Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-15/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 2-án
(szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Molnár Csilla települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és Bári Zoltán
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tesz javaslatot
Ø Szúnyoggyérítés,
Ø Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetendő közbeszerzési
pályázathoz való csatlakozás
melyet 11-12. napirendként javasol felvenni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti az elfogadott napirendet.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
2. Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
3. Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Napirend:
1. A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának beszámolója a 2007/2008-as oktatási/nevelési
évről
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
2. A Petőfi Sándor ÁMK Nevelési és Pedagógiai programjának és Szervezeti és
Működési szabályzatának jóváhagyása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
3. Tájékoztató a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről (szóbeli
előterjesztés)
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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4. Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló
21/2004.(IV.29.) Kt. rendelet, valamint a köztemető rendjéről és a temetkezési
tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
5.

„Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron Megyében” című emlékkötet kiadásának
támogatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

6. Nyári települési rendezvények technikai támogatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Nyári községi karbantartási munkák elvégzéséhez karbantartó alkalmazása és fedezet
biztosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Települési-képviselők, bizottsági tagok javaslatai tiszteletdíjuk felhasználásához
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Rábapatona Napközi Otthonos Óvodában többletigény fedezetére előirányzat
módosítás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. A háziorvosi rendelő eszközfejlesztésére pótigény
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. Szúnyoggyérítés
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

12. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetendő közbeszerzési
pályázathoz való csatlakozás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a 10. napirend kivételével, a
napirendekhez az írásos előterjesztést a június 25-i meghívó mellékleteként, a
pótnapirendekhez pedig az ülés kezdete előtt kézhez kapták
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
tudomásul vette.
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b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 7 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 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának beszámolója a 2007/2008-as
oktatási/nevelési évről

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Márkus Gusztáv igazgató: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy beszámolója elkészítését
követően megkapta a Pedagógiai Intézettől a kistérségre vonatkozó értékelést, melyet vetítő
segítségével bemutat. Az anyag a kistérségi települések adatainak hasonlítását tartalmazza.
Alátámasztja az általa készített beszámolót, egyben megerősíti, hogy eredményes
oktatási/nevelési évet zártak.
17 óra 10 perckor megérkezik Takács Viktor települési-képviselő.
Jutasi Kálmán polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési-képviselőből
8 fő van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a beszámolót az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta, javasolja annak elfogadását.
17 óra 15 perckor megérkezik Burján Imre települési-képviselő.
Jutasi Kálmán polgármester megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési képviselőből 9
fő van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.
Bán Ferenc települési-képviselő: A beszámolóból kitűnik, hogy az iskolában bukás nem
volt. Ez azt jelenti, hogy valamennyi gyermek elsajátította a tananyagot?
Márkus Gusztáv igazgató: Reméli igen, bízik a szaktanáraiban.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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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:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2008.(VII.2.) határozata a Petőfi Sándor ÁMK igazgatója
beszámolójának elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának a 2007/2008-as tanévről szóló
beszámolóját.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK nevelési és Pedagógiai Programjának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Oktatási-,
Kulturális és Sport Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
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:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2008.(VII.2.) határozata a Petőfi Sándor ÁMK Nevelési és
Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja
a Petőfi Sándor ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatát.
2. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja
a Petőfi Sándor ÁMK Nevelési és Pedagógiai Programját.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a
tevékenységéről

Előadó:

Győri

Többcélú

Jutasi Kálmán polgármester

Kistérségi

Társulás
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Jutasi Kálmán polgármester: Beszámolója kiegészítéseként tájékoztatást ad a Kistérség
2008. évi munkájának településünket is érintő, fontosabb részeiről:
Ø 5 fő közmunkás foglalkoztatása 2008.01.08-tól 06.08-ig,
Ø Belső ellenőrzés,
Ø Beruházásra átvett pénzeszköz a játszótér megvalósítására,
Ø Szúnyoggyérítés,
Ø Kistérségi park kialakítása stb.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2008.(VII.2.) határozata a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és
kitüntetésekről szóló 21/2004.(IV.29.) Kt. rendelet, valamint a
köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló
18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: A napirend előterjesztése a június 25-i ülés 5. számú
napirendjeként található. A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, kiegészítő
javaslatot tett, melyet képviselő-társai kézhez kaptak.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
a rendelet-tervezetet megvitatta, azt kiegészítve a Pénzügyi Bizottság javaslatával, elfogadásra
javasolja.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
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Jutasi Kálmán polgármester az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és
kitüntetésekről szóló 21/2004.(IV.29.) Kt. rendelet módosító tervezetét teszi fel szavazásra
azzal, hogy a 2. § helyébe a Pénzügyi Bizottság módosító javaslata lép.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2008.(VII.3.) rendelete az önkormányzat által adományozható
elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 21/2004.(IV.29.) Kt.
rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező, a köztemető rendjéről és a
temetkezési tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.) kt. rendelet módosításának tervezetét teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2008.(VII.3.) rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési
tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

„Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron Megyében” című
emlékkötet kiadásának támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztés a június 25-i ülés 7. napirendjenként található
a kiküldött anyagban. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
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
67/2008.(VII.2.) határozata a „Jeles Pedagógusok Győr-MosonSopron Megyében” című emlékkötet kiadásának támogatásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
100.000.- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a
„Sok Fény maradt utánuk. Jeles pedagógusok Győr.Moson-Sopron
megyében” című kiadvány megjelentetéséhez.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy a fenti összegnek a Hungaro-Dalton
Pedagógiai Innovációs Egyesület (Győr, Tárna u. 28) 1091 8001
0000 0031 1932 0007 számú (HVB. Bank 9021 Győr, Árpád u. 45)
folyószámlájára való átutalásáról intézkedjék azzal, hogy a
támogatott az összeg rendeltetés szerinti felhasználásáról 2009.
június 30-ig a elszámolni köteles.
(3) Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
2008. július 31. illetve a II. f. .évi ktv. mód. határideje

6.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

Nyári települési rendezvények technikai támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztés a június 25-i ülés 8. napirendjeként található.
A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a Rába napra kik a meghívott
vendégek?
Jutasi Kálmán polgármester: Meghívót küldött Kóthay László Vízügyi Szakállamtitkár úr
részére,aki már jelezte, hogy elfoglaltsága miatt a rendezvényen részt venni nem tud ,
Szabadfi Árpád rendőr főkapitány úr részére, a Vízügyi Igazgatósághoz Janák Emil igazgató
úr részére, Vízügyi Felügyelőséghez Gelencsér Tivadar igazgató úr részére, továbbá Páli
János urat, aki a települések közti kerékpárútra fogja elkészíteni a pályázati anyagot.
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
68/2008.(VII.2.) határozata a nyári települési rendezvények
technikai feltételeinek támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rába
nap idejére, a helyszínre 2 db mobil WC-t valamint 1 db 6 m3-es
szemétkonténer díjának költségfedezetét biztosítja.
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családi
nap idejére, a helyszínre 3 x 25 A villamos energiát, 2 db mobil WC-t
valamint 1 db 6 m3-es szemétkonténer díjának költségfedezetét
biztosítja
3. A felmerülő költségek fedezete a 2008. évi költségvetés tartaléka.
4. A képviselő testület felkéri a polgármester, hogy az 1 -2 pontban leirt
szolgáltatásokat a szolgáltatóktól rendelje meg.
5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító
rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő::

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
2008. július 26. illetve a II. f. .évi ktv. mód. határideje

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Nyári községi karbantartási munkák elvégzéséhez karbantartó
alkalmazása és fedezet biztosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztés a június 25-i ülés 9. számú napirendjeként
található a kiküldött anyagban. Tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati
javaslat elfogadását támogatja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Támogatja a határozati javaslat elfogadását, felhívja
a figyelmet a Rába-hídra felvezető út környékének rendbe tételére.
Jutasi Kálmán polgármester: Ez a mai napon már megtörtént.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra a Város és községgazdálkodás szakfeladat helyett a Polgármesteri Hivatal
szakfeladat megjelölésével.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2008.(VII.2.) határozata a nyári községi karbantartási munkák
elvégzéséhez karbantartó alkalmazásáról és fedezet biztosításáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a
községi karbantartási munkák elvégzésére a Polgármesteri Hivatal
szakfeladaton 1 fő alkalmazását 2008. július 1-jétől október 31-ig
szükségesnek tartja.
2.) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
3.) A többlet költségek fedezete az Önkormányzat költségvetésében
keletkezett többletbevétel összege.
4.) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
1-2. pont tekintetében :
2008. június 30.
3-4. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II.
félévi
módosításának
határideje.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Települési-képviselők, bizottsági tagok javaslatai tiszteletdíjuk
felhasználásához

