Községi Önkormányzat
Rábapatona
120-20/2010.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. október 8-án
(péntek) a képviselő-testület 13.00 órakor kezdődő alakuló ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő köszöntötte a megjelenteket. Javasolta, hogy az
ünnepélyes alkalomra tekintettel hallgassák meg a Himnuszt.
Ezt követően megállapította, hogy a megválasztott 7 fő települési-képviselőből 5 fő jelen van, a
testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Burján Imre és
jelezték.

Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat előre

A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Mohos Péter és Molnár
Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Mohos Péter és Molnár Csilla települési-képviselők a felkérést elfogadták.
A meghívóban közölt napirendek tárgyalását túl pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az
alábbiakban:
A jegyző helyettesítésének engedélyezése
Számítástechnikai eszközök beszerzése.
A pótnapirendeket 11-12. napirendként javasolja felvenni. Ezenkívül javaslatot tesz még arra,
hogy a meghívó szerinti 5. napirendi pontot 10. napirendként tárgyalja a képviselő-testület, és
ezáltal a 6-10. napirendek számozását 5-9. napirendi pontra változtassa.
Megkérdezte képviselő-társait, hogy van-e egyéb napirendre vonatkozó javaslatuk.
Javaslat nem érkezett.
Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő a javasolt napirendeket teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület az alakuló ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.
Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása
Előadó:
Almási Istvánné HVB elnök
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Esküt kivevő: - polgármester tekintetében a korelnök, Bán Ferenc
- képviselők tekinttében a polgármester, Jutasi Kálmán
3. A polgármesteri program ismertetése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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4. A polgármester illetményének, gépjármű használati költségátalányának megállapítása
Előadó:
Bán Ferenc korelnök
5. Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, szükség szerint zárt ülésen, eskütétel
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Pénzügyi Bizottság megválasztása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Szociálpolitikai Bizottság megválasztása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Esküt kivevő: Jutasi Kálmán polgármester
10. SZMSZ módosítása, rendeletalkotás
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
11. A jegyző helyettesítésének engedélyezése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
12. Számítástechnikai eszközök beszerzése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása

Előadó:

Almási Istvánné HVI elnöke

Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét a
választás végleges eredményének ismertetésére.
Almási Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás végleges
eredményét. Ezt követően átadja a megbízólevelet a polgármesternek és a jelenlévő településiképviselőknek.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

Esküt kivevő: - polgármester tekintetében a korelnök, Bán Ferenc
- képviselők tekintetében a polgármester, Jutasi Kálmán
Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő felkéri a polgármestert az eskütételre.
Jutasi Kálmán polgármester Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő előmondása alapján az
alábbi esküt teszi:
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„Én, JUTASI KÁLMÁN esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az esküt tett Jutasi Kálmán polgármester felkéri képviselő-társait az eskütételre.
A megválasztott települési-képviselők Jutasi Kálmán polgármester előmondása alapján leteszik
az alábbi esküt:
„Én, ………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének előmozdítása
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A polgármesteri program ismertetése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő felkéri Jutasi Kálmán polgármestert
programjának ismertetésére.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti programját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A
polgármester
illetményének,
költségátalányának megállapítása

Előadó:

gépjármű

használati

Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő

Jutasi Kálmán polgármester bejelenti személyes érintettségét, saját elhatározásából nem
kíván részt venni a döntéshozatalban.
Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
polgármester még jelöltként nyilatkozatot tett, hogy e tisztséget főállásban kívánja betölteni.
A főállású polgármester illetményét az állami költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvényben
megállapított illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban:
Pttv.) meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen kell megállapítani.
Az illetményalap összege: 38.650,- Ft
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1000 – 2999 lakosú településen a szorzószám: 8,5 – 11,0
Az illetmény összege elvileg 328.525,- Ft – 425.150,- Ft között állapítható meg.
Az új polgármester illetményének összege azonban nem lehet kevesebb, mint előző időszak
polgármesterének illetménye, azaz 403.000.- Ft., ez egyben az új polgármester megállapítható
illetményének alsó határa.
Összegszerű javaslatom, hogy a képviselő-testület a polgármester illetményét 425.000.- Ft/hó
összegben állapítsa meg.
Az alakuló ülésen a tételes költségelszámolás helyett – a polgármester választása szerint –
költségátalány is megállapítható. Ennek összege a polgármesteri illetmény 20-30 %-a között
állapítható meg.
A költségátalány folyósításának lehetőségének választása esetében – a képviselő-testület eltérő
döntésének hiányában - a polgármester illetményének 20 %-a alanyi jogon jár.
A polgármester úr a költségátalány megoldást választotta, ezért javasolom azt, hogy annak
összege k az illetményének 30 %-a , azaz 127.500,- Ft legyen.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jutasi Kálmán polgármester
havi illetményét 2010. október 3-tól kezdődő hatállyal 425.000,- Ft-ban állapítja meg.
2.) A képviselő-testület a polgármester részére – nyilatkozata alapján - a Pttv. 18. § (2)
bekezdése szerint 2010. október 3-től kezdődő hatállyal illetményének 30 %-ával azonos
összegben költségátalányt állapit meg, melynek havi összege: 127.500,- Ft.
Felelős: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: Azonnal
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 65/2010.(X.8.) határozata a polgármester
illetményének és költségátalányának megállapításáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jutasi
Kálmán polgármester havi illetményét 2010. október 3-tól kezdődő
hatállyal 425.000,- Ft-ban állapítja meg.
2.) A képviselő-testület a polgármester részére – nyilatkozata alapján a Pttv. 18. § (2) bekezdése szerint 2010. október 3-től kezdődő
hatállyal illetményének 30 %-ával azonos összegben költségátalányt
állapit meg, melynek havi összege: 127.500,- Ft.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Azonnal

