Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
120-27/2010.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2010. december 15-én
(szerda) a képviselő-testület 16 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

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 Bári Zoltán és
Takács Viktor települési-képviselőket kérte fel.
Bári Zoltán és Takács Viktor települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirend tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tett javaslatot az alábbiak szerint:
A 2011. évi iskolatej programhoz való csatlakozás,
melyet 13/c. napirendként javasol felvenni.
A képviselő-testület az ülés napirendjét a javasolt kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.
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. Rábapatona Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A képviselő-testület 2011. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Az Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
4. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 21/2008.(XII.11.) ÖK. Rendelet
módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. A hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálata és módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
6. a) Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítmény értékeléséről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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b) A 2011. évre szóló teljesítménykövetelmények kiemelt céljainak meghatározása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Riasztó berendezések karbantartási szerződése időbeli hatályának meghosszabbítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Számítógép karbantartási és szerviz szolgáltatási szerződés időbeli hatályának
meghosszabbítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Az állategészségügyi hatósági igazgatási társulás szükségességének felülvizsgálata és
megszüntetése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. A vörös iszap károsultjainak támogatása ügyében hozott 88/2010.(X.27.) számú
képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
12. Polgármester szabadság kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
13. Egyéb döntést igénylő ügyek
a. Ipari park létesítési szándékról tájékoztató
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
b. A Rábapatonai SE kérése, sportöltöző felújításához, anyag biztosítása tárgyában
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
c. A 2011. évi iskolatej programhoz való csatlakozás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a napirendekhez tartozó
írásos előterjesztést a 13/a. és a 13/c. napirend kivételével e-mailen kapták meg, a 13/c. napirend
előterjesztése pedig az ülés kezdete előtt került kiosztásra.
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

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Bizottság

hatáskörébe

utalt

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

Rábapatona Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A jelenleg ismert számokból már megállapítható, hogy az Szja.
befizetésekből befolyt összeg jelentős mértékben csökkenni fog. Tudni lehet továbbá azt is, hogy
az óvodai társulás egyik normatívája is kikerült a koncepcióból, emiatt majd a Koroncói
tagóvodára fennálló megállapodást felül kell vizsgálni.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja. A költségvetés készítésénél óvatosan kell majd tervezni.
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
108/2010.XII.15.)
határozata
az
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról
1. Rábapatona Község Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
koncepcióját megtárgyalta és a 2011. évi költségvetés
összeállításához a következő irányelveket határozza meg:
a. A 2011. évi költségvetés összeállításánál elsősorban a kötelező
önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása
mellett.
b. Az önként vállalt feladatokra szánt összeget az állami költségvetés
kényszerítő hatása miatt szigorúan felül kell vizsgálni.
c. Az általános tartalékot a kiadási főösszeg legalább 0,3 %-nak
megfelelő összeggel kell tervezni.
d. Valamennyi szakfeladat, valamennyi intézmény vonatkozásában a
dologi kiadások tervezése legfeljebb a 2010. évi tervezett összegben
történhet.
e. Tervezésnél figyelembe kell venni a Képviselő-testület által
korábban vállalt kötelezettségeket és a pénzügyi lehetőségek
függvényében a szükséges módosításokat végig kell vezetni.
2. A Képviselő-testület megbízza a Polgármester, hogy a koncepcióban
foglaltak alapján összeállított 2011. évi költségvetési rendelettervezetet –a törvényi határidőn belül- terjessze a Képviselő-testület
elé.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
az államháztartásról szóló törvény rendelkezése
szerint
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2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A képviselő-testület 2011. évi munkatervének jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a munkaterv tervezetét a Pénzügyi- és
Településstratégiai Bizottság és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, javasolják azt elfogadásra.
Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A munkaterv
tervezetét a Szociálpolitikai Bizottság is megtárgyalta, javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
További 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 109/2010.(XII.15.) határozata a képviselőtestület 2011. évi munkatervének jóváhagyásáról
1.)
2.)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011.
évre szóló munkatervét elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott munkatervet az SZMSZ
23. § (6) bekezdésében felsoroltak részére küldje meg, továbbá a 24
§-ában előírtak szerint tegye közzé
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2011. január 15.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: Az adótételek emelésére nem tett javaslatot, véleménye szerint
a lakosság teherbíró képessége azt már nem bírná el.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, azzal egyetért,
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
110/2010.(XII.15.)
határozata
az
adórendeletek felülvizsgálatáról
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 2011-es adóévre változatlan mértéken állapítja
meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó mértékét.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló
21/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: A szolgáltató az infláció mértékével azonos mértékű
díjemelésre tett javaslatot.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, az előterjesztés
mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
képviselőtestületének 13/2010.(XII.16.) rendelete az önkormányzati
tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és
közüzemi csatorna használatért fizetendő díjakról szóló
21/2008.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálata és módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi
Kálmán
polgármester:
Tájékoztatja
a
képviselő-testületet,
hogy
hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyeztetésen vett részt a konzorcium képviselőivel és a
tagtelepülések polgármestereivel. Az egyeztetés eredményeként a rendelet-tervezet 15. §-át nem
kell hatályba léptetni, mivel a hiteltörlesztést 6 hónappal későbbre halasztották. A 2011-ben
fizetendő díjak az alábbiak szerint alakulnak:
Rendelkezésre állási díj:
880,- Ft/hó
Fekete kuka ürítési díja:
541,- Ft/ürítés
Barna kuka ürítési díja:
474,- Ft/ürítés.
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Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A rendelet-tervezet 14. §-ában a jogszabályi
hivatkozás helytelenül szerepel, az (1) bekezdésben a 12. § helyett 16. § a helyes hivatkozás.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a rendeltervezet elfogadását javasolja.
Takács Viktor települési-képviselő: 6.408,- Ft az éves hiteltörlesztés díja egységenként?
Jutasi Kálmán polgármester: 2005-ben a szerződéskötéskor 10 %-os önrészt állapítottak
meg. Ezt időközben felemelték 30 %-ra, csak erről sajnos az érintett önkormányzatokat nem
értesítették. Valószínűleg kevesebb lesz ez az összeg, mert azt a 30 %-ra kalkulálták.
Dr. Mohos Antal díszpolgár: Szeretné tudni, hogy a szolgáltató engedélyezi-e fekete fedelű
kukába a szemét tömörítést. Van-e súlykorlát, kéri a polgármester urat, kérdezzen rá.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a komposztáló meglétét a jegyző is
ellenőrzi?
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Igen, és a Győrszol Kft. is, mert a
környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási jogszabályban meghatározott és az általa megadott
szabványok szerint kell azt elkészíteni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 14/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról:
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
6/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a jegyző 2010. évi teljesítmény értékeléséről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 111/2010.(XII.15.) határozata a jegyző 2010.
évi teljesítményértékeléséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző
2010. évi teljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
6/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