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztések a június 25-i ülés 10. napirendjeként
szerepeltek. A Pénzügyi Bizottság Bognárné Kálóczi Márta bizottsági tag, Gálné Sulyok
Anetta települési-képviselő, Veneszné Nagy Marietta bizottsági tag és Takács Viktor
alpolgármester tiszteletdíjának felhasználásáról szóló határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Takács Viktor alpolgármester: Ő a 2008. évi tiszteletdíjából még meglévő összeget az
előterjesztésben meghatározott célra kívánja fordítani, azonban ez az összeg nem elegendő a
járda teljes hosszának kiépítéséhez. Megkéri képviselő-társait, hogy aki tud csatlakozzon
hozzá.
Bán Ferenc települési-képviselő: Szívesen csatlakozik hozzá.
Burján Imre települési-képviselő: Szintén vállalja a csatlakozást.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Ő is vállalja, és javasolja, hogy a hiányzó összeget
osszák el hármunk között.
Jutasi Kálmán polgármester: A kivitelezésre az időjárás miatt majd csak szeptemberben fog
sor kerülni.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester Bognárné Kálóczi Márta bizottsági tag tiszteletdíj
felhasználásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2008.(VII.2.) határozata Bognárné Kálóczi Márta tiszteletdíj
felhasználásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –testülete
Bognárné Kálóczi Márta bizottsági tag 2008. évi tiszteletdíja teljes
összegét, 51.200,-Ft, azaz Ötvenegyezer kétszáz forintot a 2008. évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő –testület
tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére
tervezett összegből átcsoportosít
a Petőfi Sándor ÁMK
költségvetésében a Napközi Otthonos Óvoda beruházás
előirányzatára.
(2) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
(3) A Képviselő –testület az (1) bekezdésében meghatározott összeget
a Petőfi Sándor ÁMK költségvetésében a Napközi Otthonos Óvoda
udvarában ivókút költségeinek fedezetére juttatja.
(4) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Felelős:

Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő:
1-2. pont tekintetében:
A
költségvetési
rendelet
II.
félévi
módosításának határideje.
3-4. pont tekintetében:2008. augusztus 31.

Jutasi Kálmán polgármester Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő tiszteletdíj
felhasználásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2008.(VII.2.) határozata Gálné Sulyok Anetta tiszteletdíj
felhasználásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –testülete Gálné
Sulyok Anetta települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából
40.000,-Ft, azaz Negyvenezer forintot a 2008. évi költségvetésében
a tartalék előirányzaton belül a képviselő–testület tagjai részére
egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére tervezett
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összegből átcsoportosít a Petőfi Sándor ÁMK költségvetésében a
Napközi Otthonos Óvoda beruházás előirányzatára.
(2) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
(3) A Képviselő –testület az (1) bekezdésében meghatározott összeget
a Petőfi Sándor ÁMK költségvetésében a Napközi Otthonos Óvoda
udvarában ivókút költségeinek fedezetére juttatja.
(4) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II.
félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. augusztus 31.

Jutasi Kálmán polgármester Veneszné Nagy Marietta bizottsági tag tiszteletdíj
felhasználásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2008.(VII.2.) határozata Veneszné Nagy Marietta tiszteletdíj
felhasználásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Veneszné Nagy Marietta bizottsági tag 2008. évi tiszteletdíjából
10.000,-Ft, azaz Tízezer forintot a 2008. évi költségvetésében a
tartalék előirányzaton belül a képviselő–testület tagjai részére
egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére tervezett
összegből átcsoportosít a Város és községgazdálkodási szakfeladat
dologi előirányzatára.
(2) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
(3) A Képviselő –testület az (1) bekezdésében meghatározott összeget
a Győri Virágkarneválra a település címerének virágból történő
elkészíttetésének fedezetére juttatja.
(4) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II.
félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. augusztus 31.
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Jutasi Kálmán polgármester Takács Viktor alpolgármester tiszteletdíj felhasználásáról szóló
előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot teszi fel szavazásra a 2. pont alábbiak szerinti
kiegészítésével:
Bán Ferenc települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 55.000,- Ft, azaz Ötvenötezer forint,
Burján Imre települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 55.000,- Ft, azaz Ötvenötezer
forint,
Bognár Szabolcs települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 55.400,- Ft, azaz Ötvenötezernégyszáz forint.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2008.(VII.2.) határozata Takács Viktor, Bán Ferenc, Burján
Imre és Bognár Szabolcs települési-képviselők tiszteletdíj
felhasználásáról:
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –testülete a
2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a
képviselő –testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak
anyagi fedezetére tervezett összegből 480 E Ft azaz
Négyszáznyolcvanezer forintot átcsoportosít
a Helyi utak
fenntartása szakfeladat beruházás előirányzatára
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott összeg fedezete
Takács Viktor települési képviselő 2008. évi tiszteletdíjából
314.600,-Ft, azaz Háromszáztizennégyezer hatszáz forint ,
Bán Ferenc települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 55.000,Ft, azaz Ötvenötezer forint,
Burján Imre települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 55.000,Ft, azaz Ötvenötezer forint,
Bognár Szabolcs települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából
55.400,- Ft, azaz Ötvenötezer-négyszáz forint.
(3) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
(4) A Képviselő –testület az (1) bekezdésében meghatározott összeget
az Önkormányzat költségvetésében járdaépítés költségeinek
fedezetére juttatja.
(5) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II.
félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. szeptember 30.