Bán Ferenc korelnök, települési-képviselő bejelenti, hogy a határozathozatallal a
képviselő-testület megalakultnak tekintendő. Az ülés vezetését átadja Jutasi Kálmán
polgármesternek.
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Jutasi Kálmán polgármester megköszönte Bán Ferenc korelnök ülésvezetési tevékenységét.
Tájékoztatta képviselő-társait, hogy a polgármester és az önkormányzati képviselők a
megbízólevél átvételét követő 30 napon belül vagyon-nyilatkozatot kötelesek tenni. Az ehhez
szükséges nyomtatványokat az ülést követően az általuk igényelt mennyiségben átvehetik.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Ügyrendi Bizottság megválasztása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatta képviselő-társait, hogy az SZMSZ 48. § (2)
bekezdés c) pontja érelmében a Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottságot 4 fővel hozza létre.
Javaslatot tesz az Ügyrendi Bizottság
Elnökére:
Molnár Csilla
települési-képviselő,
Tagjaira:
Bán Ferenc
települési-képviselő,
Mohos Péter
települési-képviselő és
Kálóczi Károly
külső tag
személyében.
Megkérdezi az érintetteket, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek-e, továbbá elfogadják-e a
jelölésüket.
Az érintettek mindkét kérdésre egybehangzóan igen választ adtak.
Jutasi Kálmán polgármester a bizottság elnökét és tagjait külön-külön névszerint felteszi
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a bizottság elnökét és három tagját külön-külön egyhangúlag
elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
Elnökének: Molnár Csilla
települési-képviselőt,
Tagjainak:
Bán Ferenc
települési-képviselőt,
Mohos Péter
települési-képviselőt és
Kálóczi Károly
külső tagot
választja meg.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság külső tagjától az esküt vegye
ki.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 66/2010.(X.8.) határozata az Ügyrendi
Bizottság megválasztásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottság
Elnökének: Molnár Csilla
települési-képviselőt,
Tagjainak: Bán Ferenc
települési-képviselőt,
Mohos Péter
települési-képviselőt és
Kálóczi Károly
külső tagot
választja meg.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság külső
tagjától az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

Jutasi Kálmán polgármester felkéri a bizottság megválasztott külső tagját, Kálóczi Károlyt
eskütételre.
A megválasztott Ügyrendi Bizottsági külső tag, Kálóczi Károly Jutasi Kálmán előmondása alapján
leteszi az alábbi esküt.
„Én, ………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; bizottsági tagssági tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
Alpolgármester választása titkos szavazással, szükség szerint zárt
ülésen, eskütétele
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Ismerteti, hogy az SZMSZ 56. § (1) bekezdése szerint a
képviselő-testület – a saját tagjai közül – egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
Alpolgármesterként Bári Zoltán települési-képviselő személyében tesz javaslatot. Megkérdezi
Bári Zoltán jelöltet, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e, illetőleg a jelölését elfogadja-e.
Bári Zoltán települési-képviselő: A nyilvános tárgyalásba beleegyezik és a jelölését is
elfogadja.
Jutasi Kálmán
lebonyolítására.

polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság tagjait a titkos szavazás
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Molnár Csilla települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Bejelenti, hogy a
szavazás helyéül a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodáját jelöli ki. Bemutatja az üres urnát,
címkével lezárja és elhelyezi a szavazásra kijelölt helyiségben. A szavazólapokat képviselő-társai
rendelkezésére bocsátja.
Jutasi Kálmán polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el, 13.20 órakor.
A szavazás megtörtént. Az ülés 13.30 órakor folytatódik.
Molnár Csilla települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság ülésén
készült jegyzőkönyv alapján – mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi – ismerteti a szavazás
eredményét.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti, hogy a képviselő-testület titkos szavazással, 5 fő igen
szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 67/2010.(X.8.) határozata az alpolgármester
megválasztásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, titkos
szavazással, minősített többséggel 2010. október 8. napjától
kezdődően Bári Zoltán települési-képviselőt alpolgármesternek
megválasztja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott
alpolgármestertől e minőségében vegye ki az esküt.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán
Azonnal

Jutasi Kálmán polgármester köszönti Bári Zoltán alpolgármestert, megválasztásához
gratulál, kéri, hogy előmondása alapján alpolgármesteri minőségében tegye le az esküt.
A megválasztott Bári Zoltán alpolgármester Jutasi Kálmán előmondása alapján leteszi az alábbi
esküt.
„Én, ………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bári Zoltán alpolgármester: Megköszönte képviselő-társai bizalmát, megbízatását az eskü
szövegéhez híven, a község érdekeinek megfelelően igyekszik ellátni. Bejelenti, hogy társadalmi
megbízatásának ellátásáért tiszteletdíj megállapítását nem kéri, ezen nyilatkozatát írásba
foglalta.
Jutasi Kálmán polgármester Bári Zoltán alpolgármester nyilatkozata alapján az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású
alpolgármester erre irányuló kifejezett írásbeli nyilatkozatát tudomásul veszi és ennek alapján
mellőzi részére a tiszteletdíj megállapítását.
Felelős:
Határidő:

a jegyző határozat nyilvántartásba vétele végett
azonnal

A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 68/2010.(X.8.) határozata az alpolgármester
tiszteletdíjáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
társadalmi megbízatású alpolgármester erre irányuló kifejezett
írásbeli nyilatkozatát tudomásul veszi és ennek alapján mellőzi
részére a tiszteletdíj megállapítását.
Felelős:
Határidő:

a jegyző határozat nyilvántartásba vétele végett
azonnal

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Pénzügyi Bizottság megválasztása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja képviselő-társait, hogy az SZMSZ 48. § (2)
bekezdés a) pontjának rendelkezése értelmében a Pénzügyi Bizottságot a képviselő-testület 5
fővel hozza létre.
Javaslatot tesz a Pénzügyi Bizottság
Elnökére:
Mohos Péter
települési-képviselő,
Tagjaira:
Molnár Csilla
települési-képviselő,
Bán Ferenc
települési-képviselő,
Barta Géza
külső tag és
Molnár Ferenc
külső tag
személyében.
Megkérdezi az érintetteket, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek-e, továbbá elfogadják-e a
jelölésüket.
Az érintettek mindkét kérdésre egybehangzóan igen választ adtak.
Jutasi Kálmán polgármester a bizottság elnökét és tagjait külön-külön névszerint felteszi
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a bizottság elnökét és négy tagját külön-külön egyhangúlag elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
Elnökének: Mohos Péter
települési-képviselőt,
Tagjainak:
Molnár Csilla
települési-képviselőt,
Bán Ferenc
települési-képviselőt,
Molnár Ferenc
külső tagot és
Barta Géza
külső tagot
választja meg.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság külső tagjaitól az esküt
vegye ki.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének 69/2010.(X.8.) határozata
Bizottság megválasztásáról

