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Jegyzőkönyv
Rábapatona Község Önkormányzatának 2010. szeptember 22-én (szerda) 17.00
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
megválasztott 10 fő települési-képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Németh Gyula települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Szabolcs és dr.
Mohos Antal települési-képviselőket kérte fel.
Bognár Szabolcs és dr. Mohos Antal települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalására tett javaslatot,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. Ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. Beszámoló az elmúlt 4 év eredményeiről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Beszámoló az elmúlt 4 év eredményeiről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Megtartja beszámolóját, az elért eredményekről készült
fotókat projektor segítségével bemutatja.
A beszámolót követően megköszönte képviselő-társainak és a bizottságok nem képviselő
tagjainak az elmúlt 4 évben végzett önzetlen munkájukat, mellyel nagymértékben hozzájárultak a
település fejlődéséhez. Részükre köszöneték kifejezéseként emléklapot nyújt át. Az
önkormányzati választáson újra induló képviselő-társainak sok sikert kíván a választáshoz.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az elmúlt 4 évben a képviselő-testület tette a dolgát
a polgármester úr vezetésével. A vetített képek láttán tudatosult benne, hogy ez alatt az időszak
alatt a település milyen sokat fejlődött. A polgármester út hozzáállása lendületet adott a
fejlődésnek, ezt köszöni neki. Emlékeztet, hogy 4 évvel ezelőtt a képviselő-testület alakuló ülésén
ő, mint korelnök vette ki az esküt a polgármester úrtól, most a cikluszáró ülésen korelnökként
megköszöni a ciklusban végzett munkáját és átadja részére az emléklapot.

Bán Ferenc települési-képviselő: Mohos Antal képviselő-társának fejezi ki külön
köszönetét, amiért az elmúlt 4 évben fokozottan segítette a település pályázatait. A pályázatok
eredményessége a településen elvégzett fejlesztésekben tükröződik. Kéri, hogy még nagyon
sokáig segítse a képviselő-testület munkáját.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjének tárgyalása megtörtént. Megköszönte képviselő-társai munkáját és az ülést 18 óra
45 perckor bezárta.
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