Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
120-25/2010.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. november 17-én
(szerda) a képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és
Mohos Péter települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Mohos Péter települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalására tett javaslatot,
melyet a képviselő-testület-testület egyhangúlag elfogadott.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti a képviselő-testületi ülés elfogadott napirendjét.
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. Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja mértékének megállapítása és felhasználása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Az Önkormányzat 2011. évre szóló belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. A közterület használati díjak felülvizsgálata
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. Folyószámlahitel felvételének engedélyezése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. A Győri többcélú Kistérségi Társulás működése során történő helyettesítés rendjének
meghatározása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2077.(III.29) ÖK
rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
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9. Egyéb döntést igénylő ügyek:
a. Kerékpárok nyilvántartásba vétele
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez tartozó
írásos előterjesztést a 9/a. napirend kivételével e-mailen megkapták, a 9/a. napirendhez tartozó
előterjesztés pedig az ülés kezdete előtt került kiosztásra.
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
intézéséről

a

Szociálpolitikai

Bizottság

hatáskörébe

utalt

feladatok

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja
annak elfogadását. Az őszi munkálatokkal egyidejűleg megkezdődött a sárfelhordás az utakra,
javasolja felhívni a gazdák figyelmét ennek a megszüntetésére. Javasolja továbbá a pályázati
kiírások figyelemmel kísérését és ha lesz rá mód a település virágosítására pályázatot kell
benyújtani, akár a civil szervezeteknek is.
Takács Viktor települési-képviselő: Az utakra felhordott sár miatt Németországban,
gondatlan veszélyeztetés miatt büntetés jár. Nálunk ez sajnos nem így van.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ha valaki tetten éri a sárfelhordót feljelentést kel
tenni és akkor tud szabálysértési eljárást indítani az elkövetővel szemben.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének 91/2010.(XI.17.) határozata
környezetvédelmi
állapotáról
szóló
elfogadásáról

a

Képviselőtelepülés
tájékoztató

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek
a
település
környezetvédeleméről
szóló
tájékoztatását jóváhagyólag elfogadja.
2.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja
annak elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
92/2010.(XI.17.)
határozata
a
civil
szervezetek
és
az
önkormányzat
kapcsolatának
értékeléséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a civil szervezetek és az önkormányzat közötti
kapcsolatáról szóló tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja mértékének megállapítása és
felhasználása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja a
határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület tagjai számára tiszteletdíj nem került
megállapításra, csak egy keretet képeztek a költségvetésben.
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Takács Viktor települési-képviselő: A faluközpont építése előtt volt róla szó, hogy egy tábla
fogja majd jelezni, hogy az a képviselői tiszteletdíjakból valósult meg. Erre a mai napig nem
került sor, pótolni kellene.
Burján Imre települési-képviselő: Valóban jelezte az előző testületi ülésen, hogy a jövő évtől
– nem saját célra – fel kívánja venni a tiszteletdíját. Mivel tiszteletdíj nincs, így azt nem teheti
meg, tudomásul veszi. Megjegyezni kívánja azonban, hogy a 2009-2010. évi tiszteletdíjak
jelentős részét a faluközpontban a körforgalom kialakítására különítették el, nem pedig egyéb
csomópont létesítésére. Megjegyzi továbbá, hogy a képviselők azzal, hogy tiszteletdíjat nem
állapítottak meg saját részükre, önmérsékletet tanúsítanak, melyet a vezetőtől is elvárna, mert
amíg a képviselők lemondtak, a polgármester pedig a maximális illetményt veszi igénybe.
Az előterjesztés egyértelmű volt, minden kérdésére választ kapott. Jelzi, hogy a saját keretét
illetően 2011. évtől nem kíván felhasználási célt meghatározni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az előterjesztés készítésénél célja volt az
egyértelműség. Hangsúlyozza, hogy a képviselők tiszteletdíját rendelet állapítja meg, ami
Rábapatonán nincs, ezért tiszteletdíj sincs.
Bán Ferenc települési-képviselő: A képviselői tiszteletdíj a régmúltban is csak egy jelképes
összeg volt, de annak is legalább 90 %-át jótékonysági célra fordították. Négy éve helyezték
hatályon kívül az erre vonatkozó rendeletet. A felajánlás a képviselőkkel együtt, közösen
kialakított célra történt.
Dr. Mohos Antal díszpolgár: Képviselői múltjából tudja, hogy a képviselői tiszteletdíjat
képviselői keret váltotta fel. Felhívja a képviselő úr figyelmét, hogy a polgármester fizetését
munkájáért kapja, nem keverendő össze a képviselői tiszteletdíjjal. Megjegyzi, hogy
kampányban ő sem azt hirdette, hogy ha képviselőnek választják meg akkor felveszi
tiszteletdíját, de ha polgármesternek, akkor lemond az illetményéről.

