Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-1/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. január 30-án
(szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Molnár Ferenc

helyi lakos

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Takács Viktor települési-képviselő távolmaradását előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bári Zoltán és Gálné Sulyok
Anetta települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője, Pápai Tiborné nyugdíjazására való tekintettel felmentését kérte. Ebből az
alkalomból a képviselő-testület nevében megköszönte közel 28 évi köztisztviselői munkáját,
és nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánt.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tesz javaslatot:
Ø „Mindenki ebédel 2008.” Pályázati kiírásra pályázat benyújtása
Ø A polgármesteri Hivatal és a Petőfi Sándor ÁMK alapító okiratainak módosítása
Ø A polgármester felhatalmazása a KEOP-1.2.0 program megvalósításához szükséges
nyilatkozat aláírására
melyeket 14-16. napirendként javasol felvenni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti 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. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Bognár Szabolcs Pénzügyi Bizottság elnöke
2. Előzetes tájékoztató a 2008. évi költségvetésről
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
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3. Tájékoztató a 2007. II. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
4. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályiról szóló 5/2007.(III.29.) Kt. rendelet
módosítása
Előadó. dr. Jász Lipót jegyző
5. A gyermekjóléti ellátásokról szóló 23/2004.(V.27.) Kt. rendelet módosítása
Előadó: dr. Jász Lipót jegyző
6. A közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15.) Kt. rendelet módosítása (szóbeli
előterjesztés)
Előadó: dr. Jász Lipót jegyző
7. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi
csatornamű használatért fizetendő díj módosításáról szóló 26/2007.(XII.13.) Kt. rendelet
módosítása
Előadó: dr. Jász Lipót jegyző
8. Rábapatona Község rendezési terve módosításának előkészítése
Előadó. Jutasi Kálmán polgármester
9. Az önkormányzat tulajdonában lévő 0211/2. hrsz-ú külterületi ingatlan bérbeadásáról elvi
döntés
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
10. A Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány kérelme a 86/2007.(VI.13.) Kt.
határozat módosítása iránt
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
11. A polgármester szabadság kérelmének elbírálása
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
12. A „GYŐRI AGGLOMERÁCIÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE”
munkacímű pályázatra alakult konzorciumhoz csatlakozás
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester
13. TIOP 1.1.1. pályázat benyújtása
Előadó: Jutasi Kálmán polgármester

14. „Mindenki ebédel 2008.” Pályázati kiírásra pályázat benyújtása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
15. A Polgármesteri Hivatal és a Petőfi Sándor ÁMK alapító okiratainak módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
16. A polgármester felhatalmazása a KEOP-1.2.0 program megvalósításához szükséges
nyilatkozat aláírására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 2-5. és a 7-11.
napirendekhez a meghívóval együtt, az 1. és 12-16. napirendekhez pedig az ülés kezdete előtt
írásos előterjesztést kaptak.
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Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Bejelenti, hogy az
Ügyrendi Bizottság a képviselő-testület ülését megelőzően ülésezett, ahol a polgármester és a
9 fő települési-képviselő eleget tett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó:

