Községi Önkormányzat
Rábapatona
120-9/2010.
Jegyzőkönyv
Készült:

Rábapatona Község Önkormányzatának 2010. május 26-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 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Bári Zoltán és Gálné Sulyok Anetta települési-képviselők távolmaradásukat
előre jelezték.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Bán Ferenc és dr.
Mohos Antal települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és dr. Mohos Antal települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl
pótnapirend tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
 A Rábapatonai Sportegyesület kérelme a támogatási összeg felszabadítása iránt,
 A Napközi Otthonos Óvoda konyhai eszközbeszerzésre irányuló kérelme,
melyeket 6-7. napirendként javasol felvenni.
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. Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának és létszámának
meghatározása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
2. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Járdafelújításra pályázat kiírása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Rábapatona község rendezési tervének módosításához a 7/2009.(I.28.) kt.
határozat módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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5. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. A Rábapatonai Sportegyesület kérelme a támogatási összeg felszabadítása iránt
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. A Napközi Otthonos Óvoda konyhai eszközbeszerzésre irányuló kérelme
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az 1-5 napirendhez az írásos
előterjesztést a meghívottak a meghívóval együtt kézhez kapták, a 6-7. napirendekhez pedig
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 8 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 8 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 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának és
létszámának meghatározása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Márkus Gusztáv igazgató: Az előterjesztését pontosítani szeretné azzal, hogy a *-gal
jelzett hivatkozás pontosan a „Napközi és az 1-4. évfolyam:” szöveggel kezdődik.
Megfogalmazása nem volt mindenki számára egyértelmű. Ebből adódóan módosul a
határozati javaslat második pontja az alábbiak szerint:
„2. A napközis és tanulószobai, illetve az I., III., és IV. évfolyam maximális létszámát saját
hatáskörben 20 %-kal megemeli.”
Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság a napirendet megtárgyalta, az igazgató úr már a bizottság ülésen
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is ismertette az imént elmondottakat. Az általa tett módosítással együtt a bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Jutasi Kálmán polgármester Márkus Gusztáv igazgató módosító javaslatát teszi fel
szavazásra.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az
elfogadott módosítással együtt teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 28/2010.(V.26.) határozata az oktatási
intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának
meghatározásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor ÁMK,
Általános Iskola és Óvoda intézményében a 2010/2011. tanévre az óvodai csoportok
számát és létszámát, valamint évfolyamonként a tanulócsoportok számát és létszámát
– 2010. szeptember 1-jétől kezdődő hatállyal - az alábbiak szerint állapítja meg:
Óvoda, Koroncó:
09. hó
12. 31.
05.31.
- Kiscsoport:
1 csoport
15 fő
16 fő
25 fő
- Középsőcsoport:
1 csoport
22 fő
- Nagycsoport:
1 csoport
22 fő
Óvoda, Rábapatona:
09. hó
12. 31.
05.31.
- Kiscsoport:
1 csoport
15 fő
22 fő
26 fő
- Kis-középső csoport:1 csoport
24 fő
25 fő
25 fő
- Középső csoport: 1 csoport
23 fő
- Nagycsoport:
1 csoport
20 fő
Általános Iskola:
Évfolyam
Tanulócsoport
száma
megjelölése
létszáma ( fő )
I.
1
1.
32
II.
1
2.
17
III.
1
3.
28
IV.
1
4.
29
V.
1
5.
13
VI.
1
6.
15
VII.
1
7.
20
VIII.
1
8.
36
( OKÉV engedély
megvan a 2010/2011.
tanévig )
Napközi*
1
Napközi
24
Tanulószoba*
1
Tanulószoba
29
Összesen:
10
190+53
2. A napközis és tanulószobai csoport, illetve az I., III. és IV. évfolyam maximális
létszámát saját hatáskörben 20 %-kal megemeli.
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3. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtása ügyében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv intézményvezető
2010. szeptember 1.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása

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 29/2010.(V.26.) határozata a Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
megállapodásának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosításának javaslatait megismerte és azt elfogadta:
¾ 2.2.10 – 2.2.12. pontok,
¾ 5.2.3.2. pont „közművelődés – humán referens” szöveggel
történő kiegészítése
¾ 11. sz. melléklet „Rétalap” településsel történő kiegészítése,
¾ I. sz függelék.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
szóló határozat-kivonatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. május 30.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Járda felújítási pályázat kiírása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést megvitatta, a felhívás második bekezdésében javasolja módosítani,
hogy „900 fm járda felújítását elvégzi településünkön”, helyébe a „900 fm járda felújítására
van lehetőség” szöveg kerüljön. Ezzel együtt a határozati javaslat elfogadását támogatja.
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Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság a Pénzügyi Bizottság által felvetett módosítással együtt szintén
elfogadásra javasolja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy mi lesz a megoldás azon a
járdaszakaszon, ahol nincsenek lakók, és a járda az önkormányzat tulajdona.
Jutasi Kálmán polgármester: Szándéka szerint a környékbeli lakosság bevonásával ott is
megtörténhet a felújítás. Amennyiben ez nem megoldható, akkor a foglalkoztatott közcélú
munkások fogják a járda felújítást elvégezni.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy ha a házhoz tartozó járdaszélesség
20 fm, és csak a kapu előtt 2-3 méter szorul felújításra, akkor a 2-3 m szakasz felújítására is
lehet pályázni? Másik kérdése, hogy a kérelmek helyszínét ki fogja megtekinteni?
Jutasi Kálmán polgármester: A helyszíneket a megbízott műszaki előadó, Erdélyi
Kálmán fogja megnézni, és természetesen csak a felújításra szoruló szakaszok jöhetnek
számításba.
Németh Gyula települési-képviselő: Mi lesz a munkálatok befejezésének határideje?
Jutasi Kálmán polgármester: Nem írt a felhívásba határidőt, gondolta mindenkinek
magánérdeke is, hogy a háza előtti járda jó állapotba kerüljön. Véleménye szerint ez a nyári
szabadságolások idejére tolódik.
Németh Gyula települési-képviselő: Nem két hetes határidőre gondolt.
Jutasi Kálmán polgármester: Elfogadja, javasolja határidőként az október 31-ét
feltüntetni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Bán Ferenc települési-képviselő: A felújítás során keletkezett betontörmeléket hova
lehet majd elszállítani.
Jutasi Kálmán polgármester: Remélhetőleg az akkor már üzemelő hulladékudvarba.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester összegzi az elhangzottakat, miszerint az előterjesztés
mellékletét képező felhívás 2. szakaszában a „900 fm járda felújítását elvégzi településünkön”
szövegrész helyében, a „900 fm járda felújítására van lehetőség”, továbbá az utolsó szakasz
kiegészül, „… és a munkát 2010. október 31-ig el tudják végezni” betoldással. A jelentkezési
lapon az „…. építési munkáit …. fm hosszban elvégzem…..” szöveg kiegészül az alábbiak
szerint „…..fm hosszban, 2010. október 31-ig elvégzem”. Ezt követően 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 30/2010.(V.26.) határozata a járda
felújítási pályázat kiírásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
lakossági közreműködéssel 900 m járda felújítását elvégzi.
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2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy tegyen közzé
felhívást a járdafelújításra, és a jelentkezők részére a felújítandó
járda folyóméterenkénti hosszához 0,15 m3 kavicsot és 25 kg
cementet biztosítson, azzal a feltétellel, hogy a szükséges építési
munkálatokat a jelentkező elvégzi.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. augusztus 30.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona község rendezési tervének módosításához a 7/2009.(I.28.)
Kt. határozat módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A határozat technikai módosításokat tartalmaz, a
7/2009.(I.28.) Kt. határozatban rögzítetteket részletezi.
Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság tárgyalta, a napirenddel kapcsolatban döntés nem született.
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 31/2010.(V.26.) határozata Rábapatona
község rendezési tervének módosításához
1.)

