Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
120-2/2010.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. február 10én (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott
10 települési-képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bognár Szabolcs települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc
és Bári Zoltán települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Bári Zoltán 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 tárgyalásra tesz javaslatot,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Ismerteti a rendkívüli ülés elfogadott napirendjét.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezetének tárgyalása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

2.) A rábapatonai Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a napirendekhez az írásos előterjesztést a
meghívottak a meghívóval együtt kézhez kapták.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezetének tárgyalása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletes indokolását az ülésén megtárgyalta. A
Bizottság az anyagot jónak értékelte, a 2010. évi támogatási igények elbírálása váltott ki vitát.
Az igényelt összeghez viszonyítva a bizottság az alábbi módosításokat javasolja:




Sportegyesület
megtörténtét követően
Bolero

1.500.000,- Ft, két részletben, a tételes elszámolás
500.000,- Ft
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Bilibáncs Alapítvány
100.000,- Ft
Molnár Ferenc Alapítván
75.000,- Ft
Pro Pátria Alapítvány részére az 500.000,- Ft anyagként kerüljön átadásra, nem
pénzbeni juttatásként + 1 fő közmunkás 1 évi foglalkoztatása
 Rába Agár klub
csak élőmunka
A felsorolt összegek figyelembe vételétel 1.675.000,- Ft-tal kevesebb kerülne átadásra a civil
szervezeteknek, melyet más hasznos célra fel lehetne használni.
A bizottság javasolja még a céltartalékok között az óvodába nevelői szoba és logopédiai szoba
kialakítása előirányzatát 800 E Ft-ról felemelni a pályázati önrésznek megfelelő összegre.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A Pro Pátria támogatásával kapcsolatban – mint
érintett – javasolná, hogy az anyagköltséget egészítsék ki azzal, hogy anyagköltség, vagy
pályázati önrész. Tudomása van róla, hogy több pályázat kerül kiírásra, ahova pályázhat az
Alapítvány, és a sikeres pályázat egyik feltétele az önerő biztosítása.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: Előző hozzászólását
kiegészíti azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén megfogalmazódott az is, hogy a
céltartalékok között külön soron 100.000,- Ft összeget szerepeltetni kellene rendezvények
lebonyolítása céljából. Gondoltak olyanra, hogy ha a pályázaton nyert összeg nem elég a
rendezvény teljes költségére, ahhoz pár tízezer forintos kiegészítés ebből az elkülönített
összegből biztosítható lenne.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a civil szervezetek támogatására tett
javaslatát milyen szempontok alapján alakította ki a Pénzügyi Bizottság.
Molnár Csilla települési-képviselő: A költségvetési koncepció elfogadását követően a
hivatal a civil szervezetek számára kiküldött egy támogatási igénylőlapot, melyet
visszaküldtek, megjelölve a támogatásként kért összeget, néhányan indokolva, többen anélkül.
A Rába Agárklub támogatási igényének pénzbeli részét azért nem javasolja elfogadásra a
Pénzügyi Bizottság, mivel ezzel a szervezettel az önkormányzatnak semmiféle kapcsolata
nincs. Mohos doktor előző, még mint versenyszervező hozzászólásaira visszaemlékezve, a
pályán szervezett versenyek mindegyike 0 Ft-ban megállt, veszteség nem keletkezett.
Bán Ferenc települési-képviselő: Mivel indokolták az igényelt 800 ezer forint támogatást. A
versenyek pénzügyi kimenetele nagyon sok mindentől függ.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A Rába Agárklub működéséhez az alap
infrastruktúrát a Pro Pátria Alapítvány biztosítja, nekik a versenyek szervezése a feladatuk. A
versenyeket az önkormányzat eddig sem támogatta, azokhoz a költségeket meg kell
előlegezni, ami a nevezési díjakból, az árusok által fizetett bérleti díjakból, camping
bevételéből megtérül.