Bognár Szabolcs Pénzügyi Bizottság elnöke

Jutasi Kálmán polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, továbbá azt, hogy a
szavazásban nem kíván részt venni.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: Előterjesztését a
Pénzügyi Bizottság egyetértésével készítette, így a bizottság a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával – 1 fő a szavazásban nem vett részt - ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008.(I.30.) határozata a polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jutasi
Kálmán polgármester havi illetményét 403.000,- Ft-ban állapítja meg
2008. január 1-jei hatállyal.
2. A képviselő-testület a polgármester részére a Pte. 18. § (2) bekezdése
alapján 80.600,- Ft költségátalányt állapít meg 2008. január 1-jétől
kezdődő hatállyal.
3. Felkéri a jegyzőt a határozat végrehajtására.
Felelős: dr. Jász Lipót jegyző
Határidő: 2008. február 29.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Előzetes tájékoztató a 2008. évi költségvetésről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy a tervezeten tételesen haladjanak végig,
akinek az adott résznél észrevétele, javaslata van, tegye meg. Felkéri a Pénzügyi Bizottság
elnökét is, amennyiben a Bizottság módosító javaslattal él, úgy azt az adott résznél ismertesse.
A bevételek tervezetével kapcsolatban észrevétel, módosító javaslat nem volt.
A Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok kiadásaival
kapcsolatos észrevétel nem volt.
Bán Ferenc települési-képviselő: A dologi kiadások között nem találja a falunapra tervezett
összeget.
Jutasi Kálmán polgármester: A reprezentációban van e célra tervezve 500 ezer forint.
Bán Ferenc települési-képviselő: Ez így nem jó. Egyrészt azért, mert az 500 ezer forint
kevés rá, másrészt pedig a családi nap az nem az önkormányzat rendezvénye.
Molnár Csilla települési-képviselő: Ezt az összeget a képviselői tiszteletdíj keretből ki lehet
egészíteni.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A problémát nem ebben látja, hanem abban, hogy
nincs aki ezt megszervezze.
Jutasi Kálmán polgármester: Véleménye szerint ezt a továbbiakban is a civil szervezetekre
kellene bízni. Ezt az elmúlt két év tapasztalata alapján bátran javasolja.
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Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megítélése szerint nincs jelentősége, hogy
falunap avagy családi nap az elnevezése. A szervezésében az önkormányzat is vállaljon részt
a civil szervezetek mellett. Javasolja, hogy az Oktatási-, kulturális és Sport Bizottság fogja
össze tevékenységüket.
Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, kulturális és sport Bizottság elnöke: A
bizottság következő ülésén napirendre tűzik.
Jutasi Kálmán polgármester: Az építési igazgatási társulás kiadásainál megjegyzi, hogy a
helyettes köztisztviselő + 1,5 havi illetményének tervezésére azért került sor, mert az építési
előadó szülni fog, és szabadsága idejére, valamint a munkakör átadásra szánt idő duplán
jelentkezik.
A községgazdálkodás, védőnői szolgálat, házi segítségnyújtás szakfeladatok kiadási
tervezetéhez kérdés, hozzászólás nem volt.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A szakfeladatokon
tervezett kiadások között a Szolgáltatásokon belül a Háziorvos telefonköltségét, a 75.000,- Ftot a Bizottság javasolja kiszámlázni a Tarbay doktornak. Javasolják, hogy az önkormányzat
csak az üzembentartási költséget vállalja fel.
Bári Zoltán települési-képviselő: Amikor a képviselő-testület napirendre tűzte a háziorvos
beszámolóját, akkor a doktor úr EKG készüléket kért az önkormányzattól. Tudni szeretné,
hogy azt kinek kell biztosítani?
Dr. Mohos Antal települési-képviselő, volt háziorvos: Nyugdíjazásakor ő működőképes
EKG-t adott át a jelenlegi háziorvosnak. Pályázati pénzeszközt erre igénybe venni nem lehet.
Dr. Jász Lipót jegyző: A jogszabályok iránymutatásai szerint a MEP-től lehívható
pénzeszköz fedezi a háziorvosi szolgálat működési költségeit, beleértve az
eszközbeszerzéseket is.
Bári Zoltán települési-képviselő: Ha a készülék hiányából probléma adódik, azért ki a
felelős? Mindenképpen a lakosság látja kárát.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A rendelő használata ÁNTSZ engedélyhez kötött,
amelyben előírják a kötelező felszereltséget. A háziorvos átvállalt feladatot lát el, így az ő
kötelezettsége az eszközök biztosítása.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az EKG készülék az ÁNTSZ
által kötelezően előirt felszerelések között szerepel-e?
Dr. Mohos Antal települési-képviselő, volt háziorvos: Igen.
Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: A Tarbay doktor hordozható készülékről
beszélt.
Bári Zoltán települési-képviselő: Javasolja, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a
háziorvossal, és ezt beszéljék meg.
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Jutasi Kálmán polgármester: Véleménye szerint az eszközellátottságot az ÁNTSZ-nek
kellene kikényszeríteni. Javasolja térjenek vissza a Pénzügyi Bizottság javaslatának
megvitatására.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra,
miszerint a háziorvos telefonköltsége, a 75.000,- Ft kerüljön kiszámlázásra a háziorvos
részére.
A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát 3 fő igen szavazatával, 5 fő nem
szavazatával 1 fő tartózkodása mellett nem fogadta el.
