Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-12/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. június 4-én
(szerda) a képviselő-testület 20 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bán Ferenc, Dr. Mohos Antal, Molnár Csilla és Takács Viktor települési-képviselők
távolmaradásukat előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bári Zoltán és Gálné Sulyok
Anetta települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés
összehívása az SZMSZ 19. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, telefonon történt,
majd ezt követően a meghívót is kiküldte. A rendkívüli ülés összehívását a képviselő-testület
2008. május 28-án kialakított állásfoglalása alapján, a háziorvosi rendelőbe az
eszközbeszerzés sürgőssége indokolja.
A meghívóban közölt napirendek tárgyalására tesz javaslatot, melyet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
Ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1.) A háziorvos részére eszközbeszerzési támogatás nyújtása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

2.) A közterületek használatáról szóló17/2005.(IX.15.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az 1. napirendhez a meghívóval együtt, a
2. napirendhez pedig az ülés kezdete előtt írásos anyagot bocsátott képviselő-társai
rendelkezésére.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A háziorvos részére eszközbeszerzési támogatás nyújtása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A képviselő-testülettől kapott felhatalmazás
alapján az e célra létrehozott bizottság feladatát ellátta. A háziorvos eszközbeszerzési
igényével kapcsolatban több ajánlatot beszereztek, közülük az alábbi eszközök beszerzésére
tesznek javaslatot:
Ø CARDIAX EKG
190.000,- Ft
Ø Kábelek, elektródák
32.000,- Ft
Ø Pulzoximeter
150.000,- Ft
Ø Számítógépes program
60.000,- Ft.
Összességében
432.000,- Ft + Áfa összegű támogatást jelentene az
önkormányzat részéről. Ezzel szemben dr. Tarbay Gábor vállalja egy nyomtató (80.000,- Ft)
és egy LAP-TOP (140.000,- Ft) beszerzését. Eddig a rendelés hatékonysága érdekében már
vásárolt 2 db új számítógépet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete háziorvosi használatra
Ø 1 db CARDIAX EKG + kábelek, elektródák
Ø 1 db Pulzoxymeter,
Ø 1 db Számítógépes program
eszközöket megvásárolja összesen 432.000,- Ft + Áfa értékben az önkormányzat 2008.
évi költségvetési tartaléka terhére.
2. Felkéri a polgármestert az 1. pontban tételesen felsorolt eszközök beszerzésére.
3. Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a
polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 1-2. pont: 2008. július 31.
3. pont: I. f.évi ktv. mód. határideje
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2008.(VI.4.)
határozata
a
háziorvos
eszközbeszerzési
támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
háziorvosi használatra
Ø 1 db CARDIAX EKG + kábelek, elektródák
Ø 1 db Pulzoxymeter,
Ø 1 db Számítógépes program
eszközöket megvásárolja összesen 432.000,- Ft + Áfa értékben az
önkormányzat 2008. évi költségvetési tartaléka terhére.
2. Felkéri a polgármestert az 1. pontban tételesen felsorolt eszközök
beszerzésére.
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3. Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
1-2. pont: 2008. július 31.
3. pont: I. f.évi ktv. mód. határideje

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15.) Kt. rendelet
módosítása

Előadó:

Dr. Jász Lipót jegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2008.(VI.5.) rendelete a közterületek használatáról szóló
17/2005.(IX.15.) Kt. rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés tervezett napirendjének
tárgyalása megtörtént. Megköszönte képviselő-társai munkáját és a rendkívüli ülést 21 órakor
bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bári Zoltán
Gálné Sulyok Anetta
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

