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Jegyzőkönyv
Készült:

Rábapatona Község Önkormányzatának 2010. március 24-én (szerda) 17.00
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Abdai Imre a „Jószív” Temetkezési Kft. Csornai Kirendeltségének
vezetője

Jutasi Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
megválasztott 10 fő települési-képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
dr. Mohos Antal települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Bognár Szabolcs és
Németh Gyula települési-képviselőket kérte fel.
Bognár Szabolcs és Németh Gyula települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalásárán túl
pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint:
 A házi segítségnyújtás feladat ellátásának lehetősége
 A Patonai ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez fedezet biztosítása
 Javaslat a „Könyvtár felzárkóztató pályázat” benyújtására.
Javasolja a pótnapirendek közül az elsőt 2.) napirendi pontként felvenni, így a meghívóban
szereplő 2.) napirendi pont 3.) napirendi pontra változik, majd a további pótnapirendeket 45. napirendi pontként tárgyalni.
Takács Viktor alpolgármester: További pótnapirendre kíván javaslatot tenni „A
Sportegyesület kérelme” tárgyában.
Bári Zoltán települési-képviselő: Szintén pótnapirendi javaslattal él, kéri felvenni „A
Sportegyesület támogatása” napirendet.
Jutasi Kálmán polgármester javasolja a két javaslat egy napirendi pontként való
tárgyalását, „A Sportegyesület helyzete” címen, melyen 6. napirendi pontként javasol
felvenni.
A javaslatokkal l a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
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
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Napirend:
1. a.
A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a 2009. évi temetőüzemeltetéssel
kapcsolatos tevékenységről
Előadó:
dr. Ladocsy Géza a „Jószív” Temetkezési Kft. ügyvezetője
b.
A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.)
Kt. rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2. A házi segítségnyújtás feladat ellátásának lehetősége
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Bilibáncs lakópark – telek értékesítésről tájékoztató
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A Patonai Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez fedezet biztosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. Javaslat a „Könyvtári felzárkóztató pályázat” benyújtására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. A Sportegyesület helyzete
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1. és a 3. napirendi
pontokhoz az írásos előterjesztést a meghívóval együtt, a 2. és a 4-5. napirendi pontokhoz
pedig az ülés kezdete előtt kézhez kapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 9 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 9 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 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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1/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a 2009. évi
temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységről

Előadó:

dr. Ladocsy Géza a „Jószív” Temetkezési Kft. ügyvezetője

Jutasi Kálmán polgármester: Köszönti a „Jószív” Temetkezési Kft. Csornai
Kirendeltségének vezetőjét, Abdai Imre urat. Megkérdezi, hogy az írásban benyújtott
tájékoztatót kívánja-e szóban kiegészíteni.
Abdai Imre: Köszöni a lehetőséget, a tájékoztatót kiegészíteni nem kívánja, azonban
kérdésre szívesen válaszol.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad
arról, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megvitatta, azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Bári Zoltán települési-képviselő: A temető rendezettségét elfogadhatónak tartja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 17/2010.(III.24.) határozata „Jószív”
Temetkezési Kft. tájékoztatójának elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Jószív” Temetkezési Kft-nek a 2009. évi temető üzemeltetéssel
kapcsolatos tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.
1/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló
18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, az emelés mértékét elfogadhatónak tartja, így a
rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 4/2010.(III.25.) rendelete a köztemető
rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló
18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A házi segítségnyújtás feladat ellátásának lehetősége