2011. évre szóló
meghatározása

Előadó:

teljesítménykövetelmények

kiemelt

céljainak

Jutasi Kálmán polgármester

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 112/2010.(XII.15.) határozata a 2011. évi
teljesítménykövetelmények
kiemelt
céljainak
meghatározásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselői
részére
a
teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2011. évre az
alábbi kiemelt célokat határozza meg:
a. A 2011. évi költségvetési gazdálkodás keretében a körültekintően
takarékos
és
szabályszerű
intézményi
gazdálkodás
megvalósítása, különös tekintettel a 2010-2014. közötti ciklus
gazdasági programjában és az aktuális költségvetési
koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósítására.
b. A közigazgatási munkában a jogszerűség, szakszerűség,
következetesség és hatékonyság elvei szerinti eljárás, továbbá a
köz- és magánérdek összehangolásának megvalósítására való
törekvés.
c. A testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában való
aktív szakmai közreműködés.
d. A költségvetési támogatások pályázati úton való megszerzésének
feltárása, a pályázatok elkészítése, illetőleg az előkészítésben
való közreműködés, az elnyert pályázatok projektjei
megvalósításában való egyéni és kollektív munkálkodás.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg
a jegyző 2011. évre szóló teljesítménykövetelményeit.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évben irányadó,
személyre szóló teljesítménykövetelményeket.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2011. február 28.
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7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Riasztó berendezések karbantartási szerződése időbeli hatályának
meghosszabbítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, az ajánlott 3,8
%-os emelést elfogadhatónak ítéli meg, ezért a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra a 39.440,- Ft/negyedév díj nevesítésével.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
képviselőtestületének 113/2010.(XII.15.) határozata a riasztó
berendezések karbantartási szerződésének időbeli hatálya
meghosszabbításáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
39.440,- Ft/negyedév díjon elfogadja a Hess System Vagyonvédelmi
Kft. (9023 Győr, Hermann O. u. 26.) ajánlatát 2011. évre az
önkormányzat
és
közte
fennálló
riasztóberendezések
karbantartására vonatkozóan.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződést időbeli hatályában
meghosszabbító ajánlat elfogadására és a záradék aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. december 31.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Számítógép karbantartási és szerviz szolgáltatási szerződés időbeli
hatályának meghosszabbítása

