ezzel eddig sem volt gond,
lehetőség szerint a körzeti megbízottak hetente többször is jöttek a hivatalba.
Jutasi Kálmán polgármester: A probléma akkor jelentkezett, amikor a körzeti megbízottakat
elvezényelték más településekre.
Varga Péter rendőr százados, Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője: Sajnos ez
a jövőben is így lesz.
Jutasi Kálmán polgármester: A rendőrség közreműködését, segítségét szeretné kérni a
házalók kiszorításában. A településen sok a házaló, sajnos a rossz tapasztalata szerint ők azok,
akik felmérik a terepet, és kiszolgáltatják az információt trükkös lopásokhoz, besurranó
lopásokhoz. A jegyző asszony is lefolytatja velük szemben a szabálysértési eljárást, ha az
indokolt. Véleménye szerint közös fellépéssel eredményesebb lehet a házalók kiszorítása. A
másik dolog amit kér, a Rába-híd megóvása. A hídon súlykorlátozás van érvényben, 15 tonnáig.
Ennek ellenére a hídon folyamatos a kamion forgalom. Ezek a nagysúlyú gépjárművek nemcsak a
Rába-hídra jelentenek veszélyt, de nagyon megterhelik a Rákóczi utcában a Rózsás-csatona
hídját is. Ha ez a két híd meghibásodik, a település teljesen bezárul.
Varga Péter rendőr százados, Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője: A
rendőrségnek jó a kapcsolata a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, akik a gépjárműveknél
tengelysúlyt mérnek. Véleménye szerint egy-egy kihelyezett méréssel a kamionok elkerülnék a
Rába-hidat.
Szalay Zsolt r. törzszászló, körzeti megbízott: Útleszűkítés nem lenne megoldás?
Jutasi Kálmán polgármester: Már így is le van szűkítve, ennél jobban már nem lehet. A
gazdáknak is ki kell jutniuk a Rábán aluli területekre is.
Szalay Zsolt r. törzszászló, körzeti megbízott: A mérőautó véleménye szerint is
célravezető lehet.
Jutasi Kálmán polgármester: A harmadik nagy gond a településen, hogy elszaporodtak a
trükkös lopások.
Varga Péter rendőr százados, Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője: Sajnos ez
a többi településen is gyakori jelenség.
Szalay Zsolt r. törzszászló, körzeti megbízott: Véleménye szerint a térfigyelő kamera
rendszer bővítése sokat segítene.
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Jutasi Kálmán polgármester: Szóba jött már, hogy pályázat útján bővíteni fogják.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a 20 bűneset kivizsgálásánál mennyit
segített a két térfigyelő kamera.
Szalay Zsolt r. törzszászló, körzeti megbízott: Sajnos nem segített, mert mindegyik
éjszaka volt. Ezért lenne jó a rendszert bővíteni és korszerűsíteni, hogy az éjszakai felvételek is
láthatóak legyenek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester: Megköszöni a beszámolót, valamint a két körzeti
megbízottnak a településen végzett tevékenységét. A körzeti megbízottak és az önkormányzat
kapcsolatát jónak értékeli.
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 71/2011.(IX.28.) határozata a rendőrség 2011.
évi beszámolójának elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendőrségnek a település közbiztonságáról szóló 2011. évi
beszámolóját elfogadja.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
13/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi a jegyző asszonytól, hogy előterjesztését kívánja-e
kiegészíteni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni.
Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megvitatta, azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek. Ezzel kapcsolatban döntött még arról, hogy a lakásfenntartási támogatás
iránt eddig beérkezett kérelmeket sem bírálja el, azokban a rendelet hatályba lépését követően
már döntsön a polgármester. Véleményük szerint ezzel a kérelmek folyamatos elbírálása
biztosított lesz.
További 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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 20/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelete a
szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 13/2011.(V.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Jutasi Kálmán polgármester: A rendelet elfogadását követően szükségszerűnek tartja, hogy
a képviselő-testület határozat formájában tudomásul vegye a Szociálpolitikai Bizottság azon
döntését, hogy a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket nem bírálta el, azokat a rendelet
hatályba lépését követően a polgármester hatáskörébe átadja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi a Szociálpolitikai
Bizottság 2011. szeptember 28-i ülésén hozott döntését, miszerint a lakásfenntartási támogatás
iránti kérelmek elbírálását, a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet módosításának hatályba lépését követően a polgármester
hatáskörébe átadja.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
A rendelet hatályba lépését követően folyamatos

