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Készült:

Jegyzőkönyv
Rábapatona Község Önkormányzatának 2010. augusztus 25-én (szerda) 17.00
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott
Oross Henrietta hadnagy Győr Városi Rendőrkapitányság

Jutasi Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
megválasztott 10 fő települési-képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Bári Zoltán, Németh Gyula
távolmaradásukat előre jelezték.

és

Takács

Viktor

települési-képviselők

A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Gálné Sulyok Anetta
és Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Gálné Sulyok Anetta és Molnár Csilla települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl
pótnapirend tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
 Képviselői tiszteletdíj felhasználása
melyet 10. napirendként javasol felvenni.
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendeket a pótnapirenddel kiegészítve
egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti az elfogadott napirendet:
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 beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott
2. Tájékoztató a 2010. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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5. Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
6. A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának beszámolója a 2009/2010. oktatási/nevelési
évről
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
7. A Petőfi Sándor ÁMK Helyi Óvodai Nevelési Programjának elfogadása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
8. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló 13/2009.(XII.17.) Ök. rendelete módosításáról
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
9. Bursa Hungarica
csatlakozás
Előadó:

Felsőoktatási

Önkormányzati

ösztöndíjrendszerhez

való

Jutasi Kálmán polgármester

10. Képviselői tiszteletdíj felhasználása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez
tartozó írásos előterjesztést a 10. napirend kivételével a meghívóval együtt kézhez kapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 7 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 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok
intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó:

Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott

Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi a napirend előterjesztőjét, hogy az írásos
beszámolót kívánja-e szóban kiegészíteni.
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Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: Nem, azonban a beszámolóval kapcsolatban
felmerült kérdésekre szívesen válaszol.
Jutasi Kálmán polgármester: Elsősorban megköszöni a körzeti megbízottaknak a
településen végzett munkájukat. Meggyőződése, hogy az önkormányzattal kialakított
kapcsolatuk jó. Kéréssel fordul feléjük, miszerint a 85-ös főút építése kapcsán az építkezéssel
érintett szakaszon kihelyezésre került az 50-es sebességkorlátozó tábla, amit a közlekedők
figyelmen kívül hagynak és annak ellenére kb. 90-100 km/óra sebességgel. Szeretné, ha
ennek véget vetnének, mert nagyon balesetveszélyesnek ítéli meg, azért is mert nincs
lekanyarodó sáv Rábapatona felé. Javasolja alkalmanként a traffipaxos ellenőrzést.
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: Pontos adatot nem tud szolgáltatni, hogy erre
a szakaszra írtak-e ki traffipaxos ellenőrzést. Javaslatot tudnak erre vonatkozóan tenni.
Molnár Ferenc Településstratégiai Bizottság tagja: Felhívja a figyelmet, hogy a 85-ös
úton Enese felől érkezve a Rábapatona tábla nagyon alacsonyan van, nem szembetűnő.
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: A táblák elhelyezése a Közútkezelő dolga.
Tudja, hogy a főút ezen szakasza nagyon balesetveszélyes, viszont tudomása van róla, hogy
szeptember közepén a közlekedési rend már módosulni fog.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megjegyzi, hogy a körzeti megbízott alapos
beszámolót terjesztett a képviselő-testület elé. A statisztikai adatoknak nehéz az
összehasonlítása mert egyik részben 9 hónap, másik részben 12 hónap adatai szerepelnek. A
felderítési mutató augusztus 1-ig szól, megkérdezi, hogy ezen felül van-e még folyamatban
lévő felderítésük:
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: Természetesen van, az csak a befejezett ügyek
mutatója.
Molnár Csilla települési-képviselő: A közlekedési balesetek száma megkétszereződött.
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: A 85-ös főúton történt balesetek miatt van ez
így, de a szövegben külön kiemelte a település belterületén történt baleseteket.
Molnár Csilla települési-képviselő:Ebből adódóan erősnek érzi azt a megállapítást, hogy
„a község közlekedési morálja romlott”. Ezt csak úgy tudná elfogadni, hogy a térség
közlekedési morálja romlott.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A közelmúltban az agárpályán és a focipályán is
történt rongálás. Erre való tekintettel éri, hogy ezekre a területekre is figyeljenek oda,
járőrözzenek.
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: Igaz, azonban ők továbbra is minden
megtesznek, ami tőlük telik, de az üzemeltetőknek is kell tenni valamit a pálya védelmében.
A Polgárőröknek is kellene szólni emiatt.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Feléjük is eljuttatták kérésüket, kérték, hogy
kiemelt figyelmet fordítsanak szeptember első hétvégéjén az agár-világbajnokságra, ahol kb.
2000 fő jelenlétével számolnak.
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: Kéri, hogy a Városi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályát tájékoztassák a rendezvényről írásban, mellékelve hozzá a
részletes programot.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi Szalay úrtól, hogy a felszerelt kamerák a
felderítésben segítik-e a munkájukat.
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: A nappali elkövetéseknél igen, de az éjszakai
felvételek nem értékelhetőek.
Bán Ferenc települési-képviselő: Minden beszámolási időszakban gondot jelentett a
kivilágítatlan kerékpárosok jelenléte. Most ez hogyan alakul?
Szalay Zsolt r.zászlós, körzeti megbízott: Most is előfordul, de javulás mutatkozik.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendőrségnek a település
közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
56/2010.(VIII.25.)
határozata
a
rendőrség beszámolójának elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
rendőrségnek a település közbiztonságának helyzetéről szóló
beszámolóját elfogadja.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a 2010. I. félévben engedélyezett központi
pótelőirányzatokról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A központi
szabályozásnak megfelelően a hivatal elkészítette az előterjesztést, melyet a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalt. Az előterjesztéssel az alábbi észrevétele volt. A Rózsa Ferenc utca
felújítása az elmúlt évben valósult meg. A pályázati elszámolást követően 2010. költségvetési
évben utalta a Magyar Államkincstár a 3901 E Ft összeget. Ezen bevételt a
költségvetésünkben szerepeltettük, de nem ezen a jogcímen. A számviteli előírásoknak
megfelelően ezen összeget a központosított előirányzatként kell könyvelni és a féléves
beszámolóban szerepeltetni. Ezen a jogcímen eredeti előirányzatot nem lehet tervezni és ezért
szükséges a jogcímek között az előirányzat módosítás. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 57/2010.(VIII.25.) határozata a 2010. I.
félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat
tudomásul veszi, így az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében a
bevételi főösszeget és azon belül
központosított támogatás előirányzat 15.844 E Ft
összeggel
a kiadási fösszeget és azon belül a
Személyi juttatások előirányzat 6.080 E Ft
összeggel,
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat
1.643E Ft összeggel,
Társadalom – és szociálpolitikai juttatások
előirányzat 440 E Ft összeggel,
Felújítási előirányzat 3.780 E Ft összeggel,
Tartalék előirányzat 3.901 E Ft összeggel
történő emelésével
A képviselő–testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal,
hogy a határozatnak megfelelően a 2010. évi költségvetési
rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a 2010. évi költségvetés I. félévi módosítása
Jutasi Kálmán polgármester

