Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
120-24/2010.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. október 27-én
(szerda) a képviselő-testület 16 óra 20 perckor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Henzelné dr. Kovács Violetta
Dr. Tarbay Gábor

fogorvos
háziorvos

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
települési-képviselőből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Burján Imre
és Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Burján Imre és Molnár Csilla települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester felkéri a jegyző asszonyt, hogy ismertesse a képviselő-testület
zárt ülésén hozott határozatokat.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Ismerteti, hogy a képviselő-testület a zárt ülésen a
belterületi utak kátyúzási és a murvás utak felújítási munkáira beérkezett árajánlatok elbírálása,
valamint az átereszek tisztításának kivitelezése ügyében hozott döntést. Felolvassa az elfogadott
határozatokat.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalására tett javaslatot az 1.
és a 4. napirendi pont tárgyalásának felcserélésével, melyet a képviselő-testület-testület
egyhangúlag elfogadott.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti a képviselő-testületi ülés elfogadott napirendjét.
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. Tájékoztató az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Eőadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A képviselő-testület tagjai tiszteletdíjának megállapítása és a képviselői-keret
felhasználása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Egyéb döntést igénylő ügyek
a. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása
b. Nyugdíjasok adventi köszöntése és ajándékozása
c. A Kossuth utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése
d. A vörösiszap károsultjainak megsegítésére gyűjtés szervezése
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4. Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Előadó:
dr. Tarbay Gábor háziorvos
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez tartozó
írásos előterjesztést a 1. napirend kivételével a meghívóval együtt kézhez kapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 5 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 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló
intézéséről

a

Szociálpolitikai

Bizottság

hatáskörébe

utalt

feladatok

Kérdés, hozzászólás nem volt.
A beszámolót a képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, pénzügyi
teljesítést időarányosnak ítéli meg, a határozat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 83/2010.(X.27.) határozata az önkormányzat
2010. III. negyedévi gazdálkodásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a
polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
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2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A képviselő-testület tagjai tiszteletdíjának megállapítása és a képviselőikeret felhasználása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja az
eddig kialakult gyakorlat folytatását, mely szerint a képviselők részére tiszteletdíj nem kerül
megállapításra, de az ún. képviselői keretösszegről 70-30 %-os megosztásban döntenének az
érintettek a tiszteletdíj-keret felhasználásáról. A célok meghatározására a november 17-i
képviselő-testületi ülésen kerüljön sor.
Molnár Csilla települési-képviselő: A novemberi ülésen azért kellene a célokat
meghatározni, hogy az adventi rendezvényekhez, ha szükséges lehetőség, lesz felajánlani.
Javasolja továbbá, hogy érdemes lenne elgondolkodni nagyobb feladat megvalósításán a 4 éves
keret felhasználásával, mint pl. sportöltöző, tájház – szálláshellyel kombináltan.
Mohos Péter települési-képviselő: Érdemes lenne a fenti célok megvalósításához a pályázati
lehetőségeket feltárni, és az elkülönített képviselői tiszteletdíj-keret lehetne az önrész.
Burján Imre települési-képviselő: Jelzi, hogy januártól szeretné felvenni a tiszteletdíját,
természetesen nem saját jellegű felhasználásra. A 2010. évből hátralévő 3 havi rész az változatlan
formában maradhat.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: A tiszteletdíjat, ha felveszik a képviselők és a
bizottsági tagok, rendeletben kell szabályozni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 84/2010.(X.27.) határozata a képviselőtestület
tagjai
tiszteletdíjának
megállapításáról,
felhasználásáról
1.

2.

Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a képviselők tiszteletdíjukat továbbra sem veszik
fel, hanem azt részben közösségi célra, részben egyéni képviselői
célra fordítják. A felhasználás során a közösségi cél aránya 70 %, az
egyéni képviselői cél aránya 30 %.
A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy az idei évre eső 3
havi képviselői tiszteletdíj felhasználásáról a novemberi testületi
ülésen dönt.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Jutasi Kálmán polgármester,
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
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3/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A közmeghallgatás időpontjának kitűzése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Burján Imre települési-képviselő: Javasolja gyakoribbá tenni a közmeghallgatásokat,
legalább évente két alkalommal.
Jutasi Kálmán polgármester: Kéri képviselő-társát, hogy a jövő évi munkaterv készítésekor
mondja el a javaslatot.
Bári Zoltán alpolgármester: A törvény évi egy alkalommal teszi kötelezővé. Véleménye
szerint nem kellene előírni a kétszeri közmeghallgatást, de ha van olyan esemény, és van rá
lakossági igény, ne zárkózzanak el tőle.
Mohos Péter települési-képviselő: Javasolja, hogy legalább mérjék fel az igényeket.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
85/2010.(X.27.)
határozata
a
közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2010 novemberére kitűzött közmeghallgatást
elhalasztja, a következő közmeghallgatást 2011 év májusában tartja,
a képviselő-testület munkatervében meghatározandó időpontban.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a decemberi testületi ülésen a munkaterv
elfogadása során gondoskodjék arról, hogy a képviselő-testület
munkatervében 2011. év májusában kitűzésre kerüljön a
közmeghallgatás időpontja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos és 2010. december 31.
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