Jutasi Kálmán polgármester: A Petőfi Sándor ÁMK költségvetési tervezetéhez kéri a
véleményeket, javaslatokat.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Észrevételezi, hogy az 5. osztályban magas a
tanulói létszám, és sok a rossz jegy.
Jutasi Kálmán polgármester: Az ÁMK évzáró értekezletén is felmerült ez a probléma. A
teljes osztálybontás anyagi csődöt jelenteni. Magyar nyelv és irodalomból, valamint
matematikából az osztálybontásra a pedagógusok javaslatot fognak kidolgozni.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ha a 2-es és 5-ös tanulókat különválasztják, azt a
szülők nem fogják diszkriminációnak tekinteni?
Márkus Gusztáv igazgató: Osztálybontás kétféleképpen lehetséges. Az egyik, ha külön
veszik a jobb és még jobb tanulókat, a másik pedig a vegyes bontás, ami a jelenlegi felállást
vinné tovább. Sajnos a finanszírozás nem osztályalapú, inkább a magas osztálylétszámra
ösztönző. Ki fogják dolgozni az osztálybontást. Arra azonban felhívja a figyelmet, hogy az
osztálybontás következményeként a gyermekeknek többször lesz 7-8. órája.
Molnár Csilla települési-képviselő: Az osztálybontással kapcsolatban megjegyzi, hogy
ezáltal a gyengébb képességű gyerekek is sikerélményhez juthatnak. A szülők
tájékoztatásakor erre is ki kell majd térni.
Jutasi Kálmán polgármester: Erre a kérdésre majd a tanulócsoportok számának
meghatározásakor kell visszatérni.
A rábapatonai iskola költségvetés-tervezetével kapcsolatban további hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester: A rábapatonai óvoda költségvetési tervezetéhez kéri a
hozzászólásokat.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Az egész anyagban nem talál a CSANA-ra
vonatkozó adatokat.
Jutasi Kálmán polgármester: A CSANA a Téti Kistérség intézménye, az önkormányzat
csak helyet ad számukra, ezért nem szerepel a költségvetés-tervezetben.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Javasolja ezt közzétenni a lakosság körében is.
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A rábapatonai óvoda költségvetési tervezetéhez további hozzászólás nem volt, úgyszintén a
koroncói óvodáéhoz sem.
Jutasi Kálmán polgármester: A szeptembertől kezdő első osztályosok körében is nagy az
igény a napközire. Ebből adódóan szeptembertől két napközis csoport indítását tervezték.
Véleménye szerint erre oda kell figyelni, mert a szülők csak így tudják itt hagyni gyermeküket
az iskolában.
Németh Gyula települési-képviselő: A Művelődési Ház tervezetéhez kíván hozzászólni,
ugyan azt már a hétfői bizottsági ülésen is megtette. Véleménye szerint a személyi juttatás
összege óriási a végzett feladathoz viszonyítva. Ezt a munkát 4 órás foglalkoztatásban is el
lehetne látni. A felszabaduló pénzt másra lehetne fordítani az ÁMK-n belül. Javasolja, hogy
az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság javaslatát vizsgálja felül.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
felkérte a hivatal gazdálkodási előadóját, hogy számolja ki a 4 órás foglalkoztatás mellett
mennyi lenne a felszabaduló pénzösszeg.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy a következő, február 13-i ülést megelőzően az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság alakítsa ki álláspontját a Művelődési Ház jövőjéről.
Molnár Ferenc Településfejlesztési Bizottság tagja: Véleménye szerint nem a
művelődésszervező munkaidejét kellene csökkenteni, ha indokolt, inkább a munkakörét
bővíteni.
Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A
bizottság következő ülésére valamennyi képviselőt és a javaslattevő Molnár Ferencet is meg
fogják hívni.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A Művelődési Ház nyílászáróinak cseréje
nagyon indokolt lenne. Ezért javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíjat ne aprózzák el, hanem
egyösszegben fordítsák e célra, ugyanis az energia nagyon drága.
Burján Imre települési-képviselő: Figyelni kell az ilyen irányú pályázati kiírásokat is.
Jutasi Kálmán polgármester a Művelődési Ház költségvetési tervezetét érintően az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Oktatási-,
Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a Művelődési Ház személyi juttatásait illetően
alakítsa ki álláspontját, vizsgálja felül a művelődésszervező 8 órás foglalkoztatásának
indokoltságát.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy állásfoglalásukat a képviselő-testület soron
következő ülésén, a költségvetési rendelet-tervezet napirend tárgyalása során terjessze
a képviselő-testület elé.
Felelős: Molnár Csilla Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Határidő: 2008.02.13.
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A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2008.(I.30.) határozata az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság
megbízásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a Művelődési
Ház személyi juttatásait illetően alakítsa ki álláspontját, vizsgálja
felül a művelődésszervező 8 órás foglalkoztatásának indokoltságát.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy állásfoglalásukat a képviselőtestület soron következő ülésén, a költségvetési rendelet-tervezet
napirend tárgyalása során terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Molnár Csilla Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke
2008.02.13.