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás felvállalná a környékbeli településeken a házi segítségnyújtás feladat ellátását. Erről
a polgármesterek körében már két alkalommal tanácskoztak, legutóbb a mai délelőtt itt a
Polgármesteri Hivatalban. Felkéri a jegyző asszonyt adjon tájékoztatást a mai megbeszélésről.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A polgármesteri értekezleteken, már az első
alkalommal egyértelműen megfogalmazódott, hogy a településeknek az lenne a
legmegfelelőbb megoldás, ha a feladat ellátását a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
felvállalná. A tárgyalások további alapját a költségviselés megoszlása képezte. A mai
megbeszélésen született döntés alapján számított költségviselésről a számítások az
előterjesztéshez mellékelve.
A feladat kistérségi szinten történő ellátásához 14 település szükséges.
A képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a kistérség a feladat ellátását szervezni
tudja, melyet április 12-ig kell részükre megküldeni.
Jutasi Kálmán polgármester: Az ülés előtt kiosztott anyag eléggé terjedelmes. Az ügy
fontosságára való tekintettel megkérdezi képviselő-társait, hogy tudnak-e döntést hozni ezen
az ülésen, vagy adjon időt a felkészülésre, és egy későbbi rendkívüli ülésen hoznak majd
döntést.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy mi lehet a fedezete a
feladatellátásnak, továbbá azt, hogy a Bánné a kistérség alkalmazottja lenne-e?
Jutasi Kálmán polgármester: A Bánné a szociális étkeztetés szakfeladaton látja el
tevékenységét, amely mellett a házi segítség nyújtás nem végezhető.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: Tájékoztatásul elmondja, hogy a
kiszámított 894 E Ft-ból le kell számítani a beszedett térítési díj összegét, igy a tartalékból
440 E Ft körüli összeget kell biztosítania a képviselő-testületnek.
Takács Viktor alpolgármester: Megkérdezi, hogy van-e annak reális esélye, hogy a 4
ellátott a 400 E Ft körüli összeget befizeti.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: Az önkormányzat ilyen címen 480 E Ft
bevétele volt.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Számításai szerint az állami normatíva és a
térítési díj összege 1.600 E Ft-ot tesz ki. Érdemes végig gondolni, hogy ennyi pénzből saját
hatáskörben mit tudnánk tenni.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: Ő már
korábban számításokat végzett, mely szerint a várható kiadás kb. 1,3 M Ft.
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Jutasi Kálmán polgármester: A költségvetésben meg kell nézni a Bánné
foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokat, mert ugyanolyan összeggel lehet itt is számolni.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke:
Amennyiben az önkormányzat saját hatáskörben látja el ezt a feladatot nem áll fenn annak a
veszélye, hogy fél év múlva megszűnik, mint erre az előző példa is szolgál.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Közalkalmazottal kell megoldani?
Jutasi Kálmán polgármester: Igen, ezt törvény írja elő. Csak abban az esetben oldható
meg megbízással, ha nem végez ápolást.
Takács Viktor alpolgármester: Javasolja elnapolni a döntést, és a következő ülésre ki kell
számítani mennyibe kerül, hogy az önkormányzat látja el ezt a feladatot.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi képviselő-társait egyetértenek-e azzal, hogy a
döntést elnapolják és rendkívüli ülésen, 29-én hétfőn 17 órakor ismét napirendre tűzzék.
A képviselő-testület a felvetéssel egyhangúlag egyetértett.
3.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

Bilibáncs lakópark – telek értékesítésről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke. A Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta, javasolja elfogadását a képviselő-testületnek.
Takács Viktor alpolgármester: A 2,5 millió Ft-os telek befektetésnek jó, de építeni nem
fognak rá. Véleménye szerint egy vállalkozót kellene keresi aki épít rá, és ő értékesíti a
házakat.
Bári Zoltán települési-képviselő: Elfogadja a javaslatot. Ha találnának vállalkozót, neki
még további kedvezményt is lehetne adni. Meg kell hirdetni.
Molnár Csilla települési-képviselő: Véleménye szerint nem szabad azzal foglalkozni,
hogy ki milyen céllal venné meg a telket, az teljesen mindegy.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Számításokat kell végezni, hogy mi az az
összeg, amiért még érdemes lenne eladni, továbbá azon is el kell gondolkodni, hogy mivel
lehetne vonzóbbá tenni azokat.
Burján Imre települési-képviselő: Reklámozni kell az értékesítéshez, pl. a Revita TVben, a Kék Duna rádióban, közzétenni ingyenes újságokban, mint a Rábaközi magazin.
Németh Gyula települési-képviselő: Ha vállalkozó befektetési céllal vásárolná meg, még
további kedvezményeket is lehetne megállapítani, pl. felét kifizeti most, másik felét pedig a
házak értékesítését követően.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy mi van a telekalakításra felvett
hitellel?
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Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: A telekértékesítésből származó bevétel
elkülönített számlára folyik be.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Jónak tartja az elhangzott ötleteket.
Molnár Csilla települési-képviselő: Javasolja, hogy e napirendet is halasszák el a hétfői
rendkívüli ülésre, és addig járjanak utána, hogy milyen költséggel járna a Revita TV-ben, a
Kék Duna rádióban, a Molnár Elektronikai Kft-nél a hirdetés, reklámozás.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Meglátása szerint azért nem veszik a
telkeket, mert nincs pénze az embereknek. Véleménye szerint fizetési könnyítésben, pl.
részletfizetésben is lehetne gondolkodni.
Bári Zoltán települési-képviselő: Egyetért a döntés hétfői rendkívüli ülésre történő
elnapolásával.
Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi képviselő-társait, hogy egyetértenek-e azzal,
hogy a napirendben a döntést elnapolják a 29-i rendkívüli ülésre.
A felvetéssel a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
4.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Patonai Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez fedezet biztosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Jutasi Kálmán polgármester: A rendezvényt az OTP is támogatni fogja.
Németh Gyula települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a Vikidál Gyula műsora már fix a
programban, vagy helyette lehet mást is választani.
Jutasi Kálmán polgármester: Erre a napra már csak ő volt szabad azok közül, akik
számunkra megfizethetők.
Takács Viktor alpolgármester: Vikidál Gyula fellépésére kár 215 E Ft-ot elpazarolni.
Szerinte ezt nehéz lenne megmagyarázni a Deák és a Rábaszer utcában lakóknak az utcájuk
rossz állapotára való tekintettel. A Sportegyesület is szervez majálist, arra kellene egy kis
támogatást biztosítani.
Molnár Csilla települési-képviselő:
önkormányzati rendezvény ebben az évben?

Megkérdezi

várható-e

ezen

kívül

még

Jutasi Kálmán polgármester: Az augusztus 20-a.
Molnár Csilla települési-képviselő: Az más jellegű. Falunapra, vagy családi napra
gondolt. Amennyiben ez lesz az egyetlen, akkor nem sokallja a költségét. Véleménye szerint
Vikidál nélkül silány lenne a program.
Németh Gyula települési-képviselő: Nem esti, hanem egész napos sör-virsli fesztiválban
kellene gondolkodni, és az esti programot el kell felejteni. A másik pedig az, hogy ezt a
rendezvényt nem a falu közepén, hanem a sportpályán kell lebonyolítani.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint egy ilyen rendezvényen, ha nincs
név, mint pl. Vikidál Gyula, nincs vonzerő. Megkérdezi, hogy Vikidál Gyulátt már le is
foglalták? Nem kell addig halogatni a dolgokat, amíg semmi sem lesz belőle. Javasolja azt
eldönteni, hogy legyen rendezvény vagy ne! Ha a rendezvény mellett döntenek, akkor arra
pénzt kell áldozni. Amikor hallják, hogy a környező településeken milyen színvonalas
rendezvények voltak, akkor arra is gondolni kell, hogy az nekik is pénzbe került.
Németh Gyula települési-képviselő: Szerinte Vikidál Gyula nem fogja a lakosság
érdeklődését felkelteni.
Bán Ferenc települési-képviselő: Akkor adj javaslatot valaki másra!
Németh Gyula települési-képviselő: Kitart amellett, hogy színvonalas napközbeni,
családias, sport rendezvényt kell tartani. Az esti buli legyen a vendéglátós dolga.
Molnár Ferenc Településstratégiai Bizottság tagja, vendéglátós: A sportpályán
történő rendezésnél a rossz idő minden programot tönkre tehet. Megjegyzi, hogy a „neves”
fellépők költsége 3-500 E Ft-ra tehető.
Jutasi Kálmán polgármester: Tavaly május 9-én került megszervezésre ez a fesztivál, és
akkor már lehetett válogatni a fellépők között, de a május 1., az mindenhol a rendezvények
napja.
Németh Gyula települési-képviselő: Megjegyzi, most is ugyanaz a helyzet, mint tavaly,
mert az idén is akkor lesznek a középiskolai ballagások.
Molnár Ferenc Településstratégiai Bizottság tagja, vendéglátós: Javasolja, a cél az
legyen, hogy egy egész napos kerekedjen ki ebből a fesztiválból, a szervezők ne egymás ellen
dolgozzanak, hanem együtt, közösen a faluért.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen, 1 fő nem és 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 18/2010.(III.24.) határozata a Patonai
Ifjúsági Fesztivál megrendezéséhez szükséges fedezet
biztosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
200.000,- Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat
szervezésében, 2010. május 1-jén megrendezésre kerülő
Patonai Ifjúsági Fesztivál kiadásaira, a 2010. évi költségvetési
tartalék terhére.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetés
módosításának elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:
határideje

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária
1. pont tekintetében: 2010. május 1.
2. pont tekintetében: 2010. I. f.évi ktv. mód.
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5.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

Javaslat a „Könyvtári felzárkóztató pályázat” benyújtására

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 19/2010.(III.24.) határozata a Könyvtári
felzárkóztató pályázat benyújtásáról
1.)

2.)

3.)
4.)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2010. évi költségvetésében a könyvbeszerzési keretét a
már jóváhagyott 150.000,- Ft költségvetési támogatáson
felül 50.000,- Ft-tal kiegészíti a 2010. évi költségvetés
tartaléka terhére .
A képviselő-testületkötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott
összegeket a Petőfi Sándor ÁMK részére rendelkezésére
bocsátja.
Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és
a pályázat nyertessége esetén annak megvalósításával
kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
2010. április 9.

6.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

Sportegyesület helyzete

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A sportegyesület körül kialakult helyzet miatt és azért is,
mivel képviselő-társai már jelezték, hogy szeretnének a valós helyzetről információt kapni,
felkérte Polgár László sportelnököt, hogy a mai képviselő-testületi ülésen jelenjen meg. A mai
napon felhívta telefonon, és közölte, hogy nem tud megjelenni, de felhatalmazta őt arra, hogy
a képviselő-testületet tájékoztassa az alábbiakról:
 Az ő leváltásával kapcsolatos beadvánnyal szemben ügyészi vizsgálat van
folyamatban, új eljárás lefolytatása szükséges
 A sportegyesület számlájára befizette az általa kivett összeget, ezen felül 20.000,- Ft
összegű egyéni támogatást a női foci csapat részére és
 50.000,- Ft összegű készpénz támogatást biztosított az ÁMK részére.
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Bognár Szabolcs települési-képviselő: Hozzá is eljutott a hír, hogy a Sportegyesület
közgyűlése leváltotta Polgár László sportelnököt. Polgár László felhatalmazta Varga Tibort,
hogy a sportegyesület ügyeiben eljárjon. Kiderült azonban, hogy a közgyűlés nem
szabályosan járt el. Időközben az önkormányzat átutalta a megállapított támogatás felét az
egyesület részére, melyből a Polgár László kivett egy bizonyos összeget, melyet mint az
igazolás mutatja vissza is fizetett.
Elfogadja, hogy az önkormányzat támogatja a sportot, de amikor problémák vannak, azt
valakinek jeleznie kellett volna, akinek tudomása volt a dologról, már a támogatás
megállapításakor.
Jutasi Kálmán polgármester: Ő kezdeményezte, hogy február 4-re hívjanak össze egy
újabb közgyűlést, de nem hívtak össze, mert szerintük az előző szabályos volt.
Takács Viktor alpolgármester: 2009. november 10-én szerzett róla először tudomást,
hogy valami nincs rendben a sportegyesület körül. Ezen a napon hívta fel Bedő Zsolt edző,
hogy gond van, mert nincs kifizetve a játékosok költsége, nincs kifizetve az edzői díj. Ezt
követően a Polgár László leváltotta Bedő Zsoltot. November 27-re emiatt összehívták a
közgyűlést, ahonnan Polgár László távol maradt. Ő vállalta fel, hogy a jelenlévőket
tájékoztatta a történtekről, mely alapján úgy döntöttek, hogy a Polgár László ne legyen tovább
a sportegyesület elnöke. Ezt követően született a meghatalmazás a Varga Tibor részére.
Bán Ferenc települési-képviselő: Meg kellett volna nézni az alapszabályt, hogy mit ir elő
az elnök visszahívására.
Takács Viktor alpolgármester: Az egyesület számlájára megérkezett az önkormányzati
támogatás, de a számlán kevesebb pénz volt, mint kellett volna lenni. Elmentek a Polgár
Lászlóhoz, hogy ez miként történhetett meg, és közölte, hogy a hiányzó összeget ő vette ki.
Több alkalommal felszólították annak visszafizetésére. Talán ennek hatására történt ez meg a
mai napon.
Jutasi Kálmán polgármester: Nincs hivatalos tudomása róla, hogy a bíróság miért nem
fogadta el a közgyűlési iratokat, csak hallomás alapján jutott olyan információ a tudomására,
hogy olyan személyek is szavaztak, akik ilyen jogosultsággal nem rendelkeznek.
Takács Viktor alpolgármester: A bíróságon átvették tőlük a dokumentumokat, formai