Bán Ferenc települési-képviselő: Az I. VB megszervezése során a hivatalban állófogadás
volt, tehát az önkormányzat partner volt.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az akkori fogadás nem a VB miatt, hanem az Agár
Világszövetség ülésezése miatt volt. Azóta már több európai szintű verseny volt a pályán,
mégsem volt hozzárendelve állófogadás.

2

3
Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat támogatására eddig
nem volt igény, már az előző évben is jelentkeztek, és most ismét. Emiatt ő az élőmunka
megítélése mellett valamennyi pénzt is adna számukra. A Sportegyesület elszámoltatására
már korábban rákérdezett, a válasz a tételes elszámoltatás volt, ami az elhangzottak szerint ez
idáig nem történt meg.
Bári Zoltán települési-képviselő: A Sportegyesületnél a legnagyobb a csökkentés mértéke,
megkérdezi mi az oka ennek? Meg kell vizsgálni, ha az igénnyel szemben 500 E Ft-tal
kevesebbet kapnak az mennyire veszélyezteti a működésüket. Ezen gondolatok mellett
megfontolásra ajánlja a képviselő-testületnek.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Bolero támogatásával
kapcsolatban fontosnak tartja megemlíteni, hogy 2009-ben Barcelona volt a VB helyszíne,
azért kaptak 732 E Ft támogatást, 2010-ben nem kell külföldre menniük, Nagykanizsán kerül
megrendezésre a VB, ahova eljutni nem olyan költséges.
Bán Erika a BOLERO KH Tánc és Sportegyesület vezetője: Elsőként megköszönte a
képviselő-testületnek az eddigi támogatását. Tájékoztatásul elmondja, hogy az egyesület
működési költsége 2,5 millió forintnál tart, melyet eddig a szülők fizettek. Ki kellett fizetni a
szövetségi tagdíjat, nevezési díjakat, utazási költségeket, ruhaanyagot és a varratási díjakat.
Az egyesület versenyzése nem korlátozódik le a VB-re, más egyesületek által szervezett
versenyeken is indulniuk kell, hogy tovább tudjanak lépni.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: Az egyesületnek kb. 50 tagja
van, ami azt jelenti, hogy az eddigi kiadásaik 5.000,- Ft/szülő. Minden sport pénzbe kerül. A
civil szervezeteknek a működésük során önmérsékletet kell tanúsítani.
Németh Gyula települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért. A Bolero
támogatásánál elfogadja, hogy míg a 2009. évi szállás költsége 1.300 E Ft, volt, addig 2010ben a szállás csak 542 E Ft-ba kerül. Erről tovább nem kell vitázni. Megjegyzi, hogy a
településnek nemcsak e fajta táncra és focira van szüksége, a néptánc oktatását mégsem
támogatja senki sem. A testületi ülést megelőzően ülésezett a Szociálpolitikai Bizottság, ami a
„ne költsünk többet” égisze alatt zajlott, a támogatások megállapításánál is ez legyen a
mérvadó.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Szívesen adna magasabb összegű támogatást, de az
indokok alapján a Pénzügyi Bizottság javaslatát is el tudja fogadni. A Sportegyesülettel
kapcsolatban fontosnak tartja elmondani, hogy 2.000 ezer Ft összegű támogatást kapott, ezen
felül – amiről sajnos sosem esik szó – az önkormányzat fizeti a víz-, szennyvíz- és áramdíjat,
továbbá közmunkás igénybevételével rendben tartatja a pályát és az öltözőt. A konkrét
támogatási összegbe ezek is beletartoznak, forintosítani kellene ezeket is.
Jutasi Kálmán polgármester: A Bolero mellett szól az a sok érem, melyet mindenki láthat
az ülésterem vitrinjében, eredményeikhez nem fér kétség, hírnevet hoztak a településnek. A
falu 50 gyermekének biztosítja a sport lehetőséget. Ő javasolja az igényelt 800 E Ft
megállapítását.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: Amikor a Sportegyesületről
van szó nemcsak az NB II-es csapatra kell gondolni, rajtuk kívül sportolnak az ifik, valamint a
női csapat is eredményesen működik. Így összességében 60-70 fő sportolási lehetőségéről
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lehet beszélni. A támogatások megítélésénél, ugyanúgy mint a Sportegyesületnél, a Bolero
esetében sem csak a pénzbeni támogatásról van szó. Ők is igénybe veszik az önkormányzat
által biztosított termet, ahol meleg és világos is van számukra. Az összképhez ez is
hozzátartozik. Kitart a bizottság javaslata mellett.
Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi, hogy a Molnár Ferenc Hagyományőrző
Alapítvány mit tesz az asztalra, évente egy rendezvényt tudnak felmutatni, ahhoz mérten
sokallja a kért, sőt még a Pénzügyi Bizottság által javasolt összeget is.
Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint a „minden működjön” elvet kell
követni. Meggyőződése, hogy a megyében nagy szemet szúrna, ha a sportegyesületünk
működésképtelenné válna.
Németh Gyula települési-képviselő: A költségvetés tárgyalása során a civil szervezetek
támogatásán kívül másról nem is esett szó.
Molnár Csilla települési-képviselő: Ez nyitott kérdés volt, ezért kellett innen elindulni.
Takács Viktor alpolgármester: Megkérdezi, hogy a képviselői tisztelet-díjat mire fordítják,
az eddig tervezett körforgalom építése megvalósulhat?
Jutasi Kálmán polgármester: A buszforduló elkészülte után igen, melyben jelenleg a
közbeszerzési eljárás van folyamatban, a kivitelezés várható befejezése júniusra tehető.
Takács Viktor alpolgármester: Szeretne számot adni a Sportegyesület vezetésében
bekövetkezett változásokról. Az eddigi elnök, Polgár László helyébe Varga Tibor került
elnökként. A változás átvezetésével kapcsolatos kérelmet a cégbírósághoz már benyújtották.
Ha az önkormányzat 1,5 millió Ft támogatást állapít meg részükre, az csak a kötelező díjakra,
így pl. nevezési díj, bírók tiszteletdíja stb. lesz elegendő. Ezenkívül a szövetség fele 1 millió
forintot kell befizetni és hátra van még többek között az útiköltségek viselése is.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: Ahogy hirtelen számolt, a
2,5 M Ft kiadásból 2 M Ft-ot áll az önkormányzat. Ezt helytelennek ítéli meg. Racionalizálni
kell az egyesület működését, szerinte az 1.000,- Ft-os tagdíj nagyon kevés.
Takács Viktor alpolgármester: Az önkormányzati támogatásból le kell vonni a reklámtábla
után kapott 770 ezer forintot.
Bári Zoltán települési-képviselő: A bizottság által javasolt mértékben nem csökkentené a
Sportegyesület támogatását, számára az 1.800.000,- Ft lenne elfogadható. A Bolero esetében
600.000,- Ft támogatást, a Molnár Ferenc Alapítvány esetében pedig a 2009. évivel azonos
mértékű, 50.000,- Ft összegű támogatást tart elfogadhatónak.
18.05 órakor Németh Gyula települési-képviselő távozik az ülésteremből.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből 8 fő jelen van, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
Molnár Csilla települési-képviselő: A Bilibáncs Alapítvány részére is az előző évivel azonos
mértékű támogatásra tettek javaslatot.
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Molnár Ferenc helyi lakos: A Bilibáncs Alapítvány nevében ebben az évben is nyújtanak be
pályázatokat rendezvények szervezésére. Az önrész biztosításához kért segítséget. Tervükben
szerepel egy képzőművészeti tábor megszervezése. Véleménye szerint színfoltja lehetne a
településnek. Nyertes pályázat esetén kéne majd segítséget a táborozók elszállásolására az
iskolában, mert rossz idő esetén az kérdéses.
Bári Zoltán települési-képviselő: Javasolja az Alapítvány támogatását.
Jutasi Kálmán polgármester: A Sportegyesület támogatásából javasolná kiemelni a női
csapat támogatását, azt külön sorban feltüntetni.
Takács Viktor alpolgármester: Véleménye szerint ennek semmi akadálya.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Egyetért a Pénzügyi Bizottság támogatási
javaslatával. Évközben a lehetőségekhez mindig nyújtott segítséget a testület, a működésük
biztosított volt. A képviselői tiszteletdíjak felhasználásáról döntenie kellene a testületnek,
javasolja elhatározni, hogy a tiszteletdíj milyen %-át fordítják a közjavára, és milyen % felett
rendelkezhet a képviselő.
Bán Ferenc települési-képviselő: A Rába Agárklub az elmúlt évben is kért anyagi
támogatást, de nem kapott. Javasol 300 ezer Ft-ot megállapítani részükre.
Jutasi Kálmán polgármester: Az önkormányzatnak semmiféle rálátása nincs a
működésükre.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A tiszteletdíjakkal kapcsolatos javaslattal
egyetért. A Sportegyesület támogatásával kapcsolatban a javasolt 1.500 – 1.800 ezer forint
közötti összeget tudná elfogadni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottság felé negyedévente tételes
elszámolást ad, a Bolerónak 600 ezer Ft-ot javasol, az Agárklubnak egy jelképes összeget,
200 ezer Ft-ot, de megkérdezi, hogy valaki kezdeményezett velük valamiféle kapcsolattartást.
Jutasi Kálmán polgármester: Igen, ő személyesen, de az sikertelen maradt.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ha az Agárklub hibájából, akkor a pénzösszegre
tett javaslatát visszavonja.
Burján Imre települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén mindvégig a takarékosság
mellett foglalt állást. A civil szervezetek támogatására nem mindegy, hogy 5 M Ft-ot, vagy
3,5 M Ft-ot osztanak ki. A Sportegyesület támogatásánál tartózkodott, de az ülés folyamán
elhangzott 1.800 E Ft összegű támogatást elfogadja. A Bolero részére a 600 E Ft-os, Pro
Pátria részére az 500 E Ft-os támogatást, az Agárklub részére az élőmunka biztosítását,
továbbá a Molnár Ferenc Alapítvány részére az 50 E Ft összegű támogatási javaslatot
elfogadja.
Molnár Csilla települési-képviselő: A tiszteletdíjakkal kapcsolatban felmerült javaslattal
egyetért. Felhívja a figyelmet, hogy csak a 9 hónapra arányosított összeg felett
rendelkezhetnek. Felosztásként 70 % közös célra + 30 % egyéni döntésen alapuló arányt
javasolja.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Úgy látja, hogy az idei költségvetés tárgyalása során
kizárólag a civil szervezetek támogatási összege esett górcső alá. Régebben, mikor még ő is
tagja volt a Pénzügyi Bizottságnak soronként, tételesen átnézték a teljes anyagot, volt, hogy
azzal kezdték a költségvetés tanulmányozását, hogy a kiadási oldalt 10 %-kal csökkenteni
kell, és ennek a szellemében mentek tovább. Ha ezt most is így teszik akkor sokkal több
tartalék maradt volna.
Burján Imre települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén sorról sorra tanulmányozták
a költségvetés részletes indokolását, még a 25-50 ezres nagyságrendű kiadásokra is
rákérdeztek.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: Az elmúlt években már a költségvetési
koncepció tárgyalásakor hoztak határozatot arról, hogy a dologi kiadásoknál történik-e
csökkenés.
Molnár Csilla települési-képviselő: A dologi kiadások az előző évi árszinten kerültek
tervezésre. Az intézményeknél a lehetséges létszámcsökkentés megtörtént. Ennél többet nem
lehet lefaragni.
Burján Imre települési-képviselő: A közalkalmazottaknál bevezetésre kerülő Cafetéria
költséget lehetett volna csökkenteni, de a bérpolitikai intézkedések miatt ezzel nem kívánt
foglalkozni.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megjegyzi, hogy ő Győrben közalkalmazott és
semmit külön juttatást nem kap.
Molnár Csilla települési-képviselő: Javasolja, hogy határozzák meg a képviselői tiszteletdíj
felhasználásának arányszámait. Ő 70 % + 30 %-os felosztást javasol a közcélok és az egyéni
indítványok támogatására.