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.
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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
képviselőtestületének 114/2010.(XII.15.) határozata a számítógép
karbantartási és szerviz szolgáltatási szerződés időbeli
hatálya meghosszabbításáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Almási
Krisztián (9142. Rábapatona, Arany J. u. 65. sz.) egyéni vállalkozó
között fennálló szerződésének a 2011. évre szóló, az önkormányzat
költségvetési intézményeinek használatában álló személyi
számítógépek szervizelésére és karbantartására vonatkozó ajánlatát,
amely a 2010. évi szerződési feltételekkel azonos, 2011. évre
elfogadja.
(2) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés hatályát meghosszabbító
záradék aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2010. december 31.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az állategészségügyi hatósági
felülvizsgálata és megszüntetése

Előadó:

igazgatási

társulás

szükségességének

Jutasi Kálmán polgármester

Dr. Mináry Péter állatorvos: A társulásban részt vevő településeken az állatlétszám
csökkenése indokolja az állategészségügyi hatósági igazgatási társulás megszüntetését.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, indokoltnak
tartja a társulás megszüntetését, a határozati javaslat 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
115/2010.(XII.15.)
határozata
az
állategészségügyi
hatósági
igazgatási
társulás
megszüntetéséről
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elhatározza, hogy 2010. december 31. napi hatállyal az általa,
valamint Koroncó és Ikrény Községek által alapított
állategészségügyi hatósági igazgatási társulásból kilép.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Koroncó Község
Polgármesterét értesítse a Képviselő-testület jelen döntéséről.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a társulás
megszűnéséhez kapcsolódó iratokat aláírja és a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán Polgármester
azonnal
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10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

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 116/2010.(XII.15.) határozata a Győri
többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása
módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte
és elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodása módosítási javaslatait, az alábbiak szerint:
A társulás megállapodás
a. 2.2.2. pontja b) alpontjában levő francia bekezdéses
felsorolásból az első francia bekezdést (logopédiai ellátás) törli,
b. 5.2.3.2. pontjában rögzített felsorolás harmadik sorának
szövegezését
módosítja:
„2
fő
pénzügyi-gazdasági
ügyintéző”szövegezésre,
c. 4. sz. melléklete A közoktatási szakszolgálat feladatainak ellátása
alcím Gyógypedagógiai Szolgáltató Központra vonatkozó
rendelkezései között található felsorolásból az első francia
bekezdést (logopédiai ellátás: Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese,
Ikrény és Rábapatona községek részére) törli,
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat
kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás Szakmai Munkaszervezete részére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A vörös iszap károsultjainak támogatása ügyében hozott 88/2010.(X.27.)
számú képviselő-testületi határozat módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A változás az eredeti határozathoz képest az időpontban van,
mert az eredeti elgondolás szerint december 6-án adták volna át a támogatást, de az iskola
igazgatója felkereste és javasolta, hogy arra a december 21-i városi ünnepség keretében kerüljön
sor, melyen kérte a Bolero fellépését is.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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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
117/2010.(XII.15.)
határozata
a
88/2010.(X.27.)
képviselő-testületi
határozat
módosításáról
A képviselőtestület a 88/2010. (X.27.) számú Képviselő-testületi
Határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vörös iszap károsultjainak
javára összegyűjtött támogatást készpénzben az ajkai Eötvös Iskola
karácsonyi ünnepsége keretében (december 21-én ) adja át a
katasztrófa által érintett ott tanuló 6 diák családjának valamint a két
dolgozónak.
Határidő:
Felelős:

2010. december 21.
Jutasi Kálmán polgármester

12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Polgármester szabadság kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

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 118/2010.(XII.15.) határozata a polgármester
szabadságának engedélyezéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jutasi
Kálmán polgármester részére a 2010. évi fizetett szabadsága terhére
december hónapban
20-án, 22-23-án és 28-29-én és 31-én
összesen 6 (hat) nap szabadság kivételét engedélyezi.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse fel a
polgármester szabadság-nyilvántartásába.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
2010. december 31.
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13/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Ipari park létesítési szándékról tájékoztató

