Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
120-14/2010.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. augusztus 4-én
(szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő rendkívüli ülésén

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jutasiné Bán Katalin helyi lakos
Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Gálné Sulyok Anetta, Molnár Csilla és Németh Gyula települési-képviselők távolmaradásukat előre
jelezték.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és dr. Mohos
Antal települési-képviselőket kérte fel.
Bognár Szabolcs és dr. Mohos Antal települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: tájékoztatást ad arról, hogy a rendkívüli ülés összehívása az SZMSZ 19. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történt.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirend tárgyalására tett javaslatot, melyet a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti a rendkívüli ülés elfogadott napirendjét.
Napirend:
1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak, SZSZB póttagjának megválasztása
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző, HVI vezető
2. Vallási jelképek és politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen történő
elhelyezésének engedélyezéséről
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez az írásos
előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
A napirendek tárgyalásának megkezdése előtt Jutasiné Bán Katalin kérésére adja meg a szót számára
Jutasi Kálmán polgármester.
Jutasiné Bán Katalin helyi lakos: A képviselő-testületi ülés napirendjéhez kapcsolódóan kíván kérdést
feltenni a képviselő-testületnek. Megkérdezi, hogy azt mikor teheti meg.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A napirend tárgyalása során. Megkérdezi, hogy melyik
napirendről van szó.

Jutasiné Bán Katalin helyi lakos: A Szentháromság tér rendezésével kapcsolatban.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az érintett napirendet a képviselő-testület zárt ülés
keretében fogja tárgyalni, melyen nem vehet részt. Megkérdezi, van-e olyan képviselő, akit meg
tudna bízni a kérdés felvetésével.
Jutasiné Bán Katalin helyi lakos: Igen, Takács Viktor alpolgármester urat szeretné felkéri. Köszöni a
lehetőséget.
Takács Viktor alpolgármester: A kérdés tolmácsolását vállalja.
Jutasiné Bán Katalin helyi lakos távozik az ülésteremből.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya: A Helyi Választási Bizottság tagjainak, SZSZB póttagjainak megválasztása
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző, HVI vezető
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2010.(VIII.4.) határozata a Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztásáról:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Választási Bizottság tagjának:
Almási Istvánné
Bán Istvánné
Molnár Gyula
póttagjának:
Kertai Béláné
Lengyel Gusztávné
Kertai Józsefné
Rábapatonai lakosokat megválasztja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság tagjaitól
és póttagjaitól az esküt vegye ki.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:2010. augusztus 22.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2010.(VIII.4.) határozata az SZSZB póttagjának megválasztásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
001. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságába
Tóth Sándorné rábapatonai lakost
bizottsági póttagnak választja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott
bizottsági póttagtól vegye ki az esküt, és adja át megbízó levelét.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. augusztus 22.

17 óra 10 perckor Bári Zoltán települési-képviselő megérkezik az ülésterembe.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 települési-képviselőből igy 7 fő
van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
2. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Vallási jelképek és politikai hovatartozást kifejező műtárgyak közterületen
történő elhelyezésének engedélyezéséről
Előadó: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Elmondja, bár mindenki számára ismeretes, hogy a napirend
tárgyalására képviselői indítvány alapján került sor. A rendkívüli ülést megelőzően a képviselő úrral
egyeztette az érintett rendelet módosítására vonatkozó szabályozást. Ismertette vele az elkészített
határozati javaslatot, melyet elfogadott, és javasol elfogadásra a képviselő-testületnek is.
Megjegyezni kívánja, hogy a képviselő úr beadványára küldött válaszát tájékoztatás céljából
megküldte a képviselő-testület tagjainak.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint a kérdést két felé kellene választani, egyrészt az
ideiglenes, másrészt a végleges engedélyezés irányába.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A részletek taglalása miatt foglalja a rendeletben külön
fejezetben tárgyalni e témakört.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az ideológiai tartalmú jelképek, műtárgyak elhelyezésének
kérelméhez csatoltatni kellene a tervrajzot, a költségvetést, valamint annak forrását a felelős
személy, személyek megnevezésével.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Emiatt igényel e kérdés speciális szabályozást, melyet
egyeztetett az indítványt benyújtó képviselő úrral is.
Takács Viktor alpolgármester: Jelen határozati javaslat értelmében, ha a szabályozást tartalmazó
rendeletet a képviselő-testület augusztus 25-én elfogadja, akkor a milleneumi emlékkereszt
elhelyezésére irányuló kérelmét mikor nyújthatja be.

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A képviselő-testület rendelete vagy a kihirdetés napján, vagy
szeptember 1-jén fog hatályba lépni.
Takács Viktor alpolgármester: Eredeti elgondolása szerint az augusztus 20-i ünnepséggel szerette
volna összeegyeztetni, hisz akkor ünnepelünk, díjakat adunk át. 2000-ben valami oknál fogva
elmaradt a milleneumi emlékkereszt állítása, azt szerette volna pótolni, de jó lesz az szeptemberben
is.
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
Képviselő-testületének
52/2010.(VIII.4.) határozata a vallási jelképek és politikai
hovatartozást
kifejező
műtárgyak
közterületen
történő
elhelyezésének engedélyezéséről
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a vallási jelképek és politikai hovatartozást kifejező
műtárgyak közterületen történő elhelyezése engedélyezése
szabályainak megalkotását.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a tárgyra vonatkozó, a közterületek
használatáról szóló 13/2009. (XII.17.) számú Önkormányzati rendelet
módosítás tervezetét készítse elő és a soron következő 2010.
augusztus 25. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre a rendeletmódosítás tervezetét terjessze elő.
3. A közterület-használati rendelet tárgy szerinti módosításának
Képviselő-testület általi elfogadásáig a Képviselő-testület úgy
rendelkezik, hogy vallási jelkép vagy politikai hovatartozást kifejező
műtárgyak közterületen történő elhelyezését megtiltja és felkéri a
polgármestert, hogy az ilyen tárgyban benyújtott közterület használati
engedély iránti kérelmet utasítsa el.
Felelős: 2. pontra
3. pontra

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Jutasi Kálmán polgármester

Határidő: 1. pontra
3.pontra

2010. augusztus 25.
2010. augusztus 25. illetve határozatlan

Bári Zoltán települési-képviselő: Megjegyzi, hogy az SZMSZ 29. § (3) bekezdésében a sürgősségi
indítványra vonatkozó szabályozás zavaró számára.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A hivatkozott rendelkezés azt jelenti, hogy sürgősségi
indítvány esetében is, legalább a határozati javaslatot írásban kell beadni. Megjegyzi, hogy e napirend
tárgyalása nem tekinthető sürgősségi indítványnak, hisz a képviselő-testület már a június 23-i ülésén
is foglalkozott e kérdéssel.
További kérdés, hozzászólás nem volt.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a testületi ülés tervezett napirendjeinek tárgyalása
megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait pedig kérte, hogy
munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését 17 óra 20 perckor bezárta.

k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bognár Szabolcs
dr. Mohos Antal
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

