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Jegyzőkönyv
Készült:

Rábapatona Község Önkormányzatának 2010. június 23-án (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 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Burján Imre és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat előre
jelezték.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Csilla és
Németh Gyula települési-képviselőket kérte fel.
Molnár Csilla és Németh Gyula települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl
pótnapirend tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
 A Koroncói Tagóvoda világosítás-korszerűsítése és csatlakozása a „Szemünk Fénye”
programhoz
 Járda felújításra hozott határozat módosítása
 Kettős kereszt állítására irányuló kérelmek megvitatása
 Maratoni ping-pong derbi
melyeket 7-10. napirendként javasol felvenni.
Németh Gyula települési-képviselő: További pótnapirend tárgyalására kíván javaslatot
tenni, melyben kéri a Rábaszer utca mögötti Holt-Rába vízelvezetésének megoldásának
megtárgyalását.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Szintén pótnapirend tárgyalására tesz
javaslatot, futsal-csapat alakítása tárgyában.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Emlékezteti képviselő-társait, hogy az SZMSZben foglaltak szerint előterjesztés nélkül nem kerülhet sor pótnapirend tárgyalására.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Tájékoztatást ad arról, hogy szóbeli
előterjesztést kivételesen, a képviselő-testület döntése alapján fel lehet venni a napirendek
közé, de a határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani.
Németh Gyula települési-képviselő: Aggályosnak tartja, hogy 4 pótnapirend felvehető,
az ő általa javasolt viszont nem.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Félreértés történt, mert nem erről van szó.
Természetesen a képviselő-testület megtárgyalhatja Németh Gyula képviselő-társa által
felvetett napirendet is, ő a szabályokat ismertette.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint is az a helyes, ha a pótnapirendek
előterjesztését is írásban megkapják.
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Jutasi Kálmán polgármester: Javaslatot tesz arra, hogy további pótnapirendként „Egyéb
döntést igénylő ügyek”címszó alatt vegyenek fel napirendet, amelyben mindkét képviselői
indítványt meg lehet tárgyalni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester a korábbiakban ismertetett 4, majd a most elfogadott 5.
pótnapirendet teszi fel szavazásra, melyet 7-11. napirendként javasolt elfogadni.
A képviselő-testület a meghívóban közölt napirendeket a pótnapirendekkel kiegészítve
egyhangúlag elfogadta.
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 képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzati társulások tevékenységéről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Tájékoztató az adóhátralékok behajtásáról
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. A Szentháromság tér rendezése (a tervek és a határozati javaslat a kt. ülés kezdete
előtt kerül kiosztásra)
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. A Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai, koroncói Napközi Otthonos Tagóvodáinak nyári
zárva tartási idejének meghatározása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
7. A Koroncói Tagóvoda világosítás-korszerűsítése és csatlakozása a „Szemünk Fénye”
programhoz
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Járdafelújításra hozott határozat módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Kettős kereszt állítására irányuló kérelmek megvitatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. Maratoni ping-pong derbi
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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11. Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az 1-4, és a 6. napirendi pontokhoz a
meghívottak az írásos előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták, míg az 5. és a 7-10.
napirendekhez az ülés kezdete előtt.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 7 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 7 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 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

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:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 40/2010.(IV.23.) határozata a képviselőtestület rendeleteinek felülvizsgálatáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte és a jegyzőnek az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatóját elfogadja.
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2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Többcélú
Kistréségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 41/2010.(VI.23.) határozata a Többcélú
Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a Többcélú Kistréségi Társulás tevékenységéről
szóló tájékoztatóját tudomásul vette.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzati társulások tevékenységéről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy miért vagyunk tagja még a
Rábcatorok Regionális Fejlesztési társulásnak?
Jutasi Kálmán polgármester: A pályázaton nyert információs táblák és buszmegállók
miatt 5 évre elköteleztük magunkat a Társuláshoz, és az még nem telt le.
Molnár Csilla települési-képviselő: A Rábapatona-Koroncó Óvodai Nevelést Biztosító
Intézményfenntartó Társulás tagintézményi támogatását a költségvetésünk tartalmazza?
Jutasi Kálmán polgármester: Igen.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy Koroncó elégedett-e a társulás
működésével, a működés során merültek-e fel problémák?
Jutasi Kálmán polgármester: Nem merültek fel problémák.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 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
42/2010.(VI.23.)
határozata
az
önkormányzati társulások tevékenységéről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek az önkormányzat társulásainak tevékenységéről
szóló tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.

4. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az adóhátralékok behajtásáról

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az APEH is leírna olyat, hogy
behajtásra nincs lehetőség.
Jutasi Kálmán polgármester: Igen, mert akik felszámolási eljárás alatt állnak, azoktól
nem lehet behajtani.
Bári Zoltán települési-képviselő: Rákérdez, hogy mit tettek a további 3 100 E Ft-ot
meghaladó hátralékossal szemben, aki nem fizetett?
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A hátralék összegét inkasszálni próbálták,
sajnos kevés eséllyel.
Bári Zoltán települési-képviselő: Javasolja, hogy az adómorál érdekében fokozott
figyelmet fordítsanak a hátralékok behajtására. Véleménye szerint ennek nagyon fontos
szerepe van a becsületes adózókkal szemben.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek az adóhátralékok
behajtásáról szóló tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
43/2010.(VI.23.)
határozata
az
adóhátralékok behajtásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőnek az adóhátralékok behajtásáról szóló tájékoztatóját
jóváhagyólag elfogadja.
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5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Szentháromság tér rendezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztését kiegészítve elmondja, hogy az
útkereszteződésben a régóta tervezett körforgalom nem valósítható meg. A forgalmi rend
helyreállítása, a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében azonban egy szabályos
négyágú útkereszteződés kialakítható. Ezáltal a téren a vízelvezetés is és a gyalogosforgalom
is megoldódna. A terv megvalósítására árajánlatot a településen jelenleg dolgozó, vagy már
korábban jelenlévő útépítő vállalkozásoktól kér.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Az írásos anyagot az ülés kezdete előtt kapta
kézhez, kér 5 perc olvasási szünetet, hogy tudja miről van szó.
Jutasi Kálmán polgármester 17 óra 20 perckor 5 perc olvasási szünetet rendel el.
Bognár Szabolcs települési-képviselő 17 óra 25 perckor megérkezik az
ülésterembe.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből már 8 fő jelen van, a képviselő-testület továbbra is határozatképes, az ülést
folytatja.
Németh Gyula települési-képviselő: Régebben képviselő-társaival együtt megnéztek
Mosonmagyaróváron egy elemekből épített körforgalmat, és annak a mintájára lerajzolta a
Szentháromság térre építhető körforgalmat.
Jutasi Kálmán polgármester: A körforgalom kialakításának ő volt a legnagyobb
támogatója, az engedély beszerzéséhez végig járt minden szintet, de sajnos nem járt
eredménnyel, mert csak szabvány szerinti csomópont kialakítására adnak engedélyt, az pedig
nem fér el az adott területen.
Bári Zoltán települési-képviselő: A körforgalom kialakítása abból a szempontból is jó
lenne, hogy az a forgalom lassulásával járna, és biztonságosabbá válna a közlekedés. Felhívja
a figyelmet, hogy a településen nincsenek felfestett gyalogátkelőhelyek, ami nagyon veszélyes,
példaként említi a benzinkút mögötti játszóteret is!
Németh Gyula települési-képviselő: Jó példának tartja a Győrújfalui megoldást, ott az
iskolánál, óvodánál, játszótérnél „Lassíts, gyerekek!” táblával hívják fel a közlekedők
figyelmét a megnövekedett gyalogos forgalomra.
Bári Zoltán települési-képviselő: Fontosnak tartja azt is megemlíteni, hogy a falu
központban, az iskolánál, templomnál nagyon kevés a parkoló.
Németh Gyula települési-képviselő: Amikor a tér kialakításáról gondolkodott ez is
megfogalmazódott benne. Ugyanis az ő tervei szerint a körforgalmon túl az úttest és a paplak
kerítése mellett 15 m széles szakasz van, ahol lehetne járdát és parkolókat kialakítani.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a
tervező a vonatkozó jogszabályok ismeretében, az azok által megengedett lehetőségeken belül
készítette el a tervet.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint a tervezőt egy képviselő-testületi
ülésre el kellett volna hívni, ahol érvekkel, ellenérvekkel alátámasztva közös álláspontot
lehetett volna kialakítani. Benne továbbra is a körforgalom kialakításának gondolata él. A
szakember meggyőző érvei döntőek lehettek volna számára.
Bári Zoltán települési-képviselő: Vannak fenntartásai a tervezőkkel szemben. Szeretné a
valóságban látni, hogy a rajz mit takar.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A rajzokon nem látszik a jelenleg épülő 2
buszmegálló. Megjegyzi, hogy bármerre jár, mindenhol körforgalommal találkozik, úgy tűnik
Rábapatona visszafejlődik.
Németh Gyula települési-képviselő: A tervezőt a polgármester Úr megbízta, hogy
tervezze meg a csomópont közlekedési rendjét, ő azt tette, és ezt kellene elfogadni a
képviselő-testületnek. Fordítva kellett volna, először idehívni a tervezőt, a képviselő-testület