a
a
a
a

Burján Imre települési-képviselő: Ő csak önmérsékletre hívta fel a polgármester urat, nem
azt kérte, hogy mondjon le az illetményéről.
Bán Ferenc települési-képviselő: Teljesen felesleges ezt a vitát folytatni, hiszen ez egy
elfogadott dolog.
Burján Imre települési-képviselő: A felvetése véleménye szerint célba ért, mert pontos,
egyértelmű határozati javaslat fogalmazódott meg.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 93/2010.(XI.17.) határozata a képviselőtestület
tagjainak
tiszteletdíja
mértékének
megállapításáról és felhasználásáról
1.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a képviselők részére tiszteletdíjat a 20102014 közötti ciklusban nem állapít meg, hanem a költségvetés
tartalékából ún. „képviselői keretet” képez, melyet a képviselők
részben a testület által elhatározott közösségi illetve közcélra,
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2.

részben egyéni képviselői elképzelés szerinti közösségi célra
fordítanak. A keret felhasználás során a Képviselő-testület által
meghatározott közösségi cél aránya 70 %, az egyéni képviselői
cél aránya 30 %.
A Képviselő-testület a „képviselői keret” összegének
meghatározásáról a költségvetés kialakítása során fog dönteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2011. évre szóló belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja
mindkét határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 94/2010.(XI.17.) határozata az ellenőrzési
terv elfogadásáról
1.

2.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a
2011. évre szóló belső ellenőrzési témakört a következőben
határozza
meg:
„Helyi
adóztatási
tevékenység
felülvizsgálata”.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési terv és a határozat 1
példányát küldje meg a Győri Kistérségi Társulás részére.

Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2009. november 30.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 95/2010.(XI.17.) határozata az Ellenőrzési
Stratégiai Terv elfogadásáról
1.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
elfogadja a jelen határozati javaslat mellékletét képező, a 20112014 évekre szóló Ellenőrzési Stratégiai Tervet.
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2.

Felkéri a jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Stratégiai Terv és a
határozat 1 példányát küldje meg a Győri Kistérségi Társulás
részére.

Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2009. november 30.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A közterület használati díjak felülvizsgálata

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 96/2010.(XI.17.) határozata a közterület
használati díjak felülvizsgálatáról
1.

2.

3.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kijelenti, hogy a közterületek használatáról szóló 13/2009.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében foglalt
közterület használati díjtételek összegét illetve mértékét
felülvizsgálta.
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a közterület használati
díjtételeket a 2011. január 01. napjától 2011. december 31.
napjáig terjedő időtartamra a jelenleg hatályos díjtételekkel
azonos összegben, változatlan mértékben határozza meg.
A
díjtételek
felülvizsgálatára
legközelebb
2011.
év
novemberében kerül sor, ezért a Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2011. évi
munkatervében november hónapra tűzze napirendre a
díjtételek összegének felülvizsgálatát.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Jutasi Kálmán polgármester

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Folyószámlahitel felvételének engedélyezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, javasolja a
határozati javaslat elfogadását. Jelen esetben egy technikai megoldásról van szó, amely a
likviditási problémák megoldására szolgál.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 97/2010.(XI.17.) határozata folyószámlahitel
felvételének engedélyezéséről
1./

A Rábapatona Község Képviselő –testülete folyószámla- hitel
igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: a működési bevételek, kiadások időbeli
ütemeltolódásának finanszírozása.
A hitel összege:
20.000.000 Ft.
A hitel futamideje: 12 hó.
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő – testülete
kötelezettséget vállal
- a hitel visszafizetésére, valamint arra hogy,
- a futamidő alatti évek költségvetésében a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja.
Az önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi
költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi
adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését.
A Képviselő –testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből
adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az
1990. évi LXV tv. 88. § /2/ bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.

