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Jegyzőkönyv
Készült:

Rábapatona Község Önkormányzatának 2010. január 27-én (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 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Takács Viktor települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A képviselők javaslata alapján a jegyzőkönyv hitelesítésére Gálné Sulyok Anetta
és Molnár Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Gálné Sulyok Anetta és Molnár Csilla települési-képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közzétett napirendek tárgyalásán túl
pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint:
 A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
 Rábapatona-Koroncó Községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó
Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Tervének
aktualizálása
melyeket 5-6. napirendként javasol felvenni. Javasolja további két napirendi pont
megtárgyalása végett - a nyilvános ülést követően - zárt ülés tartását.
A javaslattal 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
Napirend:
1. Tájékoztató a 2009. II. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A polgármester 2010. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Rábapatona Község 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A Petőfi Sándor ÁMK óvodai programjának kiegészítése
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
5. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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6. Rábapatona-Koroncó Községek Óvodai Nevelést Biztosító Intézményfenntartó
Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési
Tervének aktualizálása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az elfogadott napirendek közül az 1-4
napirendhez az írásos előterjesztést a meghívottak a meghívóval együtt, az 5-6. napirendhez
pedig az ülés kezdete előtt kézhez kapták.
A napirendek tárgyalása előtt dr. Mohos Antal az Ügyrendi Bizottság elnöke kért szót.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság mai ülésén a polgármester és a 9 fő
települési-képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett. Kéri tájékoztatója
szíves tudomásul vételét.
Az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját a képviselő-testület egyhangúlag tudomásul
vette.
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.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tjékoztató a 2009. II. félévben engedélyezett központi
pótelőirányzatokról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
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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 1/2010.(I.127) határozata a 2009. II.
félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az
önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat tudomásul
veszi, így az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
bevételi főösszeget és azon belül
központosított támogatás előirányzatát 2.668 összeggel
a kiadási fösszeg és azon belül a
személyi juttatások előirányzatát 859 E Ft összeggel,
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 208
E Ft összeggel
dologi kiadások előirányzat 574 E Ft összeggel ,
Beruházások előirányzatát 690 E Ft összeggel
történő emelésével
az önkormányzat költségvetési tartalék (működési)
előirányzat 337 E Ft összeggel
történő csökkenésével egyidejűleg.
A képviselő–testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal,
hogy a határozatnak megfelelően a 2009. évi költségvetési
rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a 2009. évi költségvetés II. félévi módosítása
Jutasi Kálmán polgármester

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A polgármester 2010. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 2/2010.(I.27.) határozata a polgármester
2010. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jutasi Kálmán polgármester részére a 2010. évi fizetett
szabadsága terhére az I. félévi szabadságának a kivételét az
alábbi ütemezés szerint engedélyezi:
2010. március
április
június

16-tól
6-tól
28-tól

Összesen

19-ig
9-ig
július 7-ig

4 nap
4 nap
7 nap
15 nap

2.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse
fel a polgármester szabadság-nyilvántartásába.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2010. február 28.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a Szociális Kerekasztal a
közfoglalkoztatási terv tervezetét megvitatta, azt javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi
Bizottság szintén megtárgyalta a tervezetet, azt elfogadásra javasolja.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke:
Szociálpolitikai Bizottság szintén javasolja a közoktatási terv tervezetének elfogadását.
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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 3/2010.(I.27.) határozata Rábapatona
2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábapatona Község 2010. évi Közfoglalkoztatási tervét
jóváhagyja.
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2. Felkéri a polgármestert, hogy a Közfoglalkoztatási terv egy
példányát küldje meg a Magyar Államkincstár Nyugatdunántúli Regionális Igazgatóság Győri székhelyére és a
Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Győri
Kirendeltség és Szolgáltató Központ részére.
Felelős:
Határidő.

Jutasi Kálmán polgármester
2010. február 1.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK óvodai programjának kiegészítése

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
További 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 4/2010.(I.27.) határozata a Petőfi Sándor
ÁMK óvodai programjának kiegészítéséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ óvodai
nevelési programjának kiegészítését „A gyermekek mérésének,
fejlődésének követési rendje a Petőfi Sándor ÁMK, Általános
Iskola és Óvoda rábapatonai és koroncói tagóvodájában” c.
fejezettel.
Felelős:
Határidő:

Márkus Gusztáv intézményvezető
2010. február 1.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
Településstratégiai Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem fogadta el
értelmezhetetlensége miatt. Megállapította, hogy sajtó hiba történt, a Társulás által kiadott
mintából az első mondat gépelése lemaradt, amit kijavításra került, és a javított példányt az
ülés kezdete előtt képviselő-társai részére átadta.
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Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság az eredeti határozati javaslat elfogadását 2fő igen szavazata és 2
fő tartózkodása mellett nem javasolta. A javított anyagot átnézte, melynek elfogadását ilyen
formában már támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a javított 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 5/2010.(I.27.) határozata a Győri Többcélú
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodás
módosításáról:

1.

2.
3.
4.
5.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Győri többcélú Kistérségi Társulás Tárulási
Megállapodás módosítását a lejjebb foglaltak szerint, melyek az
ellátási formákat az alábbiakban érintik:
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként az
Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti szolgáltatás Ellátó Intézménye
útján biztosítja a családi napközi feladatot, melynek ellátásához a
település csatlakozik. Továbbá a feladatot Dunaszentpál, Győr és
Vámosszabadi vonatkozásában, Dunaszentpállal kötött külön
megállapodás alapján biztosítja.
Elfogadja Mezőörs csatlakozását a mozgókönyvtári feladat
ellátáshoz.
A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszere házi segítségnyújtás
feladatot a Társulás nem látja el 2010-től, így ezen feladatok
kikerülnek a Megállapodásból.
Törlésre kerül a Társulási Megállapodás 4. sz. mellékletéből a
Mackó Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
szóló határozat-kivonatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
részére küldje meg.
Felelős: Jutasi Kálmán
Határidő:
2010. január 31.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona-Koroncó Községek Óvodai Nevelést Biztosító
Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi
helyzetelemzése és Intézkedési Tervének aktualizálása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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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 6/2010.(I.27.) határozata a RábapatonaKoroncó
Községek
Óvodai
Nevelést
Biztosító
intézményfenntartó
Társulásának
Közoktatási
Esélyegyenlőségi
helyzetelemzése
és
Intézkedési
Tervének aktualizálásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábapatona-Koroncó Községek Óvodai Nevelést Biztosító
Intézményfenntartó
Társulásának
Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Tervének –
2010. januári aktualizálását jóváhagyja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervet hozza
nyilvánosságra.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. január 31.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalásának
végére értek. Beszámol arról, hogy a Szociálpolitikai Bizottság ülésén tájékoztatást adott a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás feladat jelenlegi helyzetéről,
ellátásának lehetőségéről, erről irásos anyag került kiosztása képviselő-társai részére is.
Ebben a kérdésben a képviselő-testületnek kell döntést hoznia, melyet alapos előkészítő
munkának kell megelőzni. Emiatt február 10-én kibővített Szociálpolitikai Bizottsági ülést
tartanak, kéri addigra mindenki tanulmányozza a rendelkezésére bocsátott írásos anyagot.
Aki igényli a hozzátartozó joganyagot, annak e-mailben megküldi a jegyző asszony. A
jogszabályok kiosztását terjedelmük miatt nem tartja indokoltnak.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
A képviselő-testület ülését 18 óra 40 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Gálné Sulyok Anetta
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

