RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Rábapatona
129-7/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. április 24-én a képviselőtestület 16.00 órakor kezdődő ülésén

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Farkas Antalné helyi lakos
Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 településiképviselőből 3 fő jelen van, a testület nem határozatképes, ezért az ülést a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletének 42. § (3)
bekezdése alapján az ülést 30 percre felfüggeszti.
Bári Zoltán, Burján Imre és Gálné Sulyok Anetta települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
16 óra 15 perckor az ülésterembe megérkezik Molnár Csilla települési-képviselő.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 7 települési-képviselőből így már 4 fő
jelen van, a testület határozatképes, és az ülést 16 óra 15 perckor megnyitja.
A polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és Mohos Péter
települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Mohos Péter települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalására tesz javaslatot azzal a
módosítással, hogy a 8. napirendi pontot le kell venni a napirendről, mivel a Mötv. előírása szerint
vezetői megbízásról való döntéshez minősített többség szükséges. Az SzMSz 42. § (5) bekezdése szerint a
minősített többséghez 5 fő képviselő-testületi tag „igen” szavazata szükséges. A jelenlévő létszám nem
teszi lehetővé az óvodavezetői megbízásról való döntést. Javasolja továbbá, hogy a 8. napirendi pont
levétele miatt a 9-12. napirendi pontok számozása 8-11. napirendre módosuljanak.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti az 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. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása + MELLÉKLET
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól + MELLÉKLET
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
4. Döntés – belvíz okozta károk vis maior ügyében
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. Döntés pályázat beadásáról – az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján,
térfigyelő kamerarendszer kialakítására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2012. évről + GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT + JEGYZŐ
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
7. Igazgatási szünet elrendelése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. A Katica Napközi Otthonos Óvoda Helyi Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Házirendjének megismerése, egyetértési jogkör gyakorlása + PEDAGÓGIAI
PROGRAM + SZMSZ + HÁZIREND
Előadó:
Dittrich Kálmánné óvodavezető
9. Köztéri műtárgy elhelyezéséről döntés + MELLÉKLET
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség támogatása + MELLÉKLET
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. Közmeghallgatás előkészítése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a települési-képviselők a 11. napirendi pont kivételével
valamennyi napirendi ponthoz az írásos előterjesztést a meghívó kiküldésével egyidejűleg e-malen
megkapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen tárgyalt napirend állampolgári beadvány útjavítás ügyében – állásfoglalása alapján az érintett utcák (Széchenyi út)
képviselőivel 2013. április 30-án (kedd) 16.00 órára tűztek ki tárgyalást. Kéri képviselő-társait, aki teheti
vegyen részt ezen a megbeszélésen.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A tájékoztatót a képviselő-testület 4 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 4 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 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása +
MELLÉKLET
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A napirendhez tartozóan a Független könyvvizsgáló jelentés az ülés kezdete
előtt kiosztásra került.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete
végrehajtásáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

2.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
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Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a
határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2013.(IV.24.) határozata az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójáról:
Rábapatona község Önkormányzatának Képviselő – testülete a község
2014. évi költségvetési koncepcióját megismerte és azt határozatával
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos a 2014. évi költségvetés készítése során
polgármester
2014. évi költségvetés előterjesztése a jegyző

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól +
MELLÉKLET
Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a
határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2013.(IV.24.) határozata a belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló
tájékoztatóról:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre
vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés – belvíz okozta károk vis maior ügyében
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Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a
határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2013.(IV.24.) határozata a belvíz okozta károk vis maior ügyéről:

1.
2.

3.

4.