2./

Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy
az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében
eljárjon,
és
a
hitelszerződést
az
Önkormányzat
képviseletében a Bankkal megkösse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. december 16.

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás működése során történő helyettesítés
rendjének meghatározása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Jutasi Kálmán polgármester: A napirend lezárásaként két határozatot kell hoznia a
képviselő-testületnek, ugyanis, ha a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési
Tanácsként jár el, akkor csak polgármester helyettesítheti, ha pedig kistérségi társulásként,
akkor bárki helyettesítheti őt akadályoztatása esetén.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 98/2010.(XI.17.) határozata a polgármester
helyettesítéséről a GyTKT Területfejlesztési Tanácsnál
1.

2.
3.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
tv. 10/D. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, felhatalmazza
Koroncó Község Polgármesterét Rábapatona Község
Önkormányzata
képviseletére,
amennyiben
annak
képviseletre jogosult Polgármestere akadályoztatva van, ha a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Területfejlesztési
Tanácsként jár el.
Koroncó Község Polgármestere: Radicsné Kincses Mária.
Felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat és egy-egy
példányát küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás és
Koroncó Község Önkormányzata részére.

Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. november 30.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 99/2010.(XI.17.) határozata a polgármester
helyettesítéséről a GYTKT-nál
1.

2.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. tv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján, felhatalmazza Rábapatona Község Jegyzőjét
Rábapatona Község Önkormányzata képviseletére, amennyiben
annak képviseletre jogosult Polgármestere akadályoztatva van,
ha a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Többcélú Kistérségi
Társulásként jár el.
A Jegyző akadályoztatása esetén a Képviselő-testület annak
hivatali rend szerinti helyettesét jogosítja fel a Polgármester
helyettesítésére a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban.
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3.
4.

Rábapatona Község Jegyzője: Szalainé Dr. Németh Annamária,
hivatali rend szerinti helyettese: Varga Tiborné gazdálkodási
főelőadó.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat
egy példányát küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
részére.

Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2009. november 30.

8.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
5/2007.(III.29.) ÖK rendelet módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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 12/2010.(XI.18.) önkormányzati rendelete a
szociális
igazgatás
és
szociális
ellátások
helyi
szabályozásáról
szóló
5/2007.(III.29.)
rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
9/a. napirend tárgyalása:
Tárgya:

Kerékpárok nyilvántartásba vétele

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a nyilvántartásba vételről a lakosságot
milyen formában tájékoztatják.
Jutasi Kálmán polgármester: Az önkormányzati tájékoztatóban meg fog jelenni a felhívás.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 100/2010.(XI.17.) határozata a kerékpárok
önkéntes alapon történő nyilvántartásba vételéről
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a településünkön lévő kerékpárok önkéntes alapon
történő nyilvántartásba vételét
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki
bejelentést, észrevételt tenni.
Dr. Mohos Antal díszpolgár: A mai napon magánterületen elhelyezésre került egy
Milleneumi emlékkereszt. Az előző ciklus vége felé merült fel a kereszt állítás gondolata, csak
nem jutottak a végére. Neki ezzel kapcsolatban gondot az emlékkereszt elhelyezésének módja és
módszere jelent. A helyet, ahol felállították, nem tudja elfogadni, mert annak méltóképpen vagy
a kistérségi parkban, vagy a kialakított főtéren kellene állnia. Véleménye szerint magánterületen
is kellett volna engedélyt kérni az elhelyezésére, hiszen egy kerítés sem építhető fel engedély
nélkül. Felkéri a jegyző asszonyt, nézzen utána, hogy emlékművet lehet-e magánterületen
elhelyezni. Ezenkívül – jelen eset okán – felül kell vizsgálni a vonatkozó rendeletet a
magánterület és a külterület vonatkozásában is. Gondja van továbbá a támogatók körével is.
Nem tudja, hogy a Polgárőrség SZMSZ-e ad-e rá lehetőséget, hogy ilyen célt támogasson a
civilszervezet. Tudomása szerint a Polgárőrség költségvetési pénzből működik, és anyagi
gondjaik vannak, hisz éjjelente csak egy alkalommal kerülhetik meg a falut autóval. Kéri, hogy az
önkormányzat tegye meg a szükséges lépéseket, nézzen utána, hogy mire használják fel az
önkormányzati támogatás összegét.
Takács Viktor települési-képviselő: Megszólítottnak véli magát, hisz részese volt az
emlékkereszt felállításának és vezetője a Polgárőrségnek. Meggyőződése, hogy a templomkertben
jogosan felállíthatták az emlékkeresztet. A Polgárőrség az önkormányzati támogatás összegéről
mindig tételesen elszámolt. Az emlékkereszt állítását tagjaik külön adományozásából
támogatták. Azt gondolja, hogy a Polgárőrség anyagi problémája nem tartozik ide, de
tájékoztatásként elmondja, hogy nincsenek, akár háromszor is körbe tudják járni a települést
éjjelente.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Válaszol dr. Mohos Antal felvetésére. Az
önkormányzat rendelete csak közterületekre vonatkozik, véleménye szerint nem lenne
szerencsés a magánterületet belevonni. Az emlékkereszt egy pontszerű építmény, amely 6 méter
magasságig nem engedélyköteles. Jelzi, hogy a módosított jogszabályok szerint a kerítés építést
is csak bejelentési kötelezettség terheli.
Megjegyzi, hogy az emlékkereszt állításával kapcsolatban hozzá bejelentés nem érkezett, igaz,
hogy ilyen kötelezettsége sem áll fenn a felállítójának. Ennek ellenére jó néven vette volna, mivel
a főtérrel szomszédos ingatlanról van szó.
Dr. Mohos Antal díszpolgár: Az emlékkereszt ellen nincs kifogása. A képviselő-testülettel
közösen kellett volna, és az tisztességesebb lett volna. Akkor nem a kerítés mögé rejtve a
sarokban felállítani, hanem elhelyezkedhetett volna a főtér közepén. A módszert nem helyesli,
mert így a településen az egység helyett megosztó hatást vált ki. Nem tartja valószínűnek, hogy a
felállítói ezáltal erényt kovácsoltak volna maguknak.
Takács Viktor települési-képviselő: A nyár eleje óta küzdött érte, senki nem ajánlotta fel
számára a képviselő-testületből, hogy csinálják együtt.
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Dr. Mohos Antal díszpolgár: Emlékei szerint a Polgár László ötlete indította el a szóban
forgó emlékkereszt állításának gondolatát. Ezáltal a Képviselő-testület konfliktus helyzetbe
került. Kéri a közreműködőket gondolják át a dolgot, még kerülhet méltó helyére az
emlékkereszt és az véleménye szerint megnyugvást hozna a faluba.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az emlékkereszt állításához kapcsolódóan került
sor rendelet-módosításra, melyet az akkori képviselő-testület 3 tagja kezdeményezett.
Molnár Csilla települési-képviselő: A képviselő-testület elé két kérelem érkezett, egy
részleteiben kidolgozott anyag a Polgár Lászlótól és egy e-mail a Takács Viktortól. Sajnálatos
módon nem vették észre, hogy a két kérelemben két különböző keresztről van szó, ezért a két
kérelmezőtől egyezséget kért a képviselő-testület, amely nem született meg. Közös döntés
született arról, hogy emlékkereszt állítására nem ad ki engedélyt a képviselő-testület. Az újonnan
felállt képviselő-testület elé kérelem nem érkezett, a szervezők nem hozták döntéshelyzetbe a
képviselő-testületet. Nehezményezi, hogy a képviselő-testületet nem informálták, véleménye
szerint illett volna.
Burján Imre települési-képviselő: Az emlékkereszt állításával kapcsolatos előterjesztések
idején kampányidőszak volt. Igazából a kereszt felállítása az augusztus 20-i ünnepség keretében
lett volna ideális, de ezt a rendelet nem tette lehetővé. A kereszt készen volt, 2010-es dátummal.
Ezért nem vártak vele tovább.
Molnár Csilla települési-képviselő: Véleménye szerint aki augusztus 20-án emlékkeresztet
kíván állítani azt nem júliusban döntötte el, azt már a tavasz folyamán is tervezte.
Takács Viktor települési-képviselő: Az emlékkereszt felállítása körüli vita megelőzte az ő
eredeti elgondolását, így sajnos csak ezt követően, de minden képviselő-társának átadja a
meghívót az emlékkereszt szentelésére.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület nyilvános
ülését 16 óra 50 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Mohos Péter
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