tagjai elmondták volna, hogy mit szeretnének, és a megfogalmazott gondolatokat kellett volna
megtervezni.
Jutasi Kálmán polgármester: Nem talál tervezőt, aki a körforgalmat megtervezné, mert
szabványos körforgalom nem fér el az adott területen.
Németh Gyula települési-képviselő: A körforgalom kivitelezése kb. 2 millió forintba
kerülne, olcsóbb lenne mint a megtervezett útkereszteződés.
Jutasi Kálmán polgármester: A 2 millió forint csak az elemek árát fedezné, a csatlakozás az
ezen felüli összeg lenne.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: E képviselő-testületnek megalakulása óta a
körforgalom kialakítása a célja. Meggyőződése, hogy a polgármester Úr is ezt képviseli.
Javasolja, hogy jöjjön ki a tervező, szakmai érvekkel győzze meg a testületet, amely alapján a
vitát le lehet zárni. A képviselő-testület az építési szabályokat, szabványokat nem ismeri.
Véleménye szerint így tisztességtelen lenne lezárni a kialakult vitát. A körforgalom építésétől
függetlenül a csomópontban fontosnak tatja a zebrák, kijelölt gyalogátkelő helyek felfestését.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megkérdezi, hogy eddig miért beszéltek
körforgalomról, ha nem volt megalapozott a gondolat.
Németh Gyula települési-képviselő: A Szentháromság tér közlekedési rendjének
kialakításakor a biztonságra kell törekedni.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Szerinte nem a tervezővel kellene a
testületnek találkoznia, hanem az engedélyező hatósággal.
Bán Ferenc települési-képviselő: Úgy gondolja a tervezőnek tudnia kell, hogy a hatóság
mit fogad el.
Bári Zoltán települési-képviselő: Melyik út lenne a főútvonal.
Jutasi Kálmán polgármester: A jelenlegi egyenes út. Fontosnak tartja elmondani, hogy
Zentai Zsolt volt az első tervező, aki körforgalmat tervezett, helyi kötődése is volt, itt éltek
mikor a felesége az iskolánkban tanított, szívügyének tekintette volna a körforgalom
kialakítását, de nem lehet kivitelezni, ezért nem tervezte meg.
Németh Gyula települési-képviselő: Javasolja független szakértő bevonását.
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Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A mérnök tudja, hogy a terv készítésének
megkezdése előtt mely hatóságokkal kell egyeztetnie, hogy az majdan elfogadásra kerüljön. A
tervező körforgalom tervezésére lett felkérve, de ismerve a vonatkozó szabályokat azt nem
tudta elfogadni, mivel nem kivitelezhető az adott helyszínen. Vállalta azonban, hogy
megtervezi a csomópontra a biztonságos közlekedési rend kialakítását, megkeresi a
lehetséges megoldást. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy nemcsak önkormányzati
tulajdonban lévő utakról van szó, így az állami utak kezelőjének a hozzájárulása is szükséges a
tervek elfogadásához, megvalósításához.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ebből a meggondolásból mondta, hogy nem
a tervezőt kell elhívni.
Jutasi Kálmán polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei Közútkezelő Kht.
osztályvezetője, Wimmer József Úr is jelen volt az egyeztetésnél.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Akkor a polgármester Úrnál volt, és nem a
képviselő-testületnél. Jöjjön el és egyeztessék a véleményeket.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A Wimmer Úr abban tud nyilatkozni, hogy
hozzájárul-e a tulajdonában lévő út körforgalomba vonásához. Az ügy előmozdításához az
engedélyező hatóság képviselője kellene.
Jutasi Kálmán polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat és megállapítja, hogy a
napirend kapcsán a döntéshozatalt a képviselő-testület elnapolja. Fel fogja kérni a tervezőt,
valamint a közlekedési hatóság képviselőjét, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülésére
jöjjenek el, ahol helyszíni szemlével egybekötve közösen álláspontot alakítanak ki a
Szentháromság tér rendezésével kapcsolatban.
Németh Gyula települési-képviselő: Kérése, hogy a rendkívüli ülés előtt legalább 24
órával értesítsék.
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai, koroncói Napközi Otthonos
Tagóvodáinak nyári zárva tartási idejének meghatározása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Kérdés hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 44/2010.(VI.23.) határozata a Petőfi
Sándor ÁMK rábapatonai, koroncói Napközi Otthonos
Tagóvodáinak
nyári
zárva
tartási
idejének
meghatározásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai és koroncói Napközi Otthonos
Tagóvodáinak nyári zárva tartási idejét 2010. évben
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a rábapatonai tagóvoda vonatkozásában 2010. augusztus 2-től
augusztus 31-ig
 a koroncói tagóvoda vonatkozásában 2010. augusztus 11-től
augusztus 31-ig
határozza meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a tagintézmények vezetőit a zárva
tartás időpontjáról tájékoztassa a szülőket.