5.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Győri Járási
Földhivatal által Rábapatona, belterület 1087/2 hrsz. alatti Holt-Rába
meder, 86/38 kivett, önkormányzati közút (Zrínyi utca folytatása),
valamint 1086 hrsz.-ú kivett közterület, Széchenyi utca, illetve a
Rábapatona külterület 038 hrsz. alatt felvett, kivett közút besorolású, 1/1
önkormányzati tulajdonban álló, természetben Rábapatona Község
belterületi közútjait illetve a Rába-folyó árterében található ártéri utat
árvíz miatt ért káreseménnyel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a belterületen illetve az ártérben
elhelyezkedő önkormányzati utakra biztosítással nem rendelkezik.
A káreseménnyel érintett 038 hrsz-ú utat másik út kiváltani nem tudja,
mivel a Győr városának déli részét a 83. sz. főközlekedési útról
megközelíteni a környéken illetve más településen élők által más irányból
nem lehet, illetve a 85. sz. főközlekedési útvonal baleset vagy más
közlekedési akadály miatti mentesítésére sem szolgál másik –sem
önkormányzati, sem egyéb tulajdonú- út. A káreseménnyel érintett
belterületi utak (Széchenyi utca, Zrínyi utca folytatásában levő névnélküli
út) és az alattuk elhelyezkedő károsodott belvízvédelmi műtárgy (áteresz)
helyreállítása is elengedhetetlen a belvízelvezetés és a belterületi
közlekedés balesetmentes biztosítása érdekében, mely feladatot más
módon ellátni nem lehet.
Kijelenti továbbá, hogy a károsodott utak és belvízvédelmi műtárgy által
ellátott közfeladat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése
a. 2. pontjába foglalt „településüzemeltetés”, helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, továbbá
b. 11. pontjába foglalt „vízgazdálkodás, vízkárelhárítás”.
A fentieken túl amennyiben lesz olyan biztosító a hazai biztosító
társaságok közül, aki hajlandó a károsodott utakra és átereszre
értékkövető biztosítást kötni, úgy a Képviselő-testület vállalja, hogy a
biztosítóval a tárgyi utakra és műtárgyra értékkövető biztosítást köt.
Vállalja továbbá a Képviselő-testület a rábapatonai 1087/2, 1086, 86/38
és 038 hrsz-ú utaknak és a károsodott áteresznek a költséghatékonyság és
a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
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6. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az előzetes számítások alapján a
becsült védekezési költségek 1.000.000,- Ft.-ra, a becsült helyreállítási
költségek pedig 5.000.000,- Ft.-ra, összesen az okozott kár elleni
védekezés és helyreállítás becsült költségei 6.000.000,- Ft. összegre
tehetők. A 6.000.000,- Ft-s kár elleni védekezés és helyreállításának
költségeit az önkormányzat saját erejéből megoldani nem tudja, azonban
az önkormányzat költségvetése terhére, önerőként legfeljebb 900.000,Ft. összeget tud biztosítani a védekezés és helyreállítás költségeihez.
7. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9/2011. (II.15.) Korm.
rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti szükséges nyilatkozatokat megtegye,
valamint minden egyéb, a vis maior igénylés benyújtásához szükséges
jognyilatkozatot megtegyen és okiratot aláírjon.
8. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a vis maior igény benyújtása, igénylése,
felhasználása és elszámolása során a polgármester eljárásában működjön
közre, a szükséges feladatellátásban és okiratkészítésben vegyen részt, az
igénylést hivatali tisztviselőkön keresztül a kérelemtől az elszámolásig
adminisztratív munkájával is támogassa.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
7. pontra
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző 8. pontra
Határidő:
azonnal, értelemszerűen