Jutasi Kálmán polgármester: A tervezetben a fejlesztési feladatok következnek, ehhez kéri
a hozzászólásokat.
Bán Ferenc települési-képviselő: Emlékezete szerint a Településfejlesztési Bizottság
felmérte, hogy a településen milyen fejlesztésekre lenne szükség. Ezekből most nem lát
semmit. A településen a járdák állapota életveszélyes.
Bári Zoltán települési-képviselő: Javasolja tervbe venni a Rába-híd felújítását, festését,
valamint azt, hogy a felhajtó melletti 4 db követ fényvisszaverő festékkel festessék le.
Jutasi Kálmán polgármester: A fejlesztési tartalék felosztásánál kellene erre visszatérni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
bizottság az önkormányzat által folyósított ellátásokat megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja
azzal, hogy a polgármesternek biztosítsanak olyan jogosultságot, hogy rendelkezzen 100 ezer
Ft összegű, azonnali segélykeretre felhasználható összeggel.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Szociálpolitikai Bizottság módosító javaslatát teszi fel
szavazásra, miszerint a költségvetési rendeletben 100 Ezer Ft összegű azonnali segélykeret a
polgármester részére biztosítva legyen.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester: Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás rész tárgyalása
következik.
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Bári Zoltán települési-képviselő: Megjegyzi, hogy a Bolero Táncegyüttes a külföldi VB-n
való részvétele miatt kapott ekkora összegű támogatást, most mi indokolja ismételten a 630
ezer forint támogatás megítélését?
Jutasi Kálmán polgármester: Az egyesület költségigényét ismerteti a képviselő-testülettel.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a civil szervezetek a támogatás
összegéről elszámolnak-e, ha igen azt az Oktatási Bizottság megtekinthetné-e, illetve
szeretnék látni a támogatási igényeket is.
Jutasi Kálmán polgármester: Igen. A bizottság következő ülésére beterjeszti az
elszámolásokat, valamint az igényeket valamennyi civil szervezet tekintetében.
Az elhangzottakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester: A tartalékok részhez kéri a hozzászólásokat.
Molnár Csilla települési-képviselő: Az év folyamán az útjavítások és az útépítésekre ebből a
részből kerül átcsoportosításra.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint ezzel később kellene foglalkozni,
nem most.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester: Megállapította, hogy a költségvetési tervezetet részletesen
áttanulmányozták. Javasolja, hogy az elhangzott módosító javaslatok figyelembe vételével a
jegyző készítse el a következő ülésre a költségvetési rendelet-tervezetet.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a 2007.
pótelőirányzatokról

Előadó:

II.

félévben

engedélyezett

központi

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
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:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008.(I.30.) határozata a 2007. II. félévben engedélyezett központi
pótelőirányzatokról
A Képviselő–testület az önkormányzat részére biztosított
pótelőirányzatokat tudomásul veszi, így az önkormányzat
költségvetésében a bevételi főösszeget 725 E Ft összeggel és azon
belül a központosított támogatás előirányzatát 589 E Ft összeggel, az
egyéb központi támogatás előirányzatát 136 E Ft összeggel felemeli, a
kiadási főösszeg és azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás
lakosságnak előirányzat 35 E Ft, Petőfi Sándor ÁMK dologi
előirányzatát 57 E Ft, a beruházás előirányzatát 409 E Ft, Napközi
Otthonos Óvoda dologi előirányzatát 88 E Ft, a társadalom- és
szociálpolitikai juttatások előirányzatát 136 E Ft összegű emelésével
egyidejűleg.
A képviselő – testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal, hogy a
határozatnak megfelelően intézkedjen az önkormányzat 2007. évi
költségvetési rendeletének módosításáról.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
a 2007. évi költségvetés II. félévi módosítása.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló
5/2007.(III.29.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával 1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet
alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2008.(I.31.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 5/2007.(III.29.) Kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 23/2004.(V.27.) Kt. rendelet
módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2008.(I.31.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról szóló
23/2004.(V.27.) Kt. rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

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

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Dr. Jász Lipót jegyző: A hivatkozott rendelet 17. §-ának (5) bekezdése értelmében a
képviselő-testület a közterület használati díjak mértékét évente felülvizsgálja. A polgármester
úrral egyetértésben módosításra nem tettek javaslatot.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A költségvetési bevételeknél szembesült vele,
hogy milyen kevesen fizetnek parkolási díjat. Ez etikátlan. A Közterület Felügyelettől
állásfoglalást kell kérni, hogyan működik ez a dolog, és ki kell jelölni ki fogja összeírni a
parkolókat.
Dr. Jász Lipót jegyző: Ha bejelentés érkezik, akkor szabálysértési eljárást tud indítani, de ezt
nem vállalja fel senki.
Bári Zoltán települési-képviselő: Ebben a dologban pedig előre kell lépni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
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Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló
17/2005.(IX.15.) rendeletében a közterület használat díjtételeit felülvizsgálta, azok
módosítását nem tartja indokoltnak.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008.(I.30.) határozata a 17/2005.(IX.15.) Kt. rendelet
módosításáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15.) rendeletében a
közterület használat díjtételeit felülvizsgálta, azok módosítását nem
tartja indokoltnak.