Felelős: Márkus Gusztáv igazgató
Határidő: 2010. július 1.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Koroncói Tagóvoda világosítás-korszerűsítése és csatlakozása a
„Szemünk Fénye” programhoz

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 45/2010.(VI.23.) határozata a Koroncói
Tagóvoda világosítás-korszerűsítéséről és a „Szemünk
Fénye” programhoz való csatlakozásról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy Koroncó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 42/2010. (VI.15.) sz. Határozatával
elhatározta a Koroncó, Rákóczi u. 39. szám alatti ingatlanon
található, Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Koroncói Tagintézményének
világítás-korszerűsítését, a „Szemünk Fénye” program keretében,
a CAMINUS Zrt. által nyújtott általános ajánlat alapján.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározottak megvalósítása érdekében
a. a CAMINUS Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) által
későbbiekben egyediesített ajánlatot -5 évre szóló bérleti
szerződéses futamidővel, és annak az általános ajánlatban
foglalt anyagi vonzataival- elfogadja, továbbá
b. a majdani Ajánlathoz kapcsolódó Bérleti szerződést
megkösse,
c. a Felhatalmazó Leveleket aláírja,
d. és minden egyéb szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
3. A Program megvalósításának pénzügyi fedezetéül –a két
Önkormányzat között létrejött Társulási Megállapodásban
foglaltaktól eltérően- Koroncó Község Önkormányzatának
költségvetésében a célra elkülönített összeg szolgál azzal, hogy
Koroncó Község Önkormányzata havonta előre megfizeti
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4.
a.

b.

5.