hibát nem észleltek. Azóta a bíróságtól semmit nem kaptak ők, lehet, hogy a Polgár László
kapott, de letagad mindent. Nem lehet vele kommunikálni.
Bári Zoltán települési-képviselő: Sok a kétely, már az sem bizonyos, hogy a tagi
viszonyok rendezettek-e. Az elhangzottakból megállapítható, hogy az egyesület nem működik
rendesen, elhallgatták, hogy a Polgár László megbízhatatlan. Megkérdezi, hogy a
meghatalmazásról a pénzintézetet miért nem értesítették?
Takács Viktor alpolgármester: A pénzintézet meghatalmazást nem, csak jogerős bírósági
végzést fogad el.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint, ha nincs rend az egyesületben nem
szabad a támogatást átutalni. Fel kell függeszteni mindenféle támogatást! Megjegyzi a
támogatási összeget nem a tavalyi hibák rendezésére, hanem a működésük biztosítása
érdekében szavazta meg.
Megkérdezi, hogy a Varga Tibor tisztában van-e a jogszabályokkal, a felelősségével?
Németh Gyula települési-képviselő: Az önkormányzat nézzen utána a bíróságon, hogy mi van
a Polgár László ügyével!
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Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Nincs rá módja, ezt csak az teheti meg aki az
eljárást indítványozta, vagy az egyesület elnöke.
Jutasi Kálmán polgármester: Ma kapta meg a meghívót egy újabb közgyűlésre,
véleménye szerint ezt is szabálytalanul hívták össze, mert a meghívót a Varga Tibor írta alá,
aki nem tagja az egyesületnek.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a jegyző asszony
magánemberként felajánlotta segítségét a Varga Tibornak is és a Takács Viktornak is, de ők
nem éltek ezzel a lehetőséggel.
Bán Ferenc települési-képviselő: Az a meglátása, hogy a Varga Tibor segítőkész ugyan,
de a jogi dolgokkal nincs tisztában!
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megkérdezi, hogy kinek van joga az
egyesület számlájának kezelésére.
Takács Viktor alpolgármester: A Polgár Lászlónak, mert ő az egyesület bejegyzett
elnöke.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megállapítja, hogy ebben a dologban
hanyagul járt el a Takács Viktor, az egyesület Ellenőrző Bizottsága, és a hivatal a 900 E Ft
átutalásával. Azonnal javasolja az önkormányzat delegáltjainak visszahívását, valamint a
maradék 900 E Ft kifizetési tilalmát kezdeményezi.
Bári Zoltán települési-képviselő: Egyetért.
Jutasi Kálmán polgármester: Az önkormányzatnak nem delegált tagot, így visszahívásról
nem lehet beszélni.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Le kell szögezni, hogy a képviselő-testületnek
semmi köze a sportelnök visszahívásához, az az egyesület dolga, nem tartozik ránk. A
jegyzőnőtől kérhetnek segítséget, de neki sem dolga. A második 900 E Ft támogatás
kifizetését fel kell függeszteni.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Felajánlotta segítségét a Takács Viktornak, a
Varga Tibornak és a Polgár Lászlónak. Senki nem kereste. Megjegyzi ezt magánemberként
tette, mert jegyzőként nem tartozik rá ez a dolog.
Burján Imre települési-képviselő: A sportegyesülettel kapcsolatban csak azt hajlandó
elhinni, amit papírral dokumentálnak.
Bári Zoltán települési-képviselő: Javasolja a támogatott civil szervezetek alapító
okiratainak bekérését, hogy a későbbiek folyamán ilyen helyzetbe ne kerülhessen a képviselőtestület.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
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Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2010. évi költségvetésében - a
Rábapatonai Sportegyesület részére megállapított támogatási összegből még ki nem fizetett
900 E Ft összegű támogatás átutalását felfüggeszti mindaddig, amíg az Egyesület jogszerű
működéséről szóló iratokat az önkormányzat rendelkezésére nem bocsátják.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
20/2010.(III.24.)
határozata
a
Sportegyesület támogatásának felfüggesztéséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
2010. évi költségvetésében - a Rábapatonai Sportegyesület
részére megállapított támogatási összegből még ki nem fizetett
900 E Ft összegű támogatás átutalását felfüggeszti mindaddig,
amíg az Egyesület jogszerű működéséről szóló iratokat az
önkormányzat rendelkezésére nem bocsátják.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

Takács Viktor alpolgármester: Az előzmények ellenére eleget tesz eredeti szándékának,
ami az volt, hogy kérelmet terjeszt elő a sportegyesület nevében a Falubusz igénylése
tárgyában. Több csapatnál látják, hogy falubusszal szállítják őket. Felmerült bennük a
gondolat lehet, hogy számunkra is olcsóbb megoldás lenne, mint saját személygépkocsival.
Természetesen tisztában van azzal, hogy csak a falubuszra vonatkozó szabályok betartása
mellett lehet igénybe venni, és a felmerült költségek összegével csökkentenék a megállapított
támogatás összegét.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A falubuszt pályázat útján nyerte az
önkormányzat, használata a rá vonatkozó szabályzattól nem térhet el. A falubuszt csak az arra
kijelölt önkormányzati alkalmazott vezetheti, esetünkben ő Tóth Balázs akinek még a túlóra
költsége növelné a busz ténylegesen felmerült költségét.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint olcsóbb, ha útiköltséget fizetnek a
játékosoknak.
Molnár Csilla települési-képviselő: Szerinte is többe kerülne a busz, mint a gépkocsihasználat.
Takács Viktor alpolgármester: Elfogadja a véleményeket, szerinte is többe kerülne. Ezek
alapján kérelmét visszavonja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Felhívja ismételten a figyelmet, hogy az elhalasztott két napirend tárgyalására 29-én (hétfő)
17.00 órára rendkívüli ülést hív össze, kéri képviselő-társai megjelenését.
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Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai munkáját és az ülést 19 órakor
bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bognár Szabolcs
Németh Gyula
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