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért és közüzemi csatornamű használatért fizetendő díj
módosításáról szóló 26/2007.(XII.13.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Bári Zoltán települési-képviselő: Javasolja, hogy a többi érintett önkormányzattal
összefogva kezdeményezze az önkormányzat a szennyvíz kibocsátás mérését.
Jutasi Kálmán polgármester: Az utolsó közgyűlésen már felvetődött az igény. Azt a
felvilágosítást kapták, hogy dolgoznak a műszaki megoldáson.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az ivóvíz hálózat Győrrel történő
összekötéséről nem esett-e szó?
Jutasi Kálmán polgármester: De igen, folyamatban van a tervezés, ugyanis a régi tervek
alapján nem volt megvalósítható.
További hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Rábapatona Község önkormányzata Képviselő-testületének
3/2008.(I.31.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjról szóló 20/2003.(XII.18.) Kt. rendelet
módosításáról
szóló
26/2007.((XII.13.)
Kt.
rendeletének
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
18 óra 45 perckor Molnár Csilla települési-képviselő távozik az ülésteremből.
Jutasi Kálmán polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési-képviselőből
8 fő jelen van, az ülés továbbra is határozatképes, azt folytatja.
8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község rendezési terve módosításának előkészítése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Tóthné Szabó Ildikó építésügyi előadó: A polgármester úr kérésére elmondja, hogy több
kérelem érkezett az építéshatósághoz, amely a rendezési terv módosítására irányul. Ez teszi
indokolttá a rendezési terv módosításának meghirdetését. A rendezési terv módosítása több
millió forintra tehető, ezért javasolják azt a gyakorlatot, amely több településen is eredményes
volt. A beérkezett javaslatok megtervezésére részenként kérnek árajánlatot, és ha azt a
javaslattevő vállalja abban az esetben kerül tervezésre
Bán Ferenc települési-képviselő: A vállalkozók tekintetében egyetért vele, de a lakosságot
érintően nem. Reményei szerint ezzel most megoldódik az általa sokszor felvetett „500 m-es”
védőtáv kérdése is, de ami mások elrontottak azt ne a lakossággal fizettessék meg.
Jutasi Kálmán polgármester: Felhívást tesz közzé a lakosság felé, hogy igényeiket március
végéig juttassák el hozzá.
Németh Gyula települési-képviselő: A döntés előkészítés a szervezés megkezdéséről szól.
Az igények ismeretében ráérnek az anyagiakról véglegesen dönteni.
Bári Zoltán települési-képviselő: Jónak tartja a rendezési terv módosításának gondolatát
egyrészt a hibák korrigálása végett, másrészt pedig az idő hozta változások átvezetésére. Félő
azonban, hogy spekulációs célokra is felhasználható lesz.
Tóthné Szabó Ildikó építésügyi előadó: A rendezési terv elfogadásáig azt 28 szakhatóság
véleményezi, ezáltal a problémák kiküszöbölhetőek.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Támogatja az elgondolást. Tudomása szerint
Győrben is a kedvezményezettek fizetik a költségeket.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Javasolja, hogy az újságon túl, egy-egy
szórólapot juttassanak el minden lakoshoz, hogy biztosan megkapják az információt.
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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
6/2008.(I.30.) határozata a rendezés
előkészítéséről

Képviselő-testületének
terv módosításának

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg
hozzájárul Rábapatona község rendezési terve felülvizsgálatának és
módosításának előkészítéséhez.
2. A képviselő-testület az előkészítő szervezési munkálatok
költségfedezetét a 2008. évi költségvetés tartalékában biztosítja.
3. A rendezési terv módosításával kapcsolatban felmerült további
költségeket a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosai viselik
terület arányosan.
4. Felkéri a polgármestert az előkészítő munkák megszervezésére és
felhatalmazza az előkészítő munkálatokat elvégző szakmai
szervezet kiválasztására, és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
5. Felkéri a jegyzőt, hogy a Rábapatona-Koroncó Építéshatósági
Igazgatási Társulás közreműködésével a szükséges munkálatok
elvégzéséhez adja meg a szakmai segítséget.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
2008. március 15.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat tulajdonában lévő 0211/2. hrsz-u külterületi ingatlan
bérbeadásáról elvi döntés