Rábapatona Község Önkormányzatának költségvetési számlájára
történő utalással az abban a hónapban esedékes bérleti díjat. Erre
nézve a felek között külön megállapodás megkötésére kerül sor.
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyúttal felhívja Koroncó Község Önkormányzatának Képviselőtestületét, hogy
2010. évi költségvetési rendeletét módosítsa oly módon, hogy a
program egy évre kivetített költségeinek fedezetéül szolgáló
összeget költségvetésében a megfelelő címen különítse el és az
elkülönítés megtörténtét jelen határozat meghozatalától
számított 60 napon belül –de még az ajánlat Rábapatona Község
Önkormányzata általi elfogadása ill. a szerződés megkötése előtti
időpontban- a tárgyra vonatkozó, hiteles határozat-kivonat
megküldésével igazolja;
illetve 2011. évi költségvetési rendelete megalkotását követően az
éves költség összegének elkülönítésére intézkedjen és
intézkedését szintén hiteles határozat-kivonat megküldésével
igazolja Rábapatona Község Önkormányzata felé.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2010. évi költségvetési
rendelet tervezet szükség szerinti elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
Felelős: 1-3, 5 pontokra
5 pontra
Határidő:

1 pontra
2-3 pontra
5 pontra

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária
jegyző
azonnal
2010. szeptember 30.
2010. december 31.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Járda felújítására hozott határozat módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A határozati javaslatban az előzőekhez képest már nem
folyóméterről, hanem m2-ről beszél, mivel bizonyos járdaszakaszok nem 1 m,. hanem 1,2 m
szélességűek. A megbízott műszaki előadó felmérte a jogos igényeket, mely alapján javasolja
az előterjesztésében megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását
teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
46/2010.(VI.23.)
határozata
a
30/2010.(V.26.) kt. határozat módosításáról
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1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által
elfogadott 30/2010. (V.26.) sz. határozatának 1. pontját
módosítja, oly módon, hogy lakossági közreműködéssel az ott
meghatározott 900 m helyett, 2289 m2 járda felújítását végzi el.
2. Az 1. pontban megjelölt módosításból adódó többlet 1389 m2
felújítása 1.400.000,- Ft-s költségének fedezete az önkormányzat
2010. évi fejlesztési célú feladatokra elkülönített tartalék
előirányzata.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító
rendelet tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős:

1-3. pontokra Jutasi Kálmán polgármester
3 pontra
Szalainé Dr. Németh Annamária
jegyző

Határidő:

1-2. pontra
3. pontra

azonnal
2010. augusztus 30.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Kettős kereszt állítására irányuló kérelmek megvitatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A tárggyal kapcsolatban 2 megkeresés érkezett, melyeket
fénymásolatban a képviselő-testület elé terjesztette. Megjegyzi, hogy ő tagja a Rábapatonáért
Közhasznú Egyesületnek is és a Rábapatonai Polgárőr Egyesületnek is, de ilyen elhatározásról
nincs tudomása.
Németh Gyula települési-képviselő: Javasolja a két kérelmet összevonni, a Polgár László
által előterjesztett kettős keresztet a Kistérségi téren kell elhelyezni.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy milyen anyagi forrásból kívánják
felállítani.
Polgár László kérelmező: Önerőből, valamint a Végh Mihály társadalmi munkájából,
illetve szponzorok támogatásából.
Bán Ferenc települési-képviselő: Értelmezése szerint, akkor az önkormányzat feladata a
hely biztosítása?
Polgár László kérelmező: Igen és valamelyest közreműködés a felállításban.
Németh Gyula települési-képviselő: A tér rendezése ügyében sem született döntés, ezt
pedig szerinte összefogással kellene megvalósítani.
Jutasi Kálmán polgármester: Szerinte nem kell elvetni a Polgár László által megjelölt
helyszínt, javasolja a döntéssel várják meg a térrel kapcsolatos döntést.
Bári Zoltán települési-képviselő: Javasolja, hogy a két kérelmező egyeztessen, mert
szerinte egy is elegendő lesz.
Bán Ferenc települési-képviselő: Támogatja a polgármester Úr elgondolását, hogy
tegyék függőbe e kérdést a térrel kapcsolatos döntésig.
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Molnár Csilla települési-képviselő: Egyetért a döntés elhalasztásával.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Egyetért a döntés elnapolásával, a két
kérelmező egyeztessen.
Németh Gyula települési-képviselő: Fel kell hívni a civil szervezeteket, hogy
konkretizálják kérelmüket.
Molnár Csilla települési-képviselő: Javasolja, hogy a Polgár László írja le a szöveget,
amelyet a kereszt mellé kíván elhelyezni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Az elhangzottakat összefoglalja, miszerint
írásban felkéri a kérelmezőket, hogy kérelmeik tárgyában egyeztessenek és közös kérelmüket
8 napon belül nyújtsák be, melyet a képviselő-testület ismételten tárgyalni fog.
További hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a napirend tárgyalása során egyhangúan a döntés elnapolása mellett
döntött azzal, hogy a jegyző asszony írásban hívja fel a kérelmezőket kérelmeik egyeztetésére
és közös kérelem benyújtására.
Bári Zoltán települési-képviselő 18 óra 20 perckor távozik az ülésteremből.
Jutasi Kálmán polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből így 7 fő van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Maratoni ping-pong derbi