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés pályázat beadásáról – az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján, térfigyelő kamerarendszer
kialakítására
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a Rendőrkapitányság véleményét kikérte a
pályázat benyújtásához, a vélemény a mai napon e-mailen megérkezett, javasolják a térfigyelő
kamerarendszer kialakítására vonatkozó pályázat benyújtását. Továbbá a határozati javaslathoz
kiegészítésként tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beérkezett árajánlat alapján a rendszer
kialakításának összes költsége 3.168.796,- Ft, melyből az önkormányzatnak önerőként 633.760,- Ft
összeget kell biztosítania.
Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a
polgármester úr kiegészítésével együtt a határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2013.(IV.24.) határozata a térfigyelő kamerarendszer kialakítására
irányuló pályázat benyújtásáról:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,
hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályiról szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján, a közbiztonság
növelése érdekében, térfigyelő kamerarendszer kialakítására vonatkozó
pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az előzetes árajánlat alapján a
rendszer kialakítása bruttó 3.168.796,- forint költséggel jár, a pályázat 80
%-os támogatási intenzitású, így a pályázati forrás bruttó 2.535.036,forint, ebből az önkormányzat önerőként, saját költségvetése terhére –a
jelen határozat 1. pontjában foglalt BM rendelet alapján- a 20 %-os
önerőt, azaz 633.760,- forint összeget az önkormányzat 2013. évi
költségvetési tartaléka terhére vállalja és biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentumokat beszerezze, okiratokat aláírja
és szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
3. Egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó
adminisztratív feladatok ellátásáról gondoskodjék és a pályázatot
határidőre nyújtsa be.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
2013. május 2., majd értelemszerűen

3. pontra
4. pontra

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2012.
évről + GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT + JEGYZŐ
Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Bán Ferenc települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad arról, hogy a
Szociálpolitikai Bizottság az előterjesztést megvitatta, az A/ határozati javaslatot egyhangúan, a B/
határozati javaslatot pedig 1 fő bizottsági tag tartózkodása mellett elfogadásra javasolják a képviselőtestületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő A/ határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2013.(IV.24.) határozata a jegyzőnek a gyermekvédelmi feladatok
2012. évi ellátásáról szóló tájékoztatójáról:
Rábapatona Község önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a
gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló tájékoztatóját
elfogadja.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő B/ határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 3 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2013.(IV.24.)
határozata
a
Téti
Kistérség
Sokoróaljai
Önkormányzatának
Gyermekjóléti
és
szociális
intézménye
munkatársának a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásról szóló
2012. évi beszámolójáról:
Rábapatona Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatának Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye munkatársának a Rábapatona településen a gyermekjóléti és
családsegítő feladatok ellátásáról szóló 2012. évi beszámolóját elfogadja.

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Igazgatási szünet elrendelése
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2013.(IV.24.) határozata az igazgatási szünet elrendeléséről:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási
szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2013. július 22-től
augusztus 25-ig, valamint 2013. december 23-tól 2014. január 5-ig.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalban munkáltatói
jogkört gyakorló Polgármestert és Jegyzőt, hogy
a az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot,
b az igazgatási szünet teljes időszaka alatt kiadott rendes szabadság
nem haladhatja meg a köztisztviselő, munkavállaló adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.
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c

a jelen határozat 1. pontjában meghatározott igazgatási szünet
időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes
egésze kiadásáról gondoskodjék.
3. Felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a
szabadságokat oly módon adja ki, hogy egyidejűleg biztosítsa a zavartalan
ügymenetet és feladatellátást, valamint az ügyfélszolgálat folyamatos
működését.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
folyamatos ill. 2013. december 31.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Katica Napközi Otthonos Óvoda Helyi Pedagógiai Programjának,
Szervezeti és Működési szabályzatának, Házirendjének megismerése,
egyetértési jogkör gyakorlása + HÁZIREND + SZMSZ + PEDAGÓGIAI
PROGRAM
Előadó:

