Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
1-22/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 5én (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő közmeghallgatásán és
képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Lakosság részéről:

25 fő

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, a közmeghallgatást
megnyitja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és Molnár Csilla
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatáson ő maga
a település egészét érintő kérdésekről, a bizottságok elnökei, illetve megbízott tagja pedig a
saját területüket érintő kérdésekről tartanak beszámolót. Kérése, hogy elsőként valamennyi
beszámolót hallgassák meg, majd azt követően tegyék fel kérdéseiket, illetve mondják el
véleményüket, javaslataikat.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnökének tájékoztatóját a
jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
Nagy Zoltán Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság tagjának tájékoztatóját a
jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai bizottság tagjának tájékoztatóját a
jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnökének tájékoztatóját a
jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a tájékoztatókat, kéri a jelenlévők hozzászólásait.
Matkovics Zoltán helyi lakos: A buszvégállomás elhelyezését nem érti. Számára
összeegyeztethetetlen, hogy hulladékudvart és játszóteret terveznek egymás mellé.

2

Jutasi Kálmán polgármester: A buszvégállomásról kész tervekkel rendelkezik az
önkormányzat, kéri hogy keresse őt meg és szívesen megmutatja azokat.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: Nem
szeméttelepet kell oda képzelni, hanem egy teljesen zárt rendszerű, nyitva-tartási idővel
rendelkező rendezett létesítményt.
Matkovics Zoltán helyi lakos: A temető melletti terület egy vizes rész, amiről úgy látja a sok
száraz idő miatt elfeledkeztek. A szárazság miatt lehet kaszálni. Szó volt a terület fásításáról.
Adjanak fákat és ő maga is elülteti azokat.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A tervek szerint
egy tó lesz a park közepén, ami vízgyűjtő szerepet is betölt.
Jutasi Kálmán polgármester: A területen egy komplex parkot szeretnének kialakítani, ezért
nem kezdték el tervek nélkül a fásítást.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint az elhangzott beszámolók színesek
voltak, konkrét megvalósulásról szóltak. Azt azonban szomorúan tapasztalja, hogy a
közmeghallgatásra nagyon kevesen jöttek el. Nem tudja ennek mi lehet az oka, vagy a
lakosság közömbössége, vagy az, hogy a honlapon keresztül elegendő információhoz jutnak.
Jó lenne tudni a valós okot. A nyertes pályázatokhoz gratulál, a jövőben benyújtásra
kerülőkhöz pedig sok sikert kíván. Ez a jövő útja, a fejlesztéseket csak pályázati pénzből lehet
megvalósítani.
Gali Éva helyi lakos: A járdákkal kapcsolatban lett volna kérdése, de az egyik beszámolóból
arra választ kapott. Kérdezi, hogy az önkormányzat tud-e hatást gyakorolni a kábel TV
szolgáltatóra, illetve a szórólapok terjesztésére.
Jutasi Kálmán polgármester: Ezekre az önkormányzatnak nincs hatása. Olyan
információval viszont rendelkezik, hogy a kábel TV szolgáltatója által eszközölt
hálózatfejlesztés a jövő évben már településünkön is megvalósul.
Gali Éva helyi lakos: Az utcai közvilágítással kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem világít
minden utcai lámpa, miért csak minden 2. vagy 3. póznán világít.
Jutasi Kálmán polgármester: Nincs minden póznán lámpatest, csak minden 2. vagy 3.
póznán. Amelyiken van lámpatest és nem világít azt a szolgáltató felé jelezni kell. Az
önkormányzati tájékoztatóban megjelentettük az ingyenes zöld számon, amelyen a lakosság a
bejelentést megteheti, de természetesen jelezhetnek a hivatal felé is és mi továbbítjuk azt.
További hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a közmeghallgatás végére értek.
Megköszönte a lakosság megjelenését, felhívta figyelmüket, hogy a képviselő-testület ülése
nyilvános, azon is maradhatnak. Felkéri képviselő társait, hogy 10 perc szünet után
munkájukat a napirendek tárgyalásával folytassák.
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Bári Zoltán települési-képviselő 18 óra 35 perckor távozik az ülésteremből, Takács Viktor
alpolgármester pedig megérkezik az ülésterembe.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből továbbra is 8 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést folytatja.
A meghívóban szereplő napirendeket túl pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak
szerint
• Konzorcium alapítása a „Győri agglomeráció közösségi közlekedésének fejlesztése”
című projekt megvalósítására
melyet 3. napirendként javasol felvenni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismertette az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. A 2009. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
3. Konzorcium alapítása a „Győri agglomeráció közösségi közlekedésének fejlesztése”
című projekt megvalósítására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1-.2. napirendhez az
irásos előterjesztést a meghívóval együtt, a 3. napirendhez pedig az ülés kezdete előtt kézhez
kapták.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzat 2008. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2008.(XI.5.) határozata az önkormányzat III. negyedévi
gazdálkodásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a
polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat 2008. évi
költségvetése 2008. I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2009. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a kockázatelemzés kötelező?
Jutasi Kálmán polgármester: A megbízott belső ellenőr javasolta, hogy így kerüljön
elfogadásra.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2008.(XI.5.) határozata a 2009. évre szóló belső ellenőrzési terv
jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.
évre szóló belső ellenőrzési témaköröket a következőkben határozza
meg:
a. Pénzügyi működtetés:
• pénzeszköz átadás
b. Szakmai működtetés:
• élelmezés
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg a Győri Többcélú
Kistérségi társulás elnökének.
Felelős:
Határidő:

dr. Jász Lipót jegyző
2008. november 15.
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3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Konzorcium alapítása a „Győri agglomeráció közösségi közlekedésének
fejlesztése” című projekt megvalósítására

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Településfejlesztési Bizottság szintén támogatja a határozati javaslat elfogadását.

A

További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A Képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2008.(XI.5.) határozata konzorcium alapításáról a „Győri
agglomeráció közösségi közlekedésének fejlesztése” c. projekt
megvalósításához
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt
vesz – mint alapító tag – a „GYŐRI AGGLOMERÁCIÓ
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE” című
pályázat
megvalósítására
megalakítandó
Konzorcium
(a
továbbiakban: Konzorcium) létrehozásában.
(2) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Konzorcium
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
gesztorságával,
Rábapatona, 9142. Kossuth. u. 18. sz. alatti székhellyel alakíttassék
meg, amelynek képviselője Jutasi Kálmán Rábapatona
polgármestere.
(3) A Képviselő-testület az (1) pontban meghatározott pályázat
megvalósításához szükséges 3.603.235.- HUF önrész költségvetési
fedezetét a 2008; fel nem használása esetén a 2009. évi
költségvetésében előirányozza;
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorcium
megalakításával, a Támogatási Szerződés aláírásával és a pályázat
megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekkel
összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
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(5) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt (3) pontban szereplő pénzügyi
fedezet biztosítása végett a 2008. évi költségvetést módosító,
illetőleg a 2009. évi költségvetési rendelet elkészítésére, illetőleg a
polgármestert annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
folyamatos

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselőtársait pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését
18 óra 50 perckor bezárta.

k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bognár Szabolcs
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