Rábapatona község képviselőtestülete kezdeményezi a település
rendezési tervi előírásainak módosítását több belterületi
lakótömbben, az azon belül elhelyezkedő nagyméretű telkek
megoszthatósága érdekében. A tervezett övezeti módosítások
által a több utcára nyíló telek megoszthatóvá válna, ezáltal
gazdaságos terület felhasználással közműfejlesztési igény nélkül
új lakótelkek jöhetnek létre a település belterületén. Néhány
helyen a megengedett telekméretek módosítása szükséges.
A tervezett övezeti módosítások a következő területeket érintik:
• 451-518, 519/1-2, 520-542 hrsz-ú falusias lakóterület
• 216, 217, 219/1-2 hrsz-ú falusias lakóterület
• 092, 102, 103/1, 103/4-7, 107/2-4, 108, 109, 110/1, 110/4-6
hrsz-ú falusias lakóterület
• 178-185, 186/1-3, 188-199, 200/1-3, 202/1-2, 203/1-2 hrszú falusias lakóterület
• 933-956 hrsz-ú falusias lakóterület
A jelenleg lakóterületként funkcionáló belterületen belüli,
további gazdaságos fejlesztések megvalósíthatósága érdekében
a képviselőtestület kezdeményezi a 758/1-2, 759, 760, 761/1-2,
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763/1-2, 764-769, 770/1-2, 771, 772/1-2, 774-790, 793/1-2, 794820, 821/1-3, 824-826, 828-835, 836/1-2 hrsz-ú falusias
terület felhasználású lakóterületen a Harsányi L. utcáról
tömbfeltáró út kialakítását.
A 958-1015, 1063-64, 1065/1-2, 1068-69, 1070/1-2, 1073-76
hrsz-ú falusias lakóterületen jelölt távlati lakóterület fejlesztés
esetében a képviselőtestület kezdeményezi a jelenlegi távlati
szabályozás átalakítását, a terület tulajdonosi viszonyai miatt a
jelenlegitől eltérő belső tömbfeltáró úthálózat kialakítását. A
terület továbbra is távlati fejlesztésként tervezett.
A község képviselőtestülete kezdeményezi a 061/7-8 hrsz-ú
mezőgazdasági területen mezőgazdasági feltáró út
kiszabályozását, meglévő út kiváltására, a valós használatnak
megfelelő állapot rendezési tervben történő rögzítésére.
A község képviselő-testülete kezdeményezi a 0291/2 hrsz-ú
jelenlegi szántó terület kereskedelmi-gazdasági terület
felhasználási kategóriába sorolását. A terület a jelenleg hatályos
településszerkezeti tervben is már tartalék gazdasági
területként szerepel. Az új M 85-ös gyorsforgalmi út építésével
párhuzamosan konkrét igény jelentkezett ezen az ingatlanon
történő
gazdasági
jellegű
terület
felhasználásra.
A
képviselőtestület támogatja a település saját gazdasági
potenciáljának
fejlődését,
amely
munkahelyteremtő
beruházásoknak adhat helyet.
A község képviselő-testülete kezdeményezi a 0187/4-6 hrsz.-ú
jelenlegi szántó területek egy részének lakóterületbe sorolását.
A tervezett 7 lakótelek szervesen kapcsolódik a már hatályban
lévő rendezési tervben megállapított lakóterület fejlesztési
elképzeléshez. A településen egyéb helyeken jelölt fejlesztési
elképzelések a tulajdoni viszonyok miatt csak hosszabb távon
valósíthatók meg.
A jelenleg hatályos rendezési tervben 08 hrsz. alatt jelölt
lakóterület fejlesztés megvalósulása belátható időn belül nem
várható,
valamint
településszerkezeti
kapcsolatai
is
kedvezőtlenebbek, ezért a képviselőtestület kezdeményezi a
terület visszasorolását általános mezőgazdasági terület
felhasználási kategóriába.
A község képviselőtestülete kezdeményezi az M85-ös
gyorsforgalmi út végleges tényleges nyomvonalának a
településrendezési tervben történő rögzítését. Az ezzel
kapcsolatos
terület
felhasználási
módosulásokat
a
településrendezési tervben át kell vezetni.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az elfogadott
határozat módosítást a tervező részére küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010.május 31.
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5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A Közbeszerzési Szabályzat módosítását a
törvényi előírások változása tette indokolttá, továbbá az, hogy a nyertes pályázatok
lebonyolításánál szükségessé válik az alkalmazása.
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 32/2010.(V.26.) határozata a Közbeszerzési
Szabályzat módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja
az
Önkormányzat
hatáskörébe
tartozó
közbeszerzéseket érintő előírásokat tartalmazó Közbeszerzési
Szabályzat módosításait és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.
2. A módosított Szabályzat rendelkezéseit 2010. június 01.
napjától, az azt követően indult közbeszerzési eljárásokban
kell alkalmazni.
Felelős:
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő: folyamatos
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Rábapatonai Sportegyesület kérelme a támogatási összeg
felszabadítása iránt