Dittrich Kálmánné óvodavezető

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2013.(IV.24.) határozata a Katica Óvoda Helyi Pedagógiai
Programjának, SZMSZ-ének, Házirendjének megismeréséről:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte
és egyetért a Katica Napközi Otthonos Óvoda Házirendjével.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte
és egyetért a Katica Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatával.
3. Rábapatona, Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte
és egyetért a Katica Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programjával.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Köztéri műtárgy elhelyezéséről döntés + MELLÉKLET
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Köszönti a kérelmet benyújtó Farkas Antalné helyi lakost, és megkérdezi,
hogy kérelmét kívánja-e szóban kiegészíteni.
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Farkas Antalné helyi lakos: Elmondja, hogy a feszület felújítását, áthelyezését nem önmagának akarja,
hanem az egész községnek. Nem önállóan állja a költségeket, családja is besegít és még más helyi lakosok
is. Sérelmezi, hogy a helyi plébánosban csalódott, nem támogatta elképzelését, ez ügyben a
püspökséghez kellett folyamodnia. A plébános kb. egy éve megtekintette a szóban forgó feszületet,
akkor azt mondta, hogy valóban jó volna felújítani, és felállítani a településen. Most mégis ellenségesen
viselkedett, nem támogatta. Minden faluban van feszület, csak Rábapatonán nincs. Véleménye szerint
erre szükség van, vallja, hogy hit nélkül nem lehet élni. Ez indokolta kérelme benyújtását.
Jutasi Kálmán polgármester: A beadvány alapján kiment a helyszínre, és örömére szolgált, hogy
Rábapatonának olyan részét ismerte meg, amelyről egészen eddig nem is tudott, a Szent István majort.
Véleménye szerint ennek a majornak az emlékét meg kellene őrizni, és mivel már csak a feszület jelzi,
hogy valaha ott volt, emiatt azt gondolja, hogy annak ott kellene maradnia. A feszület láttán azt gondolja,
hogy az felújíthatatlan, ebben a formájában nem marad meg amilyen rossz állapotban van.
Farkas Antalné helyi lakos: Az enesei sírköves, Böcskei György megnézte, azt mondta fel tudja újítani.
Jutasi Kálmán polgármester: Továbbra is azt gondolja, hogy a Szent István major emléke maradjon meg.
A kért helyen pedig állítsanak a mai kornak megfelelő feszületet.
Farkas Antalné helyi lakos: A határba nem fog kimenni senki sem, hogy a feszületet megnézze. A
traktorosok szét fogják hordani. Szerinte nagyon szép lenne, ha a kért helyre, felújítva áthelyeznék.
Jutasi Kálmán polgármester: Ha a feszületet onnan elszállítják, a Szent István major feledésbe merül. A
helyét felszántják. Ezt a helyet ismertté kell tenni a gyerekek körében.
Farkas Antalné helyi lakos: Ott már csak a feszület van, semmi más nincs.
Mohos Péter települési-képviselő: A Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság ülésén a plébános úr is
ott volt, ismertette véleményét. A sírköves megcsinálná, azonban a feszület súlya miatt az áthelyezés
okozna gondot fizikálisan is és anyagilag is.
Farkas Antalné helyi lakos: Tudja, hogy a plébános támadja ezt az elgondolást. A feszület egy műemlék,
ő szeretné az áthelyezését, a sírköves pedig vállalja a felújítását.
Bán Ferenc települési-képviselő: Nagyra becsüli Farkas Antalnét, hogy felkarolta ezt az ügyet. A Szent
István major tulajdonképpen egy uradalom volt, és ez a feszület annak a jelképe. Nagyon régi a feszület,
daruval történő megmozdítását követően lehet, hogy nem maradna belőle semmi. Azt ott a helyszínen
kellene felújítani, utána lehetne szerepeltetni Rábapatona nevezetességei között, éppúgy, mint a
tájházat, és lehetne rá propagandát is szervezni. Nem javasolja megbolygatni. A feszület keletkezése
1920-1950. közötti időszakra tehető, örök emléke lesz korának és helyének azon a helyen. A kért
helyszínen, a falu elején a XXI. század korának megfelelő feszületet kellene felállítani. Javasolja a szóban
forgó feszület helyszínen történő felújítását, ami nem kevesebbe kerül, mint az áthelyezés, és jelkép
marad az adott településrész emlékére.
Farkas Antalné helyi lakos: Oda nem fog elmenni senki.
Bán Ferenc települési-képviselő: Véleménye szerint, akit nem köt a feszülethez emlék, az bárhol van,
akkor sem megy el hozzá.
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Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a
Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság ülésén ismertté vált az a körülmény, hogy ez a feszület a
káptalan tulajdona volt, ami rászállt az egyházra. Tehát ennek a feszületnek a köztéri elhelyezésére
semmiképp sem adhat engedélyt a képviselő-testület, mivel az egyházi tulajdonban van. A képviselőtestületnek csak arra van hatásköre, hogy a kérelemben szereplő helyen, a falu elején engedélyezze egy
feszület elhelyezését. Ezt követően ismerteti a Bizottság állásfoglalását. A polgármester úr szóbeli
határozati javaslata a következő volt,
„Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Antalné 9142 Rábapatona, Rákóczi u.
21. szám alatti lakos által, a rábapatonai 603/32. hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó közterület
használati engedély kérelemnek helyt ad.”,
melyet a bizottság 4 fő nem szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett nem javasol elfogadásra a képviselőtestületnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottsági ülésen előterjesztett határozati
javaslatát teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Antalné 9142 Rábapatona, Rákóczi u.
21. szám alatti lakos által, a rábapatonai 603/32. hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó közterület
használati engedély kérelemnek helyt ad.
A képviselő-testület 3 fő nem szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot nem fogadta
el.
Jutasi Kálmán polgármester a határozati javaslat elvetése miatt, annak figyelembe vételével az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Antalné 9142 Rábapatona,
Rákóczi u. 21. szám alatti lakos által, a rábapatonai 603/32. hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó
közterület használati engedély kérelmét elutasítja azzal, hogy a felállítani kívánt kőkeresztet eredeti
helyén javasolja hagyni és felújítani, továbbá az elhelyezéssel érintett helyszínen egy, a kor
követelményeinek megfelelő, modern emlékmű felállítását engedélyezni tudná.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős:
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2013. május 10.
A képviselő-testület 3 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2013.(IV.24.) határozata köztéri műtárgy elhelyezéséről:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas
Antalné 9142 Rábapatona, Rákóczi u. 21. szám alatti lakos által, a
rábapatonai 603/32. hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó közterület
használati engedély kérelmét elutasítja azzal, hogy a felállítani kívánt
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kőkeresztet eredeti helyén javasolja hagyni és felújítani, továbbá az
elhelyezéssel érintett helyszínen egy, a kor követelményeinek megfelelő,
modern emlékmű felállítását engedélyezni tudná.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2013. május 10.