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Németh Gyula települési-képviselő: Megkérdezi a kérelmezők közül jelen lévő Molnár
Ferenctől, hogy kizárólagos használatban gondolkodnak?
Molnár Ferenc kérelmező, helyi lakos: Első ütemben 100 méteres szakasz kialakítását
tervezik, ami kb. 10 főnek nyújt horgászati lehetőséget.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Bővíteni kell a létszámot, így nőhet a kialakításra
tervezett szakasz hossza is.
Molnár Ferenc kérelmező, helyi lakos: Ezt már a polgármester úr is felvetette. Van még
ilyen terület.
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Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi mi lesz a többi horgásszal?
Bári Zoltán települési-képviselő: A Rába-holtág legszebb szakaszát kérik. Az elképzeléseik
kialakítása jelentős költséggel jár. A kezdeményezést jónak tartja, azonban véleménye szerint
az egész terület rendbe tételéről kellene beszélni.
Jutasi Kálmán polgármester: A kérelmezők elvi hozzájárulást kérnek. Ha azt nem kapják
meg, akkor nem fektetnek bele pénzt.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az ötlet jó, támogatja, azonban szerinte nyitottabbá
kellene tenni a szerveződést, mivel önkormányzati területről van szó. Felhívja a figyelmet arra
is, hogy a csapadékvíz elvezetési terv e területre is ír elő feltételeket. Jónak tartaná, ha a
Településfejlesztési Bizottság ülése keretében egyeztetést folytatna e kérdésben a
kérelmezőkkel, melyre a képviselő-testület valamennyi tagját hívják meg.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Véleménye szerint hitelesebb lett volna a
kérelmük, ha egy költségvetés-tervezetet csatoltak volna melléje.
Jutasi Kálmán polgármester: A kérelmezők kizárólag elvi hozzájárulást kértek, azért hogy
tovább léphessenek.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 4 fő igen szavazatával 4 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot
nem fogadta el.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi fel
szavazásra:
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felkéri
a
Településfejlesztési Bizottságot, hogy a kérelmezőkkel folytasson tárgyalásokat a
0211/2. hrsz-u külterületi ingatlan bérbeadásáról.
2. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a Bizottság ülését követő képviselő-testületi ülésen
számoljon be a tárgyalások eredményéről.
Felelős: Burján Imre Településfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: 2008. március 31.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2008.(I.30.) határozata a 0211/2. hrsz-u külterületi ingatlan
bérbeadásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a kérelmezőkkel folytasson
tárgyalásokat a 0211/2. hrsz-u külterületi ingatlan bérbeadásáról.
2. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a Bizottság ülését követő
képviselő-testületi ülésen számoljon be a tárgyalások eredményéről.
Felelős:
Határidő:

Burján Imre Településfejlesztési Bizottság elnöke
2008. március 31.

10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány kérelme a
86/2007.(VI.13.) Kt. határozat módosítása iránt

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
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
8/2007.(I.30.) határozata a 86/2007.(VI.13.) Kt. határozat
módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
86/2007.(VI.13.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„2. A kölcsön visszafizetésének határideje:
- 363.800,- Ft tekintetében 2008. június 30.
- 1.379.465,- Ft tekintetében 2008. október 31.”
2. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős:
Határidő.

Jutasi Kálmán polgármester
2008.február 15.
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11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A polgármester szabadság kérelmének elbírálása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

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
9/2008.(I.30.) határozata a polgármester 2008. évi szabadság
felhasználásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jutasi Kálmán polgármester részére a 2008. évi fizetett
szabadságának kivételét az alábbi ütemezés szerint engedélyezi:
2008. február
18-tól
22-ig
5 nap
március
25-től
28-ig
4 nap
április
26-án
1 nap
május
5-től
9-ig
5 nap
május
19-én
1 nap
június
26-tól
július 4-ig
7 nap
augusztus
4-től
15-ig
10 nap
október
18-tól
22-ig
4 nap
december
20-tól
31-ig
6 nap
Összesen
43 nap
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakat vezesse fel a
polgármester szabadság-nyilvántartásába.
Felelős: dr. Jász Lipót jegyző
Határidő: Folyamatos
12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A „GYŐRI AGGLOMERÁCIÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK
FEJLESZTÉSE” munkacímű pályázatra konzorcium alakítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