Bári Zoltán települési-képviselő: Számára a 40 % + 60 %-os arány az elfogadható.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester képviselő-javaslat alapján elsőként a 70 + 30%-os arányú
tiszteletdíj felosztást teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 5 fő igen, 3 fő nem szavazatával elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester képviselő-javaslat alapján ezt követően a 40 + 60%-os arányú
tiszteletdíj felosztást teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület a javaslatot 3 fő igen, 5 fő nem szavazatával nem fogadta el.
Jutasi Kálmán polgármester az elfogadott javaslatok alapján a tiszteletdíj arányszámainak
meghatározásával kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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Határozati javaslat:
Rábapatona Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 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.
A képviselő-testület 5 fő igen, 3 fő nem szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2010.(II.10.) határozata a képviselői-tiszteletdíjkeret
felhasználásáról
Rábapatona Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, 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.
Jutasi Kálmán polgármester a 2010. évi költségvetés támogatási igényeivel kapcsolatban az
alábbi javaslatot terjeszti elő, úgy, hogy elsőként az igényelt támogatási összeget,
másodikként a Pénzügyi Bizottság javaslatát, ezt követően pedig képviselő-társa által javasolt
összegre kéri a szavazatokat civil szervezetenként:
Sportegyesület:
Igényelt támogatás:
2.000.000,- Ft
A képviselő-testület 1 fő igen, 7 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Pénzügyi Bizottság javaslata:
1.500.000,- Ft
A képviselő-testület 1 fő igen, 7 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Képviselői javaslat:
1.800.000,- Ft
A Képviselő-testület 6 fő igen, 2 fő nem szavazatával a javaslatot elfogadta.
Bolero Közhasznú Tánc- és Sportegyesület
Igényelt támogatás:
800.000,- Ft
A képviselő-testület 1 fő igen, 7 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Pénzügyi Bizottság javaslata:
500.000,- Ft
A képviselő-testület 1 fő igen, 7 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Képviselői javaslat:
600.000,- Ft
A Képviselő-testület 6 fő igen, 2 fő nem szavazatával a javaslatot elfogadta.
Polgárőr Egyesület
Az igényelt támogatás és a Pénzügyi Bizottság javaslata. 320.000,- Ft
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Bilibáncs Alapítvány
Az igényelt támogatás:
150.000,- Ft
A képviselő-testület 8 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Pénzügyi Bizottság javaslata:
100.000,- Ft
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
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Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány
Igényelt támogatás:
100.000,- Ft
A képviselő-testület 8 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Pénzügyi Bizottság javaslata:
75.000,- Ft
A képviselő-testület 2 fő igen, 6 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Képviselői javaslat:
50.000,- Ft
A Képviselő-testület 6 fő igen, 2 fő nem szavazatával a javaslatot elfogadta.
PRO Pátria Alapítvány
Az igényelt támogatás és a Pénzügyi Bizottság javaslata. 500.000,- Ft értékű anyag költség,
vagy pályázati önerő + 1 fő közmunkás 1 évi foglalkoztatása
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett elfogadta.
Rába Agár-klub
Igényelt támogatás:
800.000,- Ft + 1 fő közmunkás szükség szerinti
foglalkoztatása az agaras világbajnoksághoz kapcsolódóan
A képviselő-testület 8 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Pénzügyi Bizottság javaslata:
0,- Ft; + 1 fő közmunkás szükség szerinti foglalkoztatása
az agaras világbajnoksághoz kapcsolódóan
A képviselő-testület 5 fő igen, 2 fő nem szavazatával, 1fő tartózkodása mellett a javaslatot
elfogadta.
Képviselői javaslat:
250.000,- Ft + 1 fő közmunkás szükség szerinti
foglalkoztatása az agaras világbajnoksághoz kapcsolódóan
A Képviselő-testület 2 fő igen, 6 fő nem szavazatával a javaslatot elvetette.