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 85-ös számú
főútvonal és a vasút közötti területen ipari park kialakítását kezdeményezték az
ingatlantulajdonosok. A befektető megvásárolta a szükséges földterületeket, azokat
átminősíttette és egy részét kivonatta a művelés alól. A földtulajdonosokkal egyeztettek, akik
örömmel fogadták a kezdeményezést. A képviselő-testület elvi felhatalmazását kéri további
tárgyalások folytatása céljából a befektetőkkel, a tulajdonosokkal és a közművek kezelőivel, hogy
az ipari park létrejöhessen.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy mit szeretnének kialakítani az említett
területen.
Jutasi Kálmán polgármester: Vendéglátó-ipari egységet, benzinkutat, kamion terminált és
raklapüzemet. Ez az elsődleges elgondolásuk, a szándék komolynak tűnik, hiszen több millió
forintot fektettek a művelési ágból történő kivonásra.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1.)
2.)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a
rábapatonai külterületen a 0291/1. és a 0291/2. hrsz-on, a terület tulajdonosainak
elhatározásából és az ő költségeikre kialakítandó ipari park megvalósításához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minden anyagi elkötelezettség
nélkül
további
tárgyalásokat
folytasson
a
terület
tulajdonosaival,
a
közműszolgáltatókkal és a befektetőkkel annak érdekében, hogy az ipari park
létrejöjjön.

Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: folyamatos
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
119/2010.(XII.15.)
határozata
elvi
hozzájárulás adásáról az ipari park megvalósításához
1.)

2.)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi
hozzájárulását adja a rábapatonai külterületen a 0291/1 és a 0291/2.
hrsz-on, a terület tulajdonosainak elhatározásából és az ő
költségeikre kialakítandó ipari park megvalósításához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minden
anyagi elkötelezettség nélkül további tárgyalásokat folytasson a
terület tulajdonosaival, a közműszolgáltatókkal és a befektetőkkel
annak érdekében, hogy az ipari park létrejöjjön.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
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Határidő:

folyamatos

13/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Rábapatonai SE kérése, sportöltöző felújításához, anyag biztosítása
tárgyában

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság
elnöke: Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság tagjai helyszíni
szemlét tartottak, megnézték, felmérték az öltöző helyzetét. Megállapították, hogy a kérelem
mellékletét képező lista nagy vonalakban sorolja fel a szükséges anyagokat. Kérésük, hogy az
anyagokat konkrétan nevesítő, tételes, mennyiséget és árat tartalmazó listát készítsenek és azt
2011. január 10-ig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatalba.
Bán Ferenc települési-képviselő: Az öltöző felújítása szükséges. Lényegesnek tartja a
Sportegyesület működését átnézni, mert szerinte a viszonyok még mindig nem rendezettek és
addig részükre pénzt adni nem szabad. Véleménye szerint olyan vezetőség kell az egyesület élére,
aki a rábapatonai sporthoz méltó.
Dr. Mináry Péter díszpolgár: A sportöltöző a falu szégyene. Véleménye szerint már rég le
kellett volna dózerolni. Javasolja, hogy keressenek meg vállalkozókat és szervezzék meg az
újjáépítését. Azt gondolja, hogy ilyen formában, társadalmi összefogással anyag költségen
kivitelezhető lesz.
Jutasi Kálmán polgármester: Tudomása szerint a következő évben lehet pályázni
sportöltöző építésére, melyhez a képviselői tiszteletdíj-keretet hozzárendelve, egy korszerű épület
lehet létesíteni. A legfontosabb, hogy az épületet takarítani kell! Mindenképpen szükséges egy
fertőtlenítő meszelés. A beadvány nem felel meg a helyszíni szemle során megfogalmazott
kérésnek, mivel ott részletes költségvetés benyújtását kértük a Sportegyesület elnökétől.
Támogatja a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnökének javaslatát.
Bári Zoltán alpolgármester: Egyetért a polgármester úrral. A terveket el kell készíttetni,
kézbe venni a dolgokat, és így talán 1-2 éven belül megvalósulhat az öltöző építése. Megkérdezi,
hogy az szja 1 %-ból mennyi lett a bevételük.
Polgár László volt SE elnök: Amikor ő még elnök volt, 40 ezer forint volt.
Bári Zoltán alpolgármester: Emlékei szerint volt olyan év amikor 200 ezer forint is befolyt.
Véleménye szerint ez az alacsony összeg a rendezetlen viszonyoknak is köszönhető. A
bejelentéseket, regisztrációkat rendbe kell tenni! Amíg ez meg nem történik, addig nem hajlandó
semmiféle támogatást megszavazni.
Mohos Péter települési-képviselő: A képviselői tiszteletdíj-keret 70 %-át ha összeadják, a
pályázati önerő biztosítható lesz. Természetesen ez csak akkor valósítható meg, ha rendezik a
viszonyaikat, rendezett gazdálkodás mellett.
Takács Viktor települési-képviselő: A 2010-ben kapott támogatásról tételesen elszámoltak,
mindenkinek kifizettek minden tartozásukat.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság javaslata alapján
és a képviselő-testület által kialakított álláspont alapján az előterjesztésben rögzített határozati
javaslattól eltérően az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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Határozati javaslat:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rábapatonai
Sportegyesület a sportöltöző felújításához anyag biztosítása tárgyában benyújtott
kérelmével kapcsolatban felhívja az egyesület elnökét, hogy az érdemi döntés
meghozatalához készítsen tételes anyag kimutatást mennyiség és ár megjelöléssel, és azt
2011. január 10-ig nyújtsa be a Polgármesteri Hivatalba.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzítetteknek megfelelő kérelem benyújtása
esetén e napirendet a képviselő-testület soron következő ülésén ismételten tűzze
napirendre.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2011. január 26.