Képviselőa Pénzügyi

1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi Bizottság
Elnökének: Mohos Péter
települési-képviselőt,
Tagjainak: Molnár Csilla
települési-képviselőt,
Bán Ferenc
települési-képviselőt,
Molnár Ferenc
külső tagot és
Barta Géza
külső tagot
választja meg.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság külső
tagjaitól az esküt vegye ki.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
azonnal
8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szociálpolitikai Bizottság megválasztása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja képviselő-társait, hogy az SZMSZ 48. § (2)
bekezdés b) pontjának rendelkezése értelmében a Szociálpolitikai Bizottságot a képviselőtestület 5 fővel hozza létre.
Javaslatot tesz a Szociálpolitikai Bizottság
Elnökére:
Bán Ferenc
települési-képviselő,
Tagjaira:
Molnár Csilla
települési-képviselő,
Mohos Péter
települési-képviselő,
Gácsné Kozma Ildikó külső tag és
Gálné Sulyok Anetta külső tag
személyében.
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Megkérdezi az érintetteket, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyeznek-e, továbbá elfogadják-e a
jelölésüket.
Az érintettek mindkét kérdésre egybehangzóan igen választ adtak.
Jutasi Kálmán polgármester a bizottság elnökét és tagjait külön-külön névszerint felteszi
szavazásra.
A képviselő-testület tagjai a bizottság elnökét és négy tagját külön-külön egyhangúlag elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociálpolitikai Bizottság
Elnökének: Bán Ferenc
települési-képviselőt,
Tagjainak:
Molnár Csilla
települési-képviselőt,
Mohos Péter
települési-képviselőt,
Gácsné Kozma Ildikó
külső tagot és
Gálné Sulyok Anetta
külső tagot
választja meg.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság külső tagjától az esküt vegye
ki.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 70/2010.(X.8.) határozata a Szociálpolitikai
Bizottság megválasztásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szociálpolitikai Bizottság
Elnökének: Bán Ferenc
települési-képviselőt,
Tagjainak: Molnár Csilla
települési-képviselőt,
Mohos Péter
települési-képviselőt,
Gácsné Kozma Ildikó
külső tagot és
Gálné Sulyok Anetta
külső tagot
választja meg.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság külső
tagjától az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Jutasi Kálmán polgármester felkéri a megválasztott bizottságok nem képviselő tagjait, hogy
előmondása alapján egyék le az esküt.
Barta Géza, Molnár Ferenc, Gácsné Kozma Ildikó, Gálné Sulyok Anetta a
megválasztott bizottságok nem képviselő tagjai Jutasi Kálmán előmondása alapján
az alábbi esküt tették:

„Én, ………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10.)

Napirend tárgyalása:

Tárgya:

SZMSZ módosítása, rendeletalkotás

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező
előterjesztését, valamint a rendelet-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a jegyző asszony által ismertetett, e jegyzőkönyv 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
Képviselőtestületének 10/2010.(X.11.) önkormányzati rendelete a
képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
szabályzatáról
szóló
1/2007.(I.25.)
önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11.)

Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A jegyző helyettesítésének engedélyezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Koroncó községben
az eddigi jegyzőt választották polgármesterré. Felkérték a rábapatonai jegyzőt, hogy a
megüresedett jegyzői állás betöltéséig vállalja el a helyettesítő jegyzői feladatokat. Sürgősséggel
azért kérte az alakuló ülésen történő napirendre vételét, mert Koroncón az alakuló ülés
megtartásához már megbízott jegyzőre van szükség. Kéri a képviselő-testület megértését és
támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat
mellékletét képező Megállapodást és hozzájárul Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
határozott időre szóló jegyzői kinevezéséhez Koroncó Község Polgármesteri Hivatala
állományában, 2010. október 08. napjától a jegyzői állás betöltésének időpontjáig.
2. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására és a kapcsolódó egyéb
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
71/2010.(X.8.)
határozata
a
jegyző
helyettesítésének engedélyezéséről
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a határozat mellékletét képező Megállapodást és
hozzájárul Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző határozott időre
szóló jegyzői kinevezéséhez Koroncó Község Polgármesteri Hivatala
állományában, 2010. október 08. napjától a jegyzői állás
betöltésének időpontjáig.
2. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására
és a kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
12.)

Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Számítástechnikai eszközök beszerzése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a megválasztott településiképviselőkkel egyeztetve notebook vásárlására tesz javaslatot a 6 fő képviselő részére. Ez
nagymértékben megkönnyítené a hivatal és a képviselők közötti információáramlást. Ehhez kéri
támogatásukat.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
képviselő-testület tagjai részére számítástechnikai eszközöket (notebook és tartozékai
valamint a hozzá tartozó software-k) szerez be, mindösszesen 700 ezer Ft. értékben.
2. Az eszközök beszerzésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 72/2010.(X.8.) határozata számítástechnikai
eszközök beszerzéséről
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza,
hogy
a
képviselő-testület
tagjai
részére
számítástechnikai eszközöket (notebook és tartozékai valamint a
hozzá tartozó software-k) szerez be, mindösszesen 700 ezer Ft.
értékben.
2. Az eszközök beszerzésére és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az alakuló ülés tervezett napirendjének
tárgyalása megtörtént. Megköszönte a jelenlévők részvételét, a megválasztott testületeknek jó és
eredményes munkát kíván.
Felkérte a jelenlévőket, hogy az alakuló ülés befejezéseként közösen hallgassák meg a Szózatot.
Az alakuló ülést 14 órakor bezárta.
k.mf.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Mohos Péter
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