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Nagy Zoltán kérelmező: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendezvény
megszervezésének anyagi támogatására pályázatot nyújtottak be, melynek elbírálására
augusztus hónapban kerül sor.
Jutasi Kálmán polgármester: 100 ezer forint támogatást kér, amely a költségvetésben a
Művelődési Ház programjaira került elkülönítésre.
Németh Gyula települési-képviselő: Nyertes pályázat esetén a 100 ezer forint
előfinanszírozás lesz, egyébként pedig támogatás.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Nagy Zoltán
művelődésszervező által előterjesztett kérelmet és a Maratoni ping-pong derbi
rendezvény megvalósítását 100.000,- Ft-tal támogatja oly módon, hogy a pályázat
sikere esetén ezen összeget előfinanszírozásként, a pályázat sikertelensége esetén
vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a kérelmező részére.
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2. Az 1. pontban meghatározott összeg fedezetéül az önkormányzat 2010. évi
költségvetése tartalékában a rendezvények szervezésére elkülönített összeget jelöli
meg.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összeg kifizetéséről, illetve a rendezvény
lebonyolítását követően az elszámoltatásról gondoskodjék.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2010. július 8.

A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 47/2010.(VI.23.) határozata a Maratoni
ping-pong derbi támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja Nagy Zoltán művelődésszervező által előterjesztett
kérelmet és a Maratoni ping-pong derbi rendezvény
megvalósítását 100.000,- Ft-tal támogatja oly módon, hogy a
pályázat sikere esetén ezen összeget előfinanszírozásként, a
pályázat sikertelensége esetén vissza nem térítendő
támogatásként nyújtja a kérelmező részére.
2. Az 1. pontban meghatározott összeg fedezetéül az önkormányzat
2010. évi költségvetése tartalékában a rendezvények
szervezésére elkülönített összeget jelöli meg.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított összeg kifizetéséről,
illetve a rendezvény lebonyolítását követően az elszámoltatásról
gondoskodjék.
Felelős: Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: 2010. július 8.
10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Felkéri képviselő-társait, hogy az ülés elején felvetett
javaslataikat terjesszék elő.
Németh Gyula települési-képviselő: A Rábaszer utcai lakosok keresték fel azzal a
problémával, hogy lakásaikban a megemelkedett talajvízszint miatt a padozat is vízben áll.
Ennek fő okát abban látják, hogy a Deák utcában betöltötték a medret. Az a kérés, hogy az
árkot eredeti állapotának megfelelően állítassa vissza az önkormányzat.
Jutasi Kálmán polgármester: Ismeri a történetet, több alkalommal találkozott az utca
lakosaival, közösen szemlét tartottak a Holt-Rába meder mentén. Közösen megállapították,
hogy a Malom alatti árokban magasabb volt a vízszint, mint a Hol-Rába mederben, így
szerencse, hogy nem volt átfolyás, mert még magasabbra emelkedett volna a vízszint a
Rábaszer utcában. Azt is szemrevételezték, hogy az átereszek az előbb említett kivétellel
működnek. A Gerendaiék mögött ki van alakítva egy árok, ahol szintén folyik a víz. Sajnos