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság a kérelmet megvitatta. Álláspontja az, hogy a Varga Tibor elnök számoljon el a már
átutalt 900 E Ft támogatás felhasználásáról, és mivel ő lemondott az elnöki tisztségről,
nevezzék meg azt a személyt, aki felelősséget vállal a további támogatás felhasználásáért, és
ezek után legyen folyósítható a kért 450 E Ft, a még fennálló támogatási összegből.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy miért mondott le az
elnökségről.
Molnár Csilla települési-képviselő: Az egyesületen belüli konfliktusok miatt.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
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Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábapatonai
Sportegyesület kérelmét elfogadja, a megállapított támogatási összegből 450 E Ft
összegnek a Sportegyesület bankszámlájára történő átutalását engedélyezi az alábbi
feltételek teljesülése esetén:
 Varga Tibor elnök nyújtson be számlákkal igazolt elszámolást az eddig átutalt
900 E Ft önkormányzati támogatás összegének felhasználásáról.
 A Sportegyesület nevezze meg azt a személyt, aki írásba foglalt nyilatkozatában
vállalja a 450 E Ft összegű önkormányzati támogatásnak a Sportegyesület
működési céljaira történő felhasználását, és arról elszámolást nyújt be az
önkormányzat felé.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott
feltételek teljesülése esetén a 450 E Ft összeg átutalásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Elszámolást követően azonnal

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
33/2010.(V.26.)
határozata
a
Sportegyesület támogatási összegének felszabadításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábapatonai
Sportegyesület
kérelmét
elfogadja,
a
megállapított támogatási összegből 450 E Ft összegnek a
Sportegyesület bankszámlájára történő átutalását engedélyezi
az alábbi feltételek teljesülése esetén:
 Varga Tibor elnök nyújtson be számlákkal igazolt
elszámolást az eddig átutalt 900 E Ft önkormányzati
támogatás összegének felhasználásáról.
 A Sportegyesület nevezze meg azt a személyt, aki írásba
foglalt nyilatkozatában vállalja a 450 E Ft összegű
önkormányzati támogatásnak a Sportegyesület működési
céljaira történő felhasználását, és arról elszámolást nyújt
be az önkormányzat felé.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1.
pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén a 450 E
Ft összeg átutalásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Elszámolást követően azonnal

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Napközi Otthonos Óvoda konyhai eszközbeszerzésre irányuló
kérelme

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató
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Jutasi Kálmán polgármester: A kérelemhez csatolt árajánlat szerint az egyetemes
konyhagép beszerzési ára 373 E Ft + Áfa. A győri METRO áruházban egy szeletelő gép ára 107
E Ft.
Márkus Gusztáv igazgató: Elmondja hogy az egyetemes konyhagép elegendő csak a
jelenleg szükséges részek megvásárlása, mert az a későbbiek során, igény szerint bővíthető.
Szeletelő gépre mindenképpen szükség van, de azt bővíteni nem lehet.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést megvitatta, arra az elhatározásra jutott, hogy az óvodai
eszközbeszerzésre 250 E Ft összeg megállapítását javasolja a képviselő-testületnek, ami az
intézményvezető rendelkezésére áll, és lehetőség esetén azonnal fel tud használni.
Jutasi Kálmán polgármester: Véleménye szerint ez egy jó megoldás, mert a nyári szünet
kiválóan alkalmas lesz arra, hogy a szeptemberi indulásra beszerezzék a szükséges konyhai
eszközt.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi
tapasztalata szerint az MA-750 típusú gép nagyon jó.

