Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
120-16/2010.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. augusztus 17-én
(kedd) a képviselő-testület 09 órakor kezdődő rendkívüli ülésén

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Takács Viktor alpolgármester távolmaradását előre jelezte.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Burján Imre és Molnár Csilla
települési-képviselőket kérte fel.
Burján Imre és Molnár Csilla 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.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a napirendhez tartozó határozati javaslatot
képviselő-társai az ülés kezdete előtt kézhez kapták.
Napirend:
1. Tabán utca felújítása
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester: Elmondja, hogy a napirend sürgősségi tárgyalását indokolja az, hogy a
Szentháromság tér rendezését megkezdték, és a kivitelező ajánlata ezzel a munkával párhuzamosan
érvényes, tehát a döntésre és az esetleges kivitelezésre is csak néhány nap áll rendelkezésre. Ezt
követően ismerteti előterjesztését: A Magyar Közút Kht. a Szentháromság tér felújítására vonatkozó
szerződéskötéskor azt az ajánlatot tette, hogy más munkaterületen felszabaduló martaszfaltot a
település murvás utcájába bedolgozná a következők szerint: a meglévő murvás út profilozása gépi
erővel, 8 cm vastagságú maraszfalt bedolgozása 4 m szélességben, padkarendezés helyi anyagból A
település murvás utcáinak áttekintése és az Önkormányzat pénzügyi lehetőségének figyelembe
vételét követően a Tabán utcára (Templomtól a Győri utcáig terjedően) kért ajánlatot. A fenti
szakaszra a kivitelező 800 E Ft + ÁFA ajánlatot adta 30 napos fizetési határidővel, abban az esetben,
ha a munkát a Szentháromság téren végzett munkával egyidejűleg el tudja végezni, tehát, ha most
megrendeljük.
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Burján Imre települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az út vízelvezetése hogyan oldódik meg. Jelen
állapotában a csapadékvíz az útra folyik vissza.
Jutasi Kálmán polgármester: A Tabán utcában árok kialakítására nincs lehetőség. A Farkas Lászlóék
felé lejtetni nem lehet, mivel magánterületet érint. A volt posta épülete mellé szikkasztó létesítésével
lesz megoldható.
Molnár Csilla települési-képviselő: A település csapadékvíz-elvezetési terve mit tartalmaz a Tabán
utcára vonatkozóan?
Jutasi Kálmán polgármester: A legmegfelelőbb megoldáshoz szolgalmi jog bejegyzésre is szükség
volna, mindamellett nagyon sok tulajdonosa van az érintett területnek. Így a tervben foglaltakra nincs
pénz.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Tudomása szerint a terv szerint föld alatti áteresszel vezeti az
árokba a vizet.
9.05 órakor megérkezik Bognár Szabolcs települési-képviselő.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 települési-képviselőből már 9
fő jelen van, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
Burján Imre települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az említett összegbe a szikkasztó kialakítása is
belefér?
Jutasi Kálmán polgármester: Próbál a kivitelezővel aszerint egyeztetni.
Németh Gyula települési-képviselő: A templom hátsó kapujánál az út alatt van egy áteresz, csak
eltömődött a malomgödör felőli oldala.
Bán Ferenc települési-képviselő: A Tabán utcában is, ugyanúgy mint az egész faluban, az utak
mélyebben vannak a padkánál. Ez nagy probléma, a későbbiek folyamán erre gondot kellene
fordítani?
Bári Zoltán települési-képviselő: Hány köbméter martaszfaltot hoz a kivitelező?
Jutasi Kálmán polgármester: 536 m2 területre, 8 cm vastagságban.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A csapadékvíz elvezetésének megoldása fontos. A szikkasztó
kialakítása ideiglenes megoldásnak jó. A Tabán utca felújítása támogatandó,1 millió Ft-ból lesz egy jó
útja a településnek. Sajnálja, hogy nem nagy forgalmú út. A többi utcára is jó lenne ilyen megoldást
találni. A jövőre nézve mondja, hogy az ilyen lehetőségeket ki kell használni, folyamatos kapcsolatban
