Községi Önkormányzat
Rábapatona
120-4/2010.
Jegyzőkönyv
Készült:

Rábapatona Község Önkormányzatának 2010. február 24-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 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Takács Viktor, dr. Mohos Antal és Németh Gyula települési-képviselők
távolmaradásukat előre jelezték.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Burján Imre és Gálné
Sulyok Anetta települési-képviselőket kérte fel.
Burján Imre és Gálné Sulyok Anetta települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalására tett
javaslatot.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
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 költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának
meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.19.) Kt. rendelet
módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző, HVI vezető
5. A TURUL Geodézia Kft. földgázvezeték szolgalmi jog bejegyzésére irányuló
kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

2
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az elfogadott napirendekhez az írásos
előterjesztést a meghívottak 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 6 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 6 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 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó
mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet
megalkotása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi
Bizottság hétfői ülésén az 1-3. napirendeket megtárgyalta. Aprólékosan tanulmányozták a
rendelet-tervezeteket, melynek köszönhetően még a gépelési hibákra is fényt derítettek. Ezek
a hibák természetesen kijavításra kerültek. Ezúton megköszönte a Pénzügyi Bizottság
tagjainak a lelkiismeretes munkáját.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a képviselő-társai részére kiosztott rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 1/2010.(II.25.) rendelete a költségvetés és
zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek
tartalmának meghatározásáról
A rendelet e jegyzőkönyv melléklete.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.19.) Kt.
rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A Pénzügyi Bizottság észrevétele alapján a gépelési hiba a
napirend előterjesztésében, illetve a rendelet-tervezet 2. számú melléklet folytatásában
javításra került. A javított változatot az ülés kezdete előtt képviselő-társai rendelkezésére
bocsátotta.
Molnár Csilla települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság a javításokat követően
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
2/2010.(II.25.)
rendelete
az
önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
1/2009.(II.19.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet e jegyzőkönyv melléklete.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
3/2010.(II.25.)
rendelete
az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
A rendelet e jegyzőkönyv melléklete.
Bognár Szabolcs települési-képviselő 17 óra 10 perckor megérkezik az
ülésterembe.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből 7 fő jelen van, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző, HVI vezető