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

A
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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
10/2008.(I.30.) határozata a „GYŐI AGGLOMERÁCIÓ
KÖZÖSSÉGI
KÖZLEKEDÉSÉNEK
FEJLESZTÉSE”
munkacímű pályázathoz konzorcium alakításáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be vissza nem térítendő támogatás elnyerése végett
a községben a közlekedési infrastruktúra megvalósítását célzó
beruházáshoz a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Közösségi
Közlekedési Infrastrukturális fejlesztések címén meghirdetett
pályázati felhívásra. Ennek megvalósítása céljából:
a. Részt vesz – mint alapító tag – a GYŐRI
AGGLOMERÁCIÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK
FEJLESZTÉSE” munkacímű pályázat elkészítésére és
benyújtására megalakítandó Konzorcium létrehozásában;
b. Vállalja, hogy a Konzorcium Rábapatona Község
Önkormányzatának gesztorságával, Rábapatona, 9142.
Kossuth. u. 18. sz. alatti székhellyel alakíttassék meg,
amelynek képviselője Jutasi Kálmán rábapatonai
polgármester;
(2) Felhívja a polgármestert a pályázathoz szükséges önrész
költségvetési fedezetének a 2008. évi költségvetésben való
előirányzására.
(3) Felhatalmazza a polgármestert a konzorcium megalakításával és a
pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az
ezekkel összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal.

13.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

TIOP 1.1.1. pályázat benyújtása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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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
11/2008.(I.30.) határozata a TIOP 1.1.1. pályázat benyújtásáról
1.

2.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásában a TIOP
program keretében meghirdetett „a pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című
pályázati felhívás alapján pályázatot nyújt be.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
A pályázati kiírásban szereplő határnap

14.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

„Mindenki ebédel 2008.” Pályázati kiírásra pályázat benyújtása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

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
12/2008.(I.30.) határozata a „Mindenki ebédel 2008.” Pályázat
benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt
vesz a Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett „Mindenki
ebédel 2008.” elnevezésű pályázaton.
2. A pályázat feltételeként biztosítandó 10 %-os önrész (20 főre,
7.500,- Ft/gyermek), 150 ezer Ft megfizetését vállalja, amelynek
fedezetét a 2008. évi költségvetési tartalék keretében biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészíttetésére és
benyújtására és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. február 4.
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15.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Polgármesteri Hivatal és a Petőfi Sándor ÁMK alapító okiratainak
módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. számú 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
13/2008.(I.30.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító
okiratának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát
2008. január 1-jétől kezdődő hatállyal jóváhagyja,
egyidejűleg a 3/2005.(I.19.) Kt. határozatával jóváhagyott alapító
okiratot 2007. december 31-io hatállyal hatályon kívül helyezi.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosított alapító okirattal kapcsolatos
adatszolgáltatásokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

dr. Jász Lipót jegyző
2008. január 31.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. számú 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
14/2008.(I.30.) határozata a Petőfi Sándor ÁMK Alapító okiratának
módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező Petőfi Sándor ÁMK alapító
okiratát
2008. január 1-jétől kezdődő hatállyal jóváhagyja,
egyidejűleg a 140/2007.(XI.28.) Kt. határozatával jóváhagyott
alapító okiratot 2007. december 31-i hatállyal hatályon kívül
helyezi.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a módosított alapító okirattal kapcsolatos
adatszolgáltatásokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

dr. Jász Lipót jegyző
2008. január 31.
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16.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A
polgármester
felhatalmazása
a
KEOP-1.2.0
megvalósításához szükséges nyilatkozat aláírására

program

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
15/2008.(I.30.) határozata a KEOP-1.2.0 programmal kapcsolatos
polgármesteri felhatalmazásról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztéshez melléklet nyilatkozat tartalmát elfogadja.
(2) Felhatalmazza a polgármestert a Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént. Megköszönte képviselő-társai munkáját és a képviselő-testület ülését 19 óra 45
perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

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