3/b. Napirend tárgyalása
Tárgya:
Előadó:

Nyugdíjasok adventi köszöntése és ajándékozása
Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A 65 év felettiek köszöntése az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelő módon nem megoldható, mivel az nem tervezett összeggel megnövelné a költségvetési
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kiadásokat. Emiatt a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításra szorul, melyet a képviselőtestület támogatása esetén a novemberi ülésen napirendre tűzi.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 86/2010.(X.27.) határozata a nyugdíjasok
adventi köszöntéséről és ajándékozásáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a településen állandó lakcímmel rendelkező 65 év
feletti lakosokat az idei esztendőben egyszeri támogatásban részesíti
Idősek Napja alkalmából, ádvent második vasárnapján megtartandó
műsoros est keretében.
2. Ez alkalommal 2010. évben 2.000,- Ft/fő pénzösszeget ad az
Önkormányzat minden érintettnek, az önkormányzat szociális
rendelete alapján.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 70.000,- Ft. bruttó összeg
keretéig rendeljen zenés műsort a helyi Idősek Napjára.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy a szociális rendelet módosítás tervezetét
készítse el és a novemberi testületi ülésre terjessze elő.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Jutasi Kálmán polgármester,
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

3/c. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Kossuth utcai szelektív gyűjtősziget áthelyezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 87/2010.(X.27.) határozata a Kossuth utcai
szelektív gyűjtősziget áthelyezése
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a Kossuth utcai szelektív gyűjtősziget elemeinek
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az Árpád utca 6. szám elé (volt orvosi rendelő) elé történő
áthelyezését.
2. Felhatalmazza a Polgármestert az áthelyezés megvalósításához
szükséges egyeztetések Győrszol Kft-vel történő lebonyolítására, az
ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére és az áthelyezés
kivitelezésének ellenőrzésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Jutasi Kálmán polgármester

3/d. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A vörösiszap károsultjainak támogatása – adománygyűjtés

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a határozati
javaslat kiegészítésére tesz javaslatot az alábbiak szerint:
5. pontként javasolja: A képviselő-testület elhatározza, hogy a vörösiszap károsultjainak
megsegítésére 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2010. évi
költségvetési tartaléka terhére, valamint a képviselői tiszteletdíj keret terhére
képviselőnként, bizottsági tagonként 10.000,- Ft-ot, mindösszesen további 120.000,- Ftot adományoz.
A határozati javaslat 5. pontja 6. pontra változik.
Bári Zoltán alpolgármester: Egyetért a támogatással, mint közvetlen segítségnyújtással.
Javasolja, hogy az adományokat ne segélyszolgálaton keresztül juttassák el a károsultaknak.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság módosító javaslatát
teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az elfogadott
módosító javaslattal együtt teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
testületének 88/2010.(X.27.) határozata a
károsultjainak támogatásáról

Képviselővörösiszap

1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy adományokat gyűjt a vörösiszap katasztrófa
károsultjainak, oly módon, hogy a kolontári és devecseri gyermekek
részére
összeállítandó
mikuláscsomagok
tartalmához
pénzadományokat gyűjt a lakosság köréből.
2. A pénzadományokat a település önkormányzata 2010. november 30.
napjáig beérkezőleg fogadja OTP Banknál vezetett 1173700715366753 sz. költségvetési számlájára, a közlemény rovatban
„adomány a vörösiszap károsultjainak javára” szöveg feltüntetése
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3.

4.

5.