A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
72/2011.(IX.28.)
határozata
a
lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
tudomásul veszi a Szociálpolitikai Bizottság 2011. szeptember 28-i
ülésén hozott döntését, miszerint a lakásfenntartási támogatás iránti
kérelmek elbírálását, a szociális igazgatás és a szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának
hatályba lépését követően a polgármester hatáskörébe átadja.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
A rendelet hatályba lépését követően folyamatos

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Rábapatona Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadását támogatja.
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Jutasi Kálmán polgármester: Az alapító okirat módosítására az IKSZT létrejötte, a
népszámlálás és egyéb jogszabályi változások miatt van szükség.
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 73/2011.(IX.28.) határozata a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosításáról:
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés
mellékletét
képező
Rábapatona
Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot 2011. szeptember 29. napi hatállyal jóváhagyja.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy
adatszolgáltatásokat végezze el.

a

módosításokból

fakadó

Felelős:
Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
Határidő: 2011. október 15.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rábapatonai Petőfi Sándor ÁMK alapító Okiratának módosításáról

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: 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 74/2011.(IX.28.) határozata a Petőfi Sándor
ÁMK alapító Okiratának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okiratának módosításáról szóló
42/2011. (V.25.) számú határozatát visszavonja.
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2. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező Petőfi Sándor Általános
Művelődési Központ Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2011. szeptember
29. napi hatállyal jóváhagyja.
3. Felkéri a Jegyzőt, hogy
adatszolgáltatásokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

a

módosításokból

fakadó

Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
2011. október 15.

5.) 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
Képviselőtestületének 75/2011.(IX.28.) határozata a Győri Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosításáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megismerte és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodása módosítási javaslatait, az alábbiak
szerint:
A Megállapodás I. Fejezet 1.4. pontja kiegészül az
alábbiakkal:
„Társszékhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 1.
Győrújbaráti mikrotérség szociális és gyermekjóléti feladatait
ellátó intézmény központja.
Társszékhely: 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6.
Ikrény mikrotérség szociális és gyermekjóléti feladatait ellátó
intézmény központja.
Az 5. sz. melléklet kiegészül az alábbiakkal:
Gyermekek napközbeni ellátása – családi napközi címszó alatt
„Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó
Intézménye útján kunszigeti
és
nagyszentjánosi
telephellyel.”
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat
kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Szakmai Munkaszervezete részére.
Felelős:
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: Azonnal
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6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a 2011. évi helyi
adókivetések és adóbeszedések állásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
76/2011.(IX.28.)
határozata
a
helyi
adókivetések
és
adóbeszedések
állásáról
szóló
tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőnek a 2011. évi helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: 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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 77/2011.(IX.28.) határozata a BURSA
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, az Általános szerződési
Feltételeket elfogadja.
2. elfogadja továbbá a Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének „Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
szabályzatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához.
3. felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor
Alapkezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer címére határidőn belül juttassa el, valamint az
Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa végre.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
2011. október 14.
8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Folyószámlahitel felvételének engedélyezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: 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
78/2011.(IX.28.)
határozata
a
folyószámlahitel felvételének engedélyezéséről
1./

A Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–
testülete folyószámla- hitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: a működési bevételek, kiadások időbeli
ütemeltolódásának finanszírozása.
A hitel összege:
18.000.000 Ft.
A hitel futamideje: 12 hó.
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő – testülete
kötelezettséget vállal
- a hitel visszafizetésére, valamint arra hogy,
- a futamidő alatti évek költségvetésében a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja.
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Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi
költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi
adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését.
A Képviselő –testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az
1990. évi LXV tv. 88. § /2/ bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
2./

Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy
az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében
eljárjon,
és
a
hitelszerződést
az
Önkormányzat
képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. december 16.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Nyugat-Dunántúli Operatív Program – Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése NYFOP-4.1.1/B-11. pályázat
megvalósításához tervező kiválasztása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A napirendhez tartozó írásos előterjesztés az ülés kezdete előtt
került kiosztásra, ezért azt ismerteti. Az előterjesztés hosszú címe gyakorlatilag a belvíz- és
csapadékvíz elvezetést foglalja magában. A felkért vállalkozóktól nagyon magas tervezési költség
ajánlat érkezett vissza, mintegy 16 M Ft-os nagyságrendben. Véleménye szerint a folyamatban
lévő beszerzési eljárást érvénytelennek kellene emiatt nyilvánítani és új beszerzési eljárást
lefolytatni, új tervezőket felkérni.
Mohos Péter települési-képviselő: Megkérdezi, mekkora lenne a reális tervezési költség.
Jutasi Kálmán polgármester: A reális összeg a pályázati összeg 2 %-a, ami jelen esetben 6
millió forint.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a Rákóczi utca folytatásaként a
templomig kivitelezhető lesz a vízelvezetés.
Jutasi Kálmán polgármester: Nem, mert akkor túllépik a keretet, illetve ha igen, akkor
valami mást kell kivenni a tervezésből.
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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 79/2011.(IX.28.) határozata a NYDOP-4.1.1/B11. pályázat megvalósításához a tervező kiválasztásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nyugat-Dunántúli Operatív Program – Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése NYDOP-4.1.1/B-11.
pályázat megvalósításához tervező kiválasztására kiírt pályázatot
a beérkezett ajánlatok alapján eredménytelennek nyilvánítja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat írásban
értesítse.
Felelős:
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2011. október 07
10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Besenyő Kalandpark – beszerzési eljárások megindítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázatban
megjelölt határidő közelsége miatt a beruházás kivitelezését meg kell kezdeni.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: 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 80/2011.(IX.28.) határozata a Besenyő
Kalandpark beruházáshoz kapcsolódó beszerzési eljárások
megindítása
1. Rábapatona Község Önkormányzata elhatározza, hogy a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága által a 135/2008. (X.18.) FVM
rendelet alapján 2071918305 azonosító számon nyilvántartott,
falumegújításra
és
fejlesztésre
megítélt
támogatás
208/2012/27/14/2010. iktatószámú Támogatási Határozatában
foglaltak szerinti célra történő felhasználása érdekében a
szükséges beszerzési eljárásokat a tereprendezési és
földmunkálatok tárgyában, majd a terepen elhelyezendő
műtárgyak vonatkozásában és minden egyéb, a projekt
megvalósulásához szükséges körben megindítja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rábapatona
Község Önkormányzatának hatályos Beszerzési Szabályzata
alapján a beszerzési eljárások megindítására és teljeskörű
lefolytatására.
3. Felhatalmazza egyúttal a polgármestert, hogy a tárgyban
szükséges minden jognyilatkozatokat megtegyen és felkéri őt,
hogy a Képviselő-testületet rendszeresen tájékoztassa a projekt
megvalósulásának állásáról.
Felelős:
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A külterületi utak javítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: 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 81/2011.(IX.28.) határozata a külterületi utak
javításáról:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
64/2011. (VIII.31.) számú határozatának 1.a) pontját
okafogyottság miatt hatályon kívül helyezi, 1.c) pontját pedig úgy
módosítja, hogy a 250 ezer forint összeget az önkormányzat
2011. évi költségvetésében fejlesztési célra elkülönített
előirányzat terhére a dudari bányából történő kőtörmelék
szállítás költségeire és annak az útba történő bedolgozására
biztosítja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását az 1.
pontban foglaltak szerint készítse elő.
Felelős:
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: folyamatos
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12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Rózsás csatorna melletti földút javítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy az út javítására 800 E Ft + Áfa
összeget javasolnak elkülöníteni.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság kiegészítő
javaslatát teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság kiegészítő javaslatát
egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Pénzügyi- és
Településstratégiai Bizottság elfogadott kiegészítésével együtt teszi fel szavazásra az alábbiak
szerint:
A határozati javaslat 1.) pontjának utolsó mondata:
„Az út javítására 800 E Ft + Áfa összeget különít el a 2011. évi költségvetés fejlesztési célú
tartalék előirányzata terhére.”
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének 82/2011.(IX.28.) határozata
csatorna melletti földút javításáról

Képviselőa Rózsás

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Rózsás csatorna melletti 697 hrsz-ú út 150
m-es szakaszát megjavíttatja, ezért az út javítására beszerzési
eljárást indít. Az út javítására 800 EFt+Áfa összeget különít el a
2011. évi költségvetés fejlesztési célú tartalék előirányzata
terhére.
2. Felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására.
3. Felhatalmazza a jegyzőt a jelen határozat 1. pontjában foglaltak
szerint a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: azonnal illetve folyamatos

3. pontra
4. pontra

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megkérdezi képviselő-társait, hogy kíván-e valaki
észrevételt, bejelentést tenni.
Észrevétel, bejelentés nem érkezett.
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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

Bán Ferenc
Burján Imre
Települési-képviselők, jkv. Hitelesítők