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 3/2010.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A képviselő-testület
által elfogadott költségvetési rendeletet a központi illetve a helyi rendeletek alapján
módosítani szükséges. A szabályoknak megfelelően a hivatal elkészítette a rendelettervezetet, melyet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt. Az előterjesztésnek megfelelően a
rendelet módosításra került. Az előző évi pénzmaradványnál illetve a tartalék előirányzatánál
történt nagyobb összegű módosítás, ami abból adódik, hogy a képviselő-testület a
pénzmaradványt az áprilisi ülésen a beszámoló keretén belül hagyta jóvá. A költségvetést
pedig február hónapban fogadta el, ami csak a számlamaradványok összegét tartalmazta. A
bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
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A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
8/2010.(VIII.26.)
önkormányzatai
rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését
megállapító 3/2010.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A tájékoztató anyagot
a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél teljesítés nem
történt az I. félévben, mivel a tervezett jogcímeken a bevétel július hónapban érkezett meg az
önkormányzat számlájára. A bevételek összességében időarányosan teljesültek. Kiadásokon
belül a támogatási kiadásoknál jelentkezett magas teljesítési %, aminek az oka, hogy a
Koroncói Óvoda felújítására pályázaton nyert támogatási összegből az előleget leutalták,
viszont a pályázat meghiúsult és ezen összeget a II. félévben visszautaltuk. A dologi
kiadásokon belül az Áfa kiadás teljesítési %-a magas, mivel a beszámolási időszakban
értékesített telkek áfája befizetésre került. Az előirányzat módosításra a II. félévben kerül sor.
A tájékoztató jóváhagyását a bizottság javasolja a képviselő-testületnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
58/2010.((VIII.25.)
határozata
az
Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót megtárgyalta és jóváhagyta.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
az előterjesztést megvitatta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a vállalkozókat, akik nem fizettek
felszólították-e?
Györe Mártonné adóügyi előadó: Igen, és ennek a hatására folyamatosan érkeznek tőlük
a bevallások.
Bán Ferenc települési-képviselő: Tehát az intézkedés eredményre vezetett.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megállapítható, hogy az adófizetési morál nem jó.
Megkérdezi, hogy várható-e a tervezett adóbevétel, aggasztónak tartja, hogy a gépjárműadó
1/3 részét fizették be az ½ rész helyett.
Györe Mártonné adóügyi főmunkatárs: A decemberi feltöltésnél reméli realizálódik a
terv.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: Véleménye szerint az iparűzési adó a
költségvetést nagymértékben nem befolyásolja, szerinte december 31-ig bejön a tervezett
összeg. A gépjárműadótól fél.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A 85-ös főút építésénél a kivitelezők
adóbefizetése mikor folyik be.
Györe Mártonné adóügyi főmunkatárs: Akik már az év elején is jelen voltak, azok még
az APEH-hoz adták bevallásukat, azokról nincs is most még tudomása.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az APEH-tól ki kell kérni adataikat.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Erre nincs szükség, mert a törvény előírja a
hatóságok közti adategyeztetést.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének59/2010.(VIII.25.) határozata
a
helyi
adókivetések
és
adóbeszedések
állásáról
szóló
tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőnek a helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról szóló
tájékoztatóját tudomásul vette.
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának beszámolója a 2009/2010.
oktatási/nevelési évről

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató
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Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság a beszámolót megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati-javaslatot tette fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
testületének
2009/2010.
elfogadásáról

Község
Önkormányzata
Képviselő60/2010.(VIII.25.)
határozata
a
oktatási
évről
szóló
beszámoló

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának a 2009/2010-es
tanévről szól beszámolóját.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK Helyi Óvodai Nevelési Programjának elfogadása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati-javaslatot tette fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 61/2010.(VIII.25.) határozata a Petőfi
Sándor ÁMK Helyi Óvodai Nevelési Programjának
elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Petőfi Sándor ÁMK Helyi Óvodai Nevelési
Programját.
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8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
közterületek használatáról szóló 13/2009.((XII.17.) Ök. rendelete
módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, 1 fő kivételével elfogadásra
javasolja. Felkéri dr. Mohos Antal képviselő-társát, ismertesse a tervezettel kapcsolatos
módosító javaslatát.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Javasolja, hogy a politikai hovatartozást kifejező
műtárgyak közterületen történő elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket vegyék ki, azok
felállítása ne legyen lehetséges.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ha a kifogásolt rendelkezést kiveszi a
tervezetből, akkor az már nem felel meg a Németh Gyula képviselői indítványában
foglaltaknak. Természetesen erre van lehetőség, ha a képviselő-testület úgy dönt. Felhívja a
figyelmet, ha ezt a rendelkezést kiveszi azzal szűkíteni fogja a képviselő-testület döntési körét.
A képviselő-testület döntése alapján a rendelet-tervezet átdolgozható.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Konkrét, párthoz köthető politikai tartalomra
gondolt.
Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke:
Véleménye szerint minden közéleti dologgal foglalkozó kérdés politika. Éppen ezért szerinte
nem kellene szűkíteni a képviselő-testület döntési lehetőségét.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Őt zavarja ez a kérdés és a politikai hovatartozást
kifejező műtárgyak közterületen történő elhelyezését kizárná.
Molnár Csilla települési-képviselő: Véleménye szerint a Trianon – ami miatt a napirend
tárgyalásra került - nem politika, inkább történelem. Ebben a kérdésben a jegyző dönt.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A jegyző dönt, ha egyértelmű a kérelem
tárgyának megítélése, ha nem, azt a Településstratégiai Bizottság elé terjesztené. Biztos
abban, hogy a Trianoni kettős-kereszt elhelyezését a Bizottság elé terjesztené.
Molnár Csilla települési-képviselő: A rendelet-tervezet nevesíti a Településstratégiai
Bizottságot, 1 hónap van a választásokig, 6 képviselő lesz, ki tudja lesz-e Településstratégiai
Bizottság vagy sem.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A választásokat követően a rendeleteket
aktualizálni kell.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Bízni kell a következő képviselő-testület
józan ítélő képességében. E kérdésben sok a lépcső, melynek legvégén a közvélemény
kikérése áll.
Bán Ferenc települési-képviselő: Részéről elfogadható a rendelet-tervezet.
Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi dr. Mohos képviselő úrtól, hogy kíván-e
módosító javaslattal élni a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
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Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az
következtetést, módosító javaslattal nem kíván élni.