lenni a Közútkezelő Kht-val.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy milyen koncepció alapján került kiválasztásra
éppen ez az út, itt 4-5 ház van csupán, van más rossz állapotú murvás utca is a településen, mint pl.
az un. „Döfi” köz.
Jutasi Kálmán polgármester: Messze van, az is feltétel volt, hogy a gépeket ne kelljen telepíteni.
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Bári Zoltán települési-képviselő: A tér kialakítására legyen alternatív terv is. A padka zárás murva,
vagy szegélykő? Véleménye szerint hosszú távon a szegélykő a megoldás. Jó lenne a minőségre is
törekedni.
Jutasi Kálmán polgármester: Szegélyköves padkazárás 3,5 m sávszélességű utaknál helyezhető el a
vonatkozó szabályok szerint.
Németh Gyula települési-képviselő: Az útépítéssel egyetért. A képviselő-testület összehívásával van
gondja. A kiküldött levelet 3 nap után olvasta, telefonhívást nem kapott más képviselő-társaival
ellentétben. Ez a diszkrimináció nem fér bele a nézeteibe.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Ő személy szerint is csak levelet kapott, telefonhívása nem
volt, még sem nehezményezi. Eddig ez más képviselő-társánál sem volt probléma.
Németh Gyula települési-képviselő: Amikor sérelem érte akkor kellett volna szólni, őt most érte,
ezért szólt most.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A képviselő úr demokrácia érzéke csak az utóbbi időben
működik.
Burján Imre települési-képviselő: A képviselősége ideje alatt elsőkézből kapott tájékoztatást az
utóbbi pár hónap kivételével, bár ő most is ezt várná el. Őt sérelem érte, és ennek adott hangot.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Ő elfogadta azt ami eddig volt, azért mert a dolgok a faluért
történtek. Sértőnek érzi, hogy most a rendkívüli ülés összehívásából ügyet csinálnak.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzati törvény
előírásai szerint a képviselő a település egészéért dolgozik. Általános jogelv és a törvényalkotó célja
az volt, , hogy a polgármester egyedileg ne döntsön, ezért van mód a rendkívüli ülés összehívására,
melyet az SZMSZ 19. § (2) bekezdése szabályoz. Mindezek azt a célt szolgálják, hogy az
önkormányzati demokrácia szabályai betartásra kerüljenek. A napirendhez kapcsolódóan a kivitelező
ajánlata kedden érkezett, csütörtökre – a munkaterület átadásra – vártak választ, ezt csak így
lehetett megoldani. A demokrácia nem sérült. Szomorúnak tartja Németh Gyula képviselő úr
kifogását és jelzi, hogy ezentúl a képviselő-testület tagjai részére tértivevénnyel fogja kiküldeni
valamennyi levelét.
Bári Zoltán települési-képviselő: A tértivevényes levél nem biztos, hogy jó megoldás, nincsenek
mindig otthon. Küldjék ki „SK” jelzéssel és, ha sürgős esetről van szó hívják fel telefonon.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2010.(VIII.17.) határozata a Tabán utca felújításáról

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábapatona Tabán utca felújításával (8 cm vastag mart aszfalt
bedolgozásával 536 m2 felületen) a Magyar Közút Kht-t bízza
meg 800.000,- Ft + Áfa összegért.
2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezővel a
fenti munkákra a szerződést megkösse és a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
3. A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt. hogy a munkák fedezetére a
2010 évi fejlesztési tartalékkeret terhére a szükséges forrást
biztosítsa.
Felelős: 1 – 2 pontért:
3. pontért
Határidő:1-2. pont:
3. pont

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária
2010. augusztus 30.
2010. szeptember 30.

Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Napirenden kívül kéri képviselő-társaitól, hogy a ciklus
hátralévő részére tegyék félre sérelmeiket. Megjegyzi, hogy a tértivevényes kézbesítést ő sem tartja
jónak.
Németh Gyula települési-képviselő: Ő nem ezt kérte.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés tervezett napirendjének
tárgyalása megtörtént. Megköszönte képviselő-társai munkáját és a rendkívüli ülést 10.00 órakor
bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Burján Imre
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