A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
120/2010.(XII.15.)
határozata
a
Sportegyesület kérelméről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábapatonai Sportegyesület sportöltöző felújításához anyag
biztosítása tárgyában benyújtott kérelmével kapcsolatban felhívja az
egyesület elnökét, hogy az érdemi döntés meghozatalához készítsen
tételes anyag kimutatást mennyiség és ár megjelöléssel, és azt 2011.
január 10-ig nyújtsa be a Polgármesteri Hivatalba.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzítetteknek megfelelő
kérelem benyújtása esetén e napirendet a képviselő-testület soron
következő ülésén ismételten tűzze napirendre.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
2011. január 26.
13/c. Napirend tárgyalása:
Tárgya: A 2011. évi iskolatej programhoz való csatlakozás
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 121/2010.(XII.15.) határozata a 2011. évi
iskolatej programhoz való csatlakozásról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elvi
hozzájárulását adja a 2011-ben bevezetésre kerülő iskolatej
programban való részvételhez.
(2) Felkéri a jegyzőt, az iskolatej valamint a kifli biztosításához
szükséges önrésznek a 2011. évi költségvetésben való
megtervezésére és előirányzására.
(3) Felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges jognyilatkozatok
és kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:
Határidő:

2. pont tekintetében : Szalainé Dr. Németh Annamária
jegyző
3. pont tekintetében Jutasi Kálmán polgármester
2011. január 10.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Napirenden kívül tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai nappal dr. Mohos Antalt
idősügyi kérdésekben és Mező Krisztiánt ifjúságpolitikai kérdésekben polgármesteri szakértőnek
kérte fel, akik a felkérést el is fogadták. Felolvasta a két szakértői szerződést.
Mező Krisztián polgármesteri szakértő: Megköszöni a Polgármester Úr bizalmát, legjobb
szándéka szerint segíteni fogja az ő munkáját is és a képviselő-testület munkáját is. Híd kíván
lenni a képviselő-testület és az ifjúság között. Tájékoztatást ad arról, hogy létrehozták a Pillér
Ifjúsági Klubot, melyen belül már működik egy olvasói klub, de igény szerint tovább fogják
bővíteni tevékenységi körüket.
Dr. Mohos Antal polgármesteri szakértő: Megköszöni a bizalmat, szeretettel és örömmel
látja el ezt a feladatot. Megragadja az alkalmat és rákérdez az Intelligens iskola keretében nyert
intelligens táblákra, azok működésére. Megkérdezi, hogy nyílt óra keretében a nyilvánosság nem
tekinthetné-e meg azokat?
Jutasi Kálmán polgármester: A pályázat kötelező eleme, hogy nyílt órán bemutassák azokat,
és ott bárki megtekintheti. Véleménye szerint erre januárban kerülhet sor.
Márkus Gusztáv igazgató: Türelmet kér, mert még a kollégái is ismerkednek a tábla
alkalmazásával, a januárt egy kicsit korai időpontnak tartja, de sort kerít rá, hogy bemutassák az
érdeklődők számára.
Jutasi Kálmán polgármester: A továbbiakban tájékoztatást ad arról, hogy a Közigazgatási
Hivatalban polgármesterek részére szervezett tájékoztatón vett részt, melyen felhívták a
figyelmüket a képviselő-testületi ülések nyíltságára, illetve arra, hogy zárt ülést csak a
legindokoltabb esetekben, személyi kérdésekben tartsanak. A jövőben ennek a szellemében
kerülnek a képviselő-testületi ülések megtartásra, az irányadó ombudsmani állásfoglalásnak
megfelelően.
További hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai
munkáját és a közelgő ünnepekre tekintettel mindenkinek Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet
kívánt. A képviselő-testület ülését 18.00 órakor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bári Zoltán
Takács Viktor
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