10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség támogatása +
MELLÉKLET
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Mohos Péter települési-képviselő, Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság elnöke: Tájékoztatja a
képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megvitatta, a
határozati-javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati-javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2013.(IV.24.) határozata a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr
Szövetség támogatásáról:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,
hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséget, a
szervezésében megrendezésre kerülő Országos Polgárőr Napi rendezvény
kiadásainak enyhítésére 20.000,- Ft összeggel támogatja.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a támogatási összeg átutalásáról - az 5920003711067359 számú, az 1. pontban megjelölt célra elkülönített bankszámlára
– gondoskodjék.
3. A képviselő-testület a támogatási összeg fedezetéül a 2013. évi
költségvetés működési tartaléka előirányzatát jelöli meg.
4. Felkéri a Jegyzőt a 2013. évi költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előerjesztésére.
Felelős: Jutasi Kálmán Polgármester
Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
Határidő:
1-2. pontra
azonnal
3-4. pontra
I. f.évi ktv. mód. határideje
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11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Közmeghallgatás előkészítése
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a munkaterv szerint a
közmeghallgatás időpontja 2013. május 15. Ezzel kapcsolatban felkéri a bizottságok elnökeit, hogy az
előző évekhez hasonlóan készítsék el beszámolóikat a bizottság munkájáról. Ő maga település szinten
fogja tájékoztatni a lakosságot az idei évi költségvetés adatairól. Megkérdezi, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett napirendjeinek
tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki észrevételt, bejelentést tenni.
Észrevétel, bejelentés nem érkezett.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társai munkáját és a
képviselő-testület ülését 17 óra 10 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Mohos Péter
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők
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