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy az érintett személyek
előzetesen nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak a személyüket érintő napirend
nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző, HVI vezető: Az előterjesztésében
rögzítettekkel egyezően tesz javaslatot a szavazatszámláló bizottságok létrehozására.
Ismerteti az idevonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A szavazatszámláló bizottságok
megválasztásának végső határideje az országgyűlési választás napját megelőző 20. nap, amely
március 22. A képviselő-testület munkaterve szerint következő ülését március 24-én tartja,
ezért terjesztette be a napirendet a mai ülésre.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a határozati
javaslatban szereplő személyek nyilatkozatban rögzítették, hogy megválasztásuk esetén a
feladat ellátását vállalják, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott
összeférhetetlenségi tényezők személyükkel szemben nem állnak fenn.
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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
13/2010.(II.24.)
határozata
a
szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak
megválasztásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
001.
számú
szavazókör
szavazatszámláló
bizottságába
Kocsis Józsefné
Gácsné Kozma Ildikó
Kertainé Hermenn Henrietta rábapatonai
lakosokat bizottsági tagnak,
Bognár Ferencné
Nagyné Folkmayer Enikő
Varga Tiborné, Nagy Erzsébet rábapatonai
lakosokat bizottsági póttagnak,
002.
számú
szavazókör
szavazatszámláló
bizottságába
Eőry Endréné
Vig Józsefné
Káposzta
Ildikó
rábapatonai
lakosokat
bizottsági tagnak,
Bukta Zoltánné
Hermann Róbertné
Kertainé László Erzsébet
Veneszné Nagy Marietta
Vig-Máté
Eszter
rábapatonai
lakosokat
bizottsági póttagnak,
Kisebbségi
szavazókör
szavazatszámláló
bizottságába
Vigné Nagy Adrienn
Bálint Eszter
Tóth
Sándorné
rábapatonai
lakosokat
bizottsági tagnak
Takácsné Schvenzberger Gyöngyi
Varga Tamásné rábapatonai lakosokat
választja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoktól, póttagoktól
vegye ki az esküt, és adja át megbízó levelüket.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. március 22.
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5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A TURUL Geodéziai Kft. földgázvezeték szolgalmi jog bejegyzésére
irányuló kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést megvitatta, mindhárom határozati javaslat elfogadását támogatja.
Jutasi Kálmán polgármester: Jelzi, hogy az 1. számú határozati javaslat 3. pontjában
elírás történt, az 5 m2 helyett helyesen 48 m2-nek kell szerepelnie, ami a 2. pontban is
szerepel.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 14/2010.(II.24.) határozata a Rábapatona
5. hrsz-u ingatlanon történő bányaszolgalmi jog
bejegyzéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(Adószám: 15366753-2-08, Statisztikai szám: 15366753 8411
321 08 Székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.) hozzájárul,
hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. (KSH sz.
13937856-4022-114-08. cégjegyzék szám: 08-10-001806.,
adószám: 13937856-2-44) javára a Rábapatona 5. hrsz-u
ingatlanon bányaszolgalmi jogot jegyezzen be az ingatlan
nyilvántartásba.
2. A bányaszolgalmi joggal érintett terület nagysága 48 m2.
3. A szolgalmi joggal érintett területre fizetendő kártalanítási
összeg:
(48m2 x 200,- Ft/m2)
9.600,- Ft.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti
határozatban rögzített adatokat tartalmazó megállapodás
aláírására, illetőleg egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. március 5.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. számú 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 15/2010.(II.24.) határozata a Rábapatona
411/1. hrsz-u ingatlanon történő bányaszolgalmi jog
bejegyzéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(Adószám: 15366753-2-08, Statisztikai szám: 15366753 8411
321 08 Székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.) hozzájárul,
hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. (KSH sz.
13937856-4022-114-08. cégjegyzék szám: 08-10-001806.,
adószám: 13937856-2-44) javára a Rábapatona 411/1. hrsz-u
ingatlanon bányaszolgalmi jogot jegyezzen be az ingatlan
nyilvántartásba.
2. A bányaszolgalmi joggal érintett terület nagysága 353 m2.
3. A szolgalmi joggal érintett területre fizetendő kártalanítási
összeg:
(353 m2 x 200,- Ft/m2)
70.600,- Ft.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti
határozatban rögzített adatokat tartalmazó megállapodás
aláírására, illetőleg egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. március 5.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 3. számú határozati javaslatot
teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 16/2010.(II.24.) határozata a Rábapatona
86/5. hrsz-u ingatlanon történő bányaszolgalmi jog
bejegyzéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(Adószám: 15366753-2-08, Statisztikai szám: 15366753 8411
321 08 Székhelye: 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18.) hozzájárul,
hogy az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. (KSH sz.
13937856-4022-114-08. cégjegyzék szám: 08-10-001806.,
adószám: 13937856-2-44) javára a Rábapatona 86/5. hrsz-u
ingatlanon bányaszolgalmi jogot jegyezzen be az ingatlan
nyilvántartásba.
2. A bányaszolgalmi joggal érintett terület nagysága 79 m2.
3. A szolgalmi joggal érintett területre fizetendő kártalanítási
összeg:
(79 m2 x 200,- Ft/m2)
15.800,- Ft.
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti
határozatban rögzített adatokat tartalmazó megállapodás
aláírására, illetőleg egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. március 5.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Megkérdezi képviselő-társait, hogy napirenden kívül kíván-e valaki bejelentést tenni.
Bejelentés nem érkezett.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte képviselő-társai munkáját, tájékoztatást adott
arról, hogy a munkaterv szerint a képviselő-testület következő ülése március 24-én lesz, majd
az ülést 17 óra 30 perckor bezárta.
K.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Burján Imre
Gálné Sulyok Anetta
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