eddigi

tárgyalásokból

levonta

a

További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet
alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 9/2010.(VIII.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 13/2009.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság szintén támogatja a határozati-javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati-javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 62/2010.(VIII.25.) határozata a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. 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 2011. évi fordulójához.
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3. felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága címére határidőn belül juttassa el, valamint az
Általános szerződési feltételekben foglaltakat hajtsa végre.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
2010. szeptember 30.
10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Képviselői tiszteletdíj felhasználása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A képviselő-testület 9/2010.(II.10.) határozatával döntött
arról, hogy a képviselői tiszteletdíjkeret 9 hónapra jutó időarányos részének 70 %-át
közösségi fejlesztési célra használja fel, a további 30 %-át pedig a tiszteletdíjban részesülő
egyéni döntése alapján meghatározott célokra. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a
képviselők és bizottsági tagok előzetes nyilatkozatát a keretösszeg felhasználásáról.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ismerteti a nyilatkozatokat az alábbiak szerint:
Takács Viktor alpolgármester
92.025,- Ft
Rábapatonai Sportegyesület támogatására
Bán Ferenc képviselő
41.445,- Ft
10.000,- Ft Rábapatonai Sportegyesület
20.000,- Ft Nyugdíjasklub
11.445,- Ft Bolero Tánccsoport
Bári Zoltán képviselő
41.445,- Ft
20.722,- Ft Nyugdíjasklub
20.723,- Ft Rp-i Iskolásokért Alapítvány
Bognár Szabolcs képviselő
41.445,- Ft
Rp. Ált. Iskolásokért Alapítvány
Burján Imre képviselő
41.445,- Ft
13.815,- Ft Rp. Iskolásokért Alapítvány
13.815,- Ft Rp. Óvodásokért Alapítvány
13.815,- Ft Rp-i Sportegyesület
Dr. Mohos Antal képviselő
41.445,- Ft
Nyugdíjasklub
Molnár Csilla képviselő
41.445,- Ft
Rp. Iskolásokért Alapítvány
Németh Gyula képviselő
41.445,- Ft
Rp. Iskolásokért Alapítvány
Gálné Sulyok Anetta képviselő
41.445,- Ft
12.000,- Ft Molnár Ferenc Alapítvány
15.000,- Ft Rp. Óvodásokért Alapítvány
14.445,- Ft Védőkörnek prevenciós célra
Kiss Erzsébet PÜ. Biz.tag
11.520,- Ft
5.760,- Ft Rp. Iskolásokért Alapítvány
5.760,- Ft Rp. Óvodásokért alapítvány
Veneszné Nagy Marietta PÜ.Biz tag 11.520,- Ft
Rp. Iskolásokért Alapítvány
Gácsné Kozma Ildikó Szoc.Biz.tag 11.520,- Ft
Védőkörnek eszközbeszerzésre
Bognárné K. Márta Szoc.Biz.tag 11.520,- Ft
Rp. Óvodásokért Alapítvány
Kálóczi Károly
Ügyr.Biz.tag. 11.520,- Ft
védőkörnek eszközbeszerzésre
Molnár Ferenc
TS Biz.tag
11.520,- Ft
Szentháromság tér parkosítására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az ismertetett nyilatkozatok alapján az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
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Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.
évi költségvetésében az általános tartalék képviselői tiszteletdíj kerete terhére a
Rábapatonai Sportegyesület részére
115.840,- Ft,
Nyugdíjasklub részére
82.167,- Ft,
Bolero Tánccsoport részére
11.445,- Ft,
Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány részére
176.153,- Ft,
Rábapatonai Óvodásokért alapítvány részére
46.095,- Ft,
Molnár Ferenc alapítvány részére
12.000,- Ft
Védőkör eszközbeszerzésére
37.485,- Ft
Szentháromság tér parkosítására
11.520,- Ft
támogatást nyújt.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott összegeket a
civilszervezetek részére utalja át.
3. Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármester pedig
annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

2-3. pont tekintetében:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
3. pont tekintetében:
polgármester
2010. szeptember 15. ill. II. f.évi ktv. mód. határideje

A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 63/2010.(VIII.25.) határozata a képviselőit
tiszteletdíjkeret felhasználásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi költségvetésében az általános tartalék
képviselői tiszteletdíj kerete terhére a
Rábapatonai Sportegyesület részére
115.840,- Ft,
Nyugdíjasklub részére
82.167,- Ft,
Bolero Tánccsoport részére
11.445,- Ft,
Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány részére
176.153,- Ft,
Rábapatonai Óvodásokért alapítvány részére
46.095,- Ft,
Molnár Ferenc alapítvány részére
12.000,- Ft
Védőkör eszközbeszerzésére
23.040,- Ft
Védőkörnek prevenciós célokra
14.445,- Ft,
Szentháromság tér parkosítására
11.520,- Ft
támogatást nyújt.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban
meghatározott összegeket a civilszervezetek részére utalja át.
3. Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésére, a
polgármester pedig annak előterjesztésére.
Felelős: 2-3. pont tekintetében:

Szalainé dr. Németh
Annamária jegyző
3. pont tekintetében:
polgármester
Határidő:
2010. szeptember 15. ill. II. f.évi ktv. mód.
határideje
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki
bejelentést tenni.
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Tájékoztatást ad arról, hogy a hétvégén kerül megrendezésre a Bilibáncs Fesztivál. A
szervezők kérték az ÁMK iskola épületének hátsó két tantermét szállás lehetőségként.
Molnár Ferenc Településstratégiai Bizottság tagja: A Bilibáncs Fesztivál
szervezőjeként tisztelettel meghívja a jelenlévőket augusztus 27-én, pénteken a 18.00 órakor
kezdődő megnyitóra.
További hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését 18.00
órakor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Gálné Sulyok Anetta
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