Életet az Éveknek nyugdíjasklub
Az igényelt támogatás és a Pénzügyi Bizottság javaslata. 200.000,- Ft
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Horgász-szakkör
Az igényelt támogatás és a Pénzügyi Bizottság javaslata. 50.000,- Ft
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát teszi fel szavazásra, hogy
céltartalékok között külön soron 100.000,- Ft összeg szerepeljen rendezvények lebonyolítása
céljából.
A képviselő-testület 7 fő igen, 1 fő nem szavazatával a javaslatot elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a céltartalékok között az
„Óvodába nevelői szoba és logopédiai szoba kialakítása” feladatra a 800 ezer Ft helyett 1.050
ezer Ft kerüljön tervezésre.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester a rész-szavazatok alapján az alábbi határozati javaslatot
terjeszti elő:
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Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének részletes indokolását az alábbi kiegészítésekkel, módosításokkal
elfogadja:
Civil szervezetek támogatása:
 Sportegyesület
1.800 E Ft
 Bolero Közhasznú Tánc- és SE
600 E Ft
 Polgárőr Egyesület
320 E Ft
 Bilibáncs Alapítvány
100 E Ft
 Molnár Ferenc Hagyományőrző A.
50 E Ft
 Pro Pátria Alapítvány
500 E Ft anyag ktg, vagy pályázati
önerő + 1 fő közmunkás 1 évi foglalkoztatása
 Rába Agár-klub
1 fő közmunkás szükség szerinti
foglalkoztatása az agaras világbajnoksághoz kapcsolódóan
 Életet az Éveknek Nyugdíjasklub
200 E Ft
 Horgász Szakkör
50 E Ft
Céltartalék
 külön sorában 100 E Ft rendezvények lebonyolítására
 Óvodába nevelői szoba és logopédiai szoba kialakítása
1.050 E Ft.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1. pontban meghatározottak figyelembe
vételével a költségvetési rendelet-tervezetének elkészítésére, a polgármestert annak
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2010. február 24.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2010.(II.10.) határozata az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének részletes
indokolását az alábbi kiegészítésekkel, módosításokkal
elfogadja:
Civil szervezetek támogatása:
 Sportegyesület
 Bolero Közhasznú Tánc- és SE
 Polgárőr Egyesület
 Bilibáncs Alapítvány
 Molnár Ferenc Hagyományőrző A.
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1.800 E Ft
600 E Ft
320 E Ft
100 E Ft
50 E Ft
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Pro Pátria Alapítvány
500 E Ft anyag
ktg, vagy pályázati önerő + 1 fő közmunkás 1 évi
foglalkoztatása
 Rába Agár-klub
1 fő közmunkás
szükség
szerinti
foglalkoztatása
az
agaras
világbajnoksághoz kapcsolódóan
 Életet az Éveknek Nyugdíjasklub
200 E Ft
 Horgász Szakkör
50 E Ft
Céltartalék
 külön sorában 100 E Ft rendezvények lebonyolítására
 Óvodába nevelői szoba és logopédiai szoba kialakítása
1.050 E Ft.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az 1. pontban
meghatározottak figyelembe vételével a költségvetési
rendelet-tervezetének elkészítésére, a polgármestert annak
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2010. február 24.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rábapatonai Napközi Otthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésére
pályázat benyújtása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A napirendhez tartozó
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010.(II.10.) határozata a rábapatonai Napközi Otthonos
Óvoda infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat
benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Rákóczi utca 85. szám alatti Napközi
otthonos Óvoda épülete infrastrukturális fejlesztésére a
1/2010.(I.19.) ÖM rendeletben meghatározott feltételek
között.
2. A projekt bruttó bekerülési költsége: 5.253.981,- Ft,
Ebből:
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- a megpályázandó, vissza nem térítendő támogatás
összege:
4.203.185,- Ft
- az önrész
1.050.796,- Ft
3. A pályázati önrész fedezete a 2010. évi költségvetési
tartalék.
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére,
benyújtására, valamint pályázat nyertesség esetén a projekt
megvalósításával
kapcsolatos
intézkedések
és
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: :2010. február 15.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megköszönte képviselő-társai munkáját és az ülést 19
órakor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Bári Zoltán
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők
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