Takács Viktor alpolgármester: A temető melletti területek rendbe tételére fordította a 2007.
évi tiszteletdíját, azonban az a földmunkákra nem lett elég. A meder teljes egészében
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elkészült, az oldalait kellene kiépíteni, hogy majd a füvet lehessen nyírni. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a fűmagot is rendelkezésre áll.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a meder a vízelvezető funkcióját jelen
állapotában is ellátja.
Takács Viktor alpolgármester: Igen, a meder közepe úgy lett kialakítva. Eredetileg tó
kialakítására gondoltak, de az nagyon sokba kerül. Most jó lenne a füvesítésig eljutni, mert
félő, hogy ismét feljön a gyom és csúnya lesz a terület.
Németh Gyula települési-képviselő: A költségekhez hozzájárul, de kéri egyeztessenek a
földmunkákat illetően.
Takács Viktor alpolgármester: Az eddig elvégzett munkálatokról a jövő héten megérkezik a
részszámla. A számla összegének és a még rendelkezésre álló pénzösszeg ismeretében lehet
árajánlatot kérni a további munkálatokra.
Németh Gyula települési-képviselő: Ezt így elfogadja, és e célra felajánlja a 2008. évi
tiszteletdíjából még meglévő 92.000,- Ft összeget.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Ő is felajánlja e célra a 2008. évi tiszteletdíjából még
meglévő 36.600,- Ft összeget.
További hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
(1)

(2)
(3)
(4)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Németh Gyula települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 92.000,- Ft, azaz
Kilencvenkettőezer forintot
Bognár Szabolcs települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 36.600,- Ft, azaz
Harminchatezer-hatszáz forintot
A 2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő-testület
tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére tervezett
összegből átcsoportosít a Város és községgazdálkodási szakfeladat felújítás
előirányzatára.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést módosító rendelettervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott összeget a temető melletti
zöldterületek földmunkáival kapcsolatos költségek fedezetére juttatja.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős:

Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II. félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. szeptember 30.
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A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2008.(VII.2.) határozata Németh Gyula és Bognár Szabolcs
települési-képviselők tiszteletdíj felhasználásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Németh Gyula települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából
92.000,- Ft, azaz Kilencvenkettőezer forintot
Bognár Szabolcs települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából
36.600,- Ft, azaz Harminchatezer-hatszáz forintot
A 2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselőtestület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi
fedezetére tervezett összegből átcsoportosít a Város és
községgazdálkodási szakfeladat felújítás előirányzatára.
(2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott összeget a
temető melletti zöldterületek földmunkáival kapcsolatos költségek
fedezetére juttatja.
(4) Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II.
félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. szeptember 30.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Napközi Otthonos Óvodában többletigény
fedezetére előirányzat módosítás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Varga Tiborné gazdálkodási főmunkatárs: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nem
többletigényről van szó, hanem a költségvetés tartalékában szereplő összeget kell a célnak
megfelelő helyre tenni.
Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztés a június 25-i ülés 11. napirendjeként szerepel.
A Pénzügyi Bizottság a napirendet tárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2008.(VII.2.)
határozata
költségvetési
előirányzat
átcsoportosításáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –testülete
Petőfi Sándor ÁMK költségvetésében a Napközi Otthonos Óvoda
Rábapatona részére 278 E Ft, azaz Kettőszázhetvennyolcezer
forintot beruházási előirányzatra 208 E Ft-ot, dologi kiadások
előirányzatára 70 E Ft biztosít az Önkormányzat 2008. évi
költségvetési a tartalék előirányzata terhére.
(2) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
(3) A Képviselő –testület az (1) bekezdésében meghatározott összeget
a Petőfi Sándor ÁMK költségvetