Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
120-21/2010.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. október 14-én
(csütörtök) a képviselő-testület 15 órakor kezdődő rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
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 tájékoztatást ad arról, hogy az alakuló ülésen 2 megválasztott
képviselő kivételével valamennyien átvették megbízólevelüket és esküt tettek. Átadja az alakuló
ülésről távol maradó Burján Imre és Takács Viktor települési-képviselőknek megbízólevelüket és
felkéri őket, hogy előmondása alapján tegyék le a képviselői esküt.
A megválasztott települési-képviselők Jutasi Kálmán polgármester előmondása alapján leteszik
az alábbi esküt:
„Én, ………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének előmozdítása
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirend tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
Belterületi utak kátyúzása és a murvás utcák felújítása
A napirendet 7. napirendi pontként javasolja felvenni.
A képviselő-testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti a rendkívüli ülés elfogadott napirendjét.
Napirend:
1. Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) pályázat megvalósítására pályázat
kiírása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Belvízelvezető átereszek tisztítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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3. Rábapatona Község rendezési tervének módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A temető járdájának felújítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. A Petőfi Sándor ÁMK pedagógiai programjának módosítása – az általános előírások
alkalmazásától eltérően – az alsó tagozat osztályozását érintően
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
6. Ügyrendi Bizottság 5. tagjának megválasztása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Belterületi utak kátyúzása és a murvás utcák felújítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1-3 és az 5-6
napirendekhez az írásos előterjesztést a meghívóval együtt, a 4. és a 7. napirendekhez pedig az
ülés kezdete előtt kézhez kapták.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) pályázat
megvalósítására pályázat kiírása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat elfogadását javasolja azzal hogy helyi vállalkozók, illetve helyi érdekeltségű
vállalkozások részére kerüljön a pályázat kiírásra, így a
TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9142 Rábapatona, K. Rákóczi u. 72/B.
D.Szabó és Társa Kft. 9142 Rábapatona, zrínyi u. 17.
CÉHMESTER Építőipari és Számviteli Kft. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 23.
Kőmíves és Kőmíves Kft. 9407 Sopron, Sárhalmi u. 12.
részére.
Jutasi Kálmán polgármester: A Kőmíves és Kőmíves Kft. Czencz Péter rábapatonai lakos
nevéhez kapcsolódóan jött szóba.
Takács Viktor települési-képviselő: Rábapatonai székhelye van?
Jutasi Kálmán polgármester: A céget nem ismeri, Czencz Péter rábapatonai, aki őt
megkereste, és aki a kft. ügyvezetője.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Rábapatonai illetőségű cégek is szóba jöttek.
Molnár Csilla települési-képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság ülésén még az is elhangzott, ha a megkeresettek nem adnak be pályázatot, akkor média
útján kell meghirdetni.
Bári Zoltán alpolgármester: Jó dolognak tartja, hogy a helyi vállalkozások előnyt élveznek,
de a pályázat legyen nyitott, a pályázati felhívást akár a média útján, de nyilvánosan tegye közzé a
polgármester, ha a megkeresés nem vezet eredményre.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a határozat második pontjának alábbiak szerinti kiegészítését
teszi fel szavazásra:
TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9142 Rábapatona, K. Rákóczi u. 72/B.
D.Szabó és Társa Kft. 9142 Rábapatona, zrínyi u. 17.
CÉHMESTER Építőipari és Számviteli Kft. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 23.
Kőmíves és Kőmíves Kft. 9407 Sopron, Sárhalmi u. 12.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester Bári Zoltán alpolgármester módosító javaslatát teszi
felszavazásra:
„5. Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre, a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázati felhívást nyilvánosan tegye közzé.”
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az elfogadott kiegészítéssel együtt.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 73/2010.(X.14.) határozata az IKSZT pályázat
megvalósításáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
pályázat megvalósítása egyszerűsített beszerzési szabályzat alá
tartozik, ezért a beszerzési szabályzata szerint eljárást kell
lefolytatni.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér megvalósítására pályázatot ír
ki. az alábbi vállalkozások részére:
TAMITA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9142 Rábapatona, K.
Rákóczi u. 72/B.
D.Szabó és Társa Kft. 9142 Rábapatona, zrínyi u. 17.
CÉHMESTER Építőipari és Számviteli Kft. 9023 Győr, Tihanyi
Árpád út 23.
Kőmíves és Kőmíves Kft. 9407 Sopron, Sárhalmi u. 12.
3. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ajánlati Felhívást a 2.
pontban szereplő vállalkozásoknak megküldje, a pályázat
lebonyolításához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat
megtegye.
4. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság elé,
majd a bizottság javaslatával a képviselő testület elé döntéshozatalra
beterjessze.
5. Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre, a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati felhívást
nyilvánosan tegye közzé.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
2010. november 30.
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2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Belvízelvezető átereszek tisztítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Beszámol arról, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslat
elfogadását javasolja.
Takács Viktor települési-képviselő: A Széchenyi utcában a Hegedüs Antal és a Nagy Gábor
közötti szakaszon szabálytalan bejárókat építettek, és emiatt nem tud a csapadékvíz elfolyni. A
lakókat kell rábírni az átereszek szabályos megépítésére.
Jutasi Kálmán polgármester: Minden utcában vannak szabálytalan átereszek. Az egész
településen fel kell mérni és összességében a képviselő-testület elé terjeszteni. Elsődleges
feladatnak gondolja az önkormányzat kezelésében lévő átereszek helyreállítását.
Bán Ferenc települési-képviselő: Az előterjesztésben szereplő 3 rész a legsürgősebb.
Véleménye szerint el kell kezdeni a munkát, az önkormányzat tettét követően a lakosság
hozzáállása is jobb lesz.
Bári Zoltán alpolgármester: Az építési engedély kiadásakor is már fel kell hívni a figyelmet
az átfolyó szakszerű kiépítésére.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ez eddig is így történt. Arra is volt példa, hogy
azonnal felléptek a szabálytalan építőkkel szemben, ezt ezután is figyelemmel kísérik.
További kérdés, hozzászólás nem volt
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2010.(X.14.) határozata a belvízelvezető átereszek
tisztításáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a
- Szabadság utcai áteresz és a
- Győri és Széchenyi utcákat összekötő szakasz alatti áteresz
nagynyomású mosóval történő átmosásra a PANNON-VÍZ
Zrt-től, az
- Arany János utca és a Rózsás csatorna közötti áteresz javítására
pedig a helyi vállalkozóktól
kérjen árajánlatot és azokat terjessze elő a képviselő-testület soron
következő ülésén.
Felelős: Jutasi Kálmán Polgármester
Határidő:
2010. október 30.
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3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község rendezési tervének módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Erdélyi Kálmán műszaki előadó: Tájékoztatást ad arról, hogy a TÉR-HÁLÓ Kft-t a
képviselő-testület 2009-ben bízta meg a Helyi Építési Szabályzat módosításainak átvezetésével.
Burján Imre települési-képviselő: A határozati javaslatban több helyen más településnév
szerepel Rábapatona helyett.
Erdélyi Kálmán műszaki előadó: Köszöni az észrevételt, a Pénzügyi Bizottság ülésén is
észlelték, javítása megtörtént.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2010.(X.14.) határozata Rábapatona Község rendezési
tervének módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Rábapatona Településszerkezeti Tervének módosítását a
határozat melléklete szerint.
2. Felkéri a polgármestert a módosított Településszerkezeti Terv
közzétételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Azonnal

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2010.(X.15.) önkormányzati rendelete a Rábapatona
Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási Tervéről szóló
8/2003.(V.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A temető járdájának felújítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság megtárgyalta. Arra az álláspontra
jutottak, hogy a munkálatok megkezdése nem sürgős, a halottak napja miatt a járdát felbontani
nem lehet. A bizottság határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2010.(X.14.)
határozata
a
temető
járdájának
felújításáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Rábapatonai Önkormányzati temetőben a
járdaburkolatot 90 m2 felületen kicseréli térkő burkolatra.
A burkoláshoz szükséges térkövet és szegélykövet 2010 évben
megvásárolja
2. A kivitelezéshez szükséges anyagokra és a munkadíjra a 2011 évben
fedezetet biztosít
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2011. február 28.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK pedagógiai programjának módosítása – az
általános előírások alkalmazásától eltérően – az alsó tagozat
osztályozását érintően

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi a napirend előterjesztőjét, Márkus Gusztáv
igazgatót, hogy kívánja-e előterjesztését szóban kiegészíteni.
Márkus Gusztáv igazgató: Köszöni, nem, ha kérdés merülne fel, arra szívesen válaszol.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat
elfogadását támogatja.
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 77/2010.(X.14.) határozata a Petőfi Sándor
ÁMK pedagógiai programjának módosításáról
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Petőfi Sándor ÁMK a pedagógiai programját az
általános előírások alkalmazásától eltérően – nem kér szakértői
véleményt – módosítsa az alsó tagozat osztályozását érintően.
Felelős: Márkus Gusztáv igazgató
Határidő: 2010. december 31.
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Ügyrendi Bizottság 5. tagjának megválasztása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi az általa jelölt, Takács Alajostól, hogy beleegyezike a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásába, illetve azt, hogy jelölését elfogadja-e.
Takács Alajos: Mindkét kérdésre adott válasza igen.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán
szavazásra.

polgármester az előterjesztésben szereplő határozati-javaslatot teszi fel

A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 78/2010.(X.14.) határozata az Ügyrendi
Bizottság 5. tagjának megválasztásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Ügyrendi Bizottság 5. tagjának Takács Alajost választja meg.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság külső
tagjától az esküt vegye ki.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

Jutasi Kálmán polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság újonnan megválasztott tagját,
hogy előmondása után tegye le az esküt.
Takács Alajos az Ügyrendi Bizottság megválasztott nem képviselő tagjai Jutasi Kálmán
előmondása alapján az alábbi esküt tette:
„Én, ………………………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot
megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Rábapatona fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Belterületi utak kátyúzása és a murvás utcák felújítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság elnöke:
A Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat
elfogadását támogatja az alábbi felkérendő kivitelezők felsorolásával:
Makadám Kft. 9028 Győr, Külső Sági út 20.
Nagy-Transport Kft. 9142 Rábapatona, Külső Imre u. 32.
ZOLÁK Trans Kft. 9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 95.
Erdélyi Attila egyéni vállalkozó 9142 Rábapatona, Külső Imre u. 12.
Javasolja továbbá az 1. pont d) ponttal történő kiegészítését az alábbiak szerint:
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert , hogy a megkeresett vállalkozásoktól 2010.
október 30-tól 2011. december 31-ig terjedő időszakra a pályázati felhívás három pontjába foglalt
kivitelezési munkálatok átalánydíjas karbantartására is kérjen árajánlatot.
Jutasi Kálmán polgármester: A kivitelezők megnevezésénél szintén elsődleges szempont a
helyi vállalkozások megkeresése, illetve a településen eddigi útépítő munkálatokat folytató
vállalkozás megkeresése volt.
Bári Zoltán alpolgármester: Az utak átalánydíjas javítása nem szokványos dolog. Nagyon
körültekintőnek kell lenni. Már az ajánlatkérésnél ki kell térni minőségi tényezőkre és a
garanciára. Véleménye szerint a településen az útalappal is gond van, ezért érdemes lenne a
megkeresettekkel előzetesen elbeszélgetni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az átalányszerződés alapos előkészületet igényel.
Hangsúlyt kell fektetni a szankciókra is, és előzetesen fel kell mérni azt, hogy a vállalkozók mit
tudnak ajánlani.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az árajánlatokat már az október 27-i
ülésre beterjeszti a polgármester úr!
Jutasi Kálmán polgármester: Igen, ezért kéri azokat 25-i beérkezési határidővel.
Takács Viktor települési-képviselő: Az átalánydíjas útjavítás utólagos fizetéssel történjen.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az átalánydíjas javítás jelenleg az ajánlatkérés
szintjén áll. Természetesen a szerződés szigorú feltételeket tartalmaz, melyet a képviselő-testület
elé fog terjeszteni elfogadás céljából.
Bán Ferenc települési-képviselő: Javasolja, hogy az alpolgármester urat hívják meg a
Pénzügyi és Településstratégiai bizottság ülésére.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a határozati javaslat 1/d. ponttal történő kiegészítését:
1/d. Átalánydíj árajánlat a fenti három tevékenység 2011. december 31-ig történő elvégzésére.
Továbbá a határozati javaslat 2. pontjának kiegészítését teszi fel szavazásra az alábbiak szerint:
Makadám Kft. 9028 Győr, Külső Sági út 20.
Nagy-Transport Kft. 9142 Rábapatona, Külső Imre u. 32.
ZOLÁK Trans Kft. 9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 95.
Erdélyi Attila egyéni vállalkozó 9142 Rábapatona, Külső Imre u. 12.
A képviselő-testület a kiegészítő javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az elfogadott
kiegészítéssel együtt teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2010.(X.14.) határozata a belterületi utak kátyúzásáról
és a murvás utcák felújításáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a 2. pontban megjelölt kivitelezők részére a belterületi
utak javítására az alábbi feltételekkel:
a. A kátyúzási munkákra tételes ajánlat kerüljön bekérésre a
kátyú helyének és méretének feltüntetésével az egész
belterületi önkormányzati úthálózat vonatkozásában kivéve a Széchenyi út Feller saroktól a Hegedüsékig terjedő
szakaszát - oly módon, hogy a kátyúzást követően a
vállalkozó tegyen ajánlatot az utak átalánydíjas
karbantartására.
b. A Széchenyi út Feller saroktól a Hegedüsékig terjedő
szakaszának javítására a kivitelező tegyen műszaki ajánlatot
és árajánlatot
c. Murvás utcák tekintetében utcákra bontva tegyen a
kivitelező ajánlatot,
d. Átalánydíj árajánlat a fenti három tevékenység 2011.
december 31-ig történő elvégzésére.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az alábbi kivitelezők részére az ajánlatkérést
eljuttassa és a begyűjtött ajánlatokat a bíráló bizottság elé bírálatra
majd a képviselő testület elé döntéshozatalra beterjessze
Ajánlattételre felkérendő kivitelezők:Makadám Kft. 9028 Győr, Külső Sági út 20.
Nagy-Transport Kft. 9142 Rábapatona, Külső Imre u. 32.
ZOLÁK Trans Kft. 9142 Rábapatona, Külső Rákóczi u. 95.
Erdélyi Attila egyéni vállalkozó 9142 Rábapatona, Külső
Imre u. 12.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
2010. október 30.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki
észrevételt, bejelentést tenni.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy milyen napokon lesznek a jövőben a
képviselő-testület ülései.
Jutasi Kálmán polgármester: Szerdai napokon 15.00 órakor.
Molnár Csilla települési-képviselő: Javasolja a 16.00 órai kezdést, és a munkatervben
meghatározott időpontokat.
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Mohos Péter települési-képviselő: Felveti – amit már a Pénzügyi és Településstratégiai
Bizottság ülésén is megemlített - , hogy a Pénzügyi és Településstratégiai Bizottság
albizottságaként létre kellene hozni egy időskori és egy ifjúsági albizottságot. E két bizottság
tanácskozási, véleményezési joggal lennének jelen a képviselő-testület ülésein. Az időskori
albizottság elnökének dr. Mohos Antalt az ifjúsági albizottság elnökének pedig Mező Krisztiánt
javasolná.
Bári Zoltán alpolgármester: Megkérdezi képviselő-társától, hogy miért éppen e két
albizottságra tett javaslatot?
Mohos Péter települési-képviselő: Azért, mert a középkorosztályt 6-an képviselik a
képviselő-testületben.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az albizottságok létrehozása hosszas előkészítő
munkát igényel, rendeletmódosítás szükséges hozzá.
Molnár Csilla települési-képviselő: Felkéri a polgármestert, hogy a jövőben a településiképviselők tájékoztatása teljeskörű és korrekt legyen, mert csak így lehet megalapozott döntést
hozni.
Bári Zoltán települési-képviselő: Egyetért képviselő-társa felszólalásával.
Takács Viktor települési-képviselő: Kéri, hogy a képviselő-testületi ülések utolsó
napirendjenként minden alkalommal kerüljön felvételre az „Egyéb ügyek” napirendi pont.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését. Képviselő-társait
kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését 16 óra 15
perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Bári Zoltán
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