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magas a talajvíz. Szivattyúzással is próbálkoztak, melynek hatására valamelyest csökkenés
volt tapasztalható. Naponta figyelemmel kíséri a Rábaszer utca vízszintjének alakulását.
Molnár Ferenc bizottsági tag, Rábaszeri utcai lakos: Javasolná egy fórum
összehívását az utca lakói és egy vízügyi szakember részvételével, ahol meg kellene beszélni,
hogy a jövőre nézve kinek mi a feladata, mert sajnos egy visszatérő problémáról van szó.
Jutasi Kálmán polgármester: Az egyik helyszíni szemlén részt vett a belvízvédelmi
vezető is, de sajnos ő sem talál megoldást a kialakult helyzetre. Annyi bebizonyosodott, hogy
az udvarokról árokkal levezethető a víz a kertekre. A Rábaszer utca lakói ezt akkor, ott a
helyszínen megértették és elfogadták.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az önkormányzat rendelkezik csapadékvíz
elvezeti tervvel, melynek e szakaszra vonatkozó részét kell megnézni.
Németh Gyula települési-képviselő: A Győri és a Széchenyi utcai Holt-Rába szakaszon is
áldatlan állapotok uralkodnak. Azt is meg kell nézni!
Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint a csapadékvíz elvezetésben lépni
kell. A terv rendelkezésre áll. Az önkormányzatnak a saját átereszeit kell először rendbe tenni,
majd ezt követően felszólítani a lakosságot. Erre a nyár folyamán időt kell szakítani.
Egyébként a magas belvízért nem az önkormányzat a felelős.
Jutasi Kálmán polgármester: A Rábaszer utcában és az Arany János utca végén az
átereszeket kitisztítatja.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A településen sok ház pincéje vízben állt.
Ezek fertőtlenítésére fel kell hívni a lakosság figyelmét szórólappal.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megjegyzi, hogy a Rózsás-csatorna nagyon bűzös, a
meder kaszáléka rothadásnak indult. Mit lehet vele tenni?
Jutasi Kálmán polgármester: Beszélt már róla szakemberekkel, véleményük szerint a
magas vízszint a partról a műtrágyát feloldotta és ez okozza a bűzt, egyébként folyamatosan
figyelik a víz minőségét.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A magas talajvíz okán beszélni kell a külterületi
árkok ügyéről is. A gazdák fizetnek a vízitársulatnak, melyből az ő dolguk lenne a lefolyást
biztosítani, az átereszeket kitisztítani.
Jutasi Kálmán polgármester: Megállapítható, hogy a külterületi árkokkal is ugyanaz a
gond, mint a belterületen. Külterületen mindent elszántottak a terület növelése céljából,
belterületen mindent betemettek a fűnyírás megkönnyítése érdekében. Sok más probléma
mellett az emberi mentalitással is baj van.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Egy helyi lakos érdeklődése kapcsán kérdezi,
hogy futsal csapatot szeretnének létrehozni, hol induljanak el.
Jutasi Kálmán polgármester: Keressék fel az ÁMK igazgatóját, akivel beszéljék meg,
egyeztessék a teremigényüket. A tornateremben mindenféle civil szerveződés
sporttevékenysége számára helyet biztosítottak, támogatva őket ezzel.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait pedig kérte, hogy
munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
A képviselő-testület nyilvános ülését 19.00 órakor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Molnár Csilla
Németh Gyula
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