Bizottság

elnöke:

Saját

Jutasi Kálmán polgármester: Az árajánlat szerint az alapgép és hozzá a robotgép fej
tartozékokkal 255 E Ft összegbe kerül.
Bán Ferenc települési-képviselő: Mindenképpen olyan lehetőséget kell biztosítani az
óvodai konyha részére, ami a munkájukat segíti és a későbbiek folyamán igény szerint
bővíthető.
Márkus Gusztáv igazgató: Amennyiben a képviselő-testület 250 E Ft összeget meghatároz
konyhai gép beszerzésére, akkor a nyári időszakban az élelmezésvezető a Net-en kutakodik,
ha nem talál jobb megoldást szeptember elején megvásárolja az árajánlatban szereplő MA750 típusú alapgépet a robotgép-fejjel és a tartozékokkal.
Burján Imre települési-képviselő: Az árajánlattevő szeptemberig fenntartja az ajánlatát?
Márkus Gusztáv igazgató: Megbeszélhető vele.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A Net-en, használt gépekre nincs garancia. Ez az
ajánlat azonban cégtől származik, 1 év jótállással. Van bizodalma iránta, és véleménye szerint
már a nyári időszakban is segítené a konyhai dolgozók munkáját.
Jutasi Kálmán polgármester: Ezt a gépet 190 E Ft összegért is meg lehetett volna venni,
ezért érdemes kutakodni.
Takács Viktor alpolgármester: A költségvetésben meghatározott összeghez 125 E Ft-ot
kellene adni most.
Burján Imre települési-képviselő: Véleménye szerint most meg kell venni ezt a gépet.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A Nyugat-Magyarországi Vendéglátó Rt-nél is
vannak leadott, üzemképes gépek, utána érdeklődik.
Molnár Csilla települési-képviselő: Javasolja a szükséges összeg megadását.
Németh Gyula települési-képviselő: A csatolt árajánlat 30 napig érvényes, javasolja,
hogy az óvoda 20 napig kutakodjon, ha nem talál jobb ajánlatot, vegye meg ezt.
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Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Telefonon kapta az információt, hogy a NyugatMagyarországi Vendéglátó Rt-nél valóban vannak kiselejtezett ipari jellegű konyhai gépek,
melyen lehet hogy csak kést kell élezni. Utána néznek, hogy egyetemes konyhagép jelenleg
van-e raktáron, jelezni fog az intézményvezető felé.
Jutasi Kálmán polgármester: Összegzi az elhangzottakat, miszerint a képviselő-testület
nettó 255 E Ft + Áfa összeget biztosít az óvodának konyhai eszközbeszerzésre a
költségvetésben megállapított összeggel együtt.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor ÁMK
rábapatonai Óvodája részére az önkormányzat 2010. évi költségvetésében
meghatározott összegen felül további 125 E Ft + Áfa összeget biztosít konyhai
eszközbeszerzésre az önkormányzat költségvetési tartalék fejlesztési célra elkülönített
előirányzatából.
2. A képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK igazgatóját a szükséges konyhai eszköz
beszerzésére.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv igazgató
Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2. pont tekintetében: 2010. szeptember 1.
3. pont tekintetében: I. f.évi ktv. mód. határideje

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 34/2010.(V.26.) határozata a rábapatonai
Óvoda konyhai eszközbeszerzéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK rábapatonai Óvodája részére az
önkormányzat 2010. évi költségvetésében meghatározott
összegen felül további 125 E Ft + Áfa összeget biztosít konyhai
eszközbeszerzésre az önkormányzat költségvetési tartalék
fejlesztési célra elkülönített előirányzatából.
2. A képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK igazgatóját a
szükséges konyhai eszköz beszerzésére.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító
rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv igazgató
Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2. pont tekintetében: 2010. szeptember 1.
3. pont tekintetében: I. f.évi ktv. mód. határideje
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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 ülésén 17 óra 40
perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
dr. Mohos Antal
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