6.

mellett. Az ezt követően érkezett adományokat a befizető javára
visszautalja.
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a pénzadományok helyben történő fogadásra
2010. november 24-én adománygyűjtő napot tart, ekkor – szándéka
szerint név nélkül is - bárki pénzadományt nyújthat a károsultak
javára a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett adománygyűjtő urna
útján.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az összegyűlt pénzből – az
érintettekkel történő előzetes egyeztetés alapján - a kolontári és
devecseri gyermekek javára mikuláscsomagot állítson össze, a
csomag tartalmának rendelését és a szállítás koordinálását és
lebonyolítását elvégezze, oly módon, hogy 2010. december 06.
napjáig a károsult gyermekek azt megkapják.
A képviselő-testület elhatározza, hogy a vörösiszap károsultjainak
megsegítésére 200.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a
2010. évi költségvetési tartaléka terhére, valamint a képviselői
tiszteletdíj keret terhére képviselőnként, bizottsági tagonként
10.000,- Ft-ot, mindösszesen további 120.000,- Ft-ot adományoz.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület decemberi ülésén
az adománygyűjtésről és az adományozás megtörténtéről számoljon
be.
Határidő:
Felelős:

2010. december 6.
Jutasi Kálmán polgármester

Bári Zoltán alpolgármester 16 óra 35 perckor távozik az ülésteremből.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 7 települési-képviselőből
4 fő van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről

Előadó:

Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
Dr. Tarbay Gábor háziorvos

Jutasi Kálmán polgármester javasolja, hogy elsőként a fogorvosi beszámolót hallgassák
meg, mivel a doktornőnek rendelési ideje van.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: Az elmúlt évben változás nem történt a fogorvosi
ellátásban. Évente két alkalommal szűri az általános iskolás gyermekeket, de sajnálatát fejezi ki,
hogy a szülők azt vagy nem, vagy nem nála kezeltetik. Szeretné megtudni, hogy az önkormányzati
tájékoztatóban erre vonatkozó felhívást tehetne-e közzé.
Jutasi Kálmán polgármester: November hónapban lesz aktuális a tájékoztató kiadása, írja
le amit szeretne és közzé tesszük.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Henzelné dr. Kovács Violetta
fogorvosi tevékenységről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 89/2010.(X.27.) határozata a fogorvosi
tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvosi tevékenységről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.
Dr. Tarbay Gábor háziorvos: Tájékoztatást ad arról, hogy a mai napig ebben az évben 12.396
betegellátása volt. Örömmel tapasztalja, hogy kártyaáramlás nincs. A településen a nyilvántartott
krónikus betegek száma 850, melyből jellemző a
Magas vérnyomás,
Cukorbetegség,
Szívbetegség
Allergia.
Tájékoztatást ad arról, hogy ebben az évben is szervezett egy allergia vizsgálati napot, melyen 56
fő vett részt. Köszönetét fejezi ki, hogy az önkormányzat megoldotta havonta 1 alkalommal az
idősek laborvizsgálatra történő szállítását. Ez számára nagy segítséget jelent.
Mohos Péter települési-képviselő: Javasolja, hogy számára is adják meg a lehetőséget az
önkormányzati tájékoztatóban való közzétételre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tarbay Gábor háziorvosi
tevékenységről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 90/2010.(X.27.) határozata a háziorvosi
tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr.
Tarbay Gábor háziorvosi tevékenységről szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Jutasi Kálmán polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Napirenden kívül tájékoztatást ad arról, hogy a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottsága elnökének megválasztották. Tájékoztatást ad
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továbbá arról, hogy Máté Eszter munkaviszonya november 15. napjával megszűnik, helyette a
feladatokat Matkovics Eszter megbízásos jogviszonyban látja majd el.
Beszámol arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban létrehozták az ügyfélszolgálatot egy közcélú
foglalkoztatott alkalmazásával.
Felhívja a figyelmet, hogy a képviselő-testület következő ülése a munkatervtől eltérően november
17-én lesz – a Bursa pályázatok elbírálási határideje miatt -.
Tájékoztatást ad arról, hogy várhatóan 2013-tól átszervezik az önkormányzatokat. Annak
érdekében, hogy megerősítsük magunkat, érdemes lenne elgondolkodni a körjegyzőség
létrehozásáról Koroncó községgel.
Burján Imre települési-képviselő: Felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy a Petőfi utca
végén megkezdték a törmelékkel való feltöltést.
Jutasi Kálmán polgármester: Tud róla, Barta Géza traktorral a mai napon elsimította.
Molnár Csilla települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Beszámol arról, hogy a
polgármester és a települési-képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek
maradéktalanul eleget tettek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai
munkáját és a képviselő-testület ülését 17 órakor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Burján Imre
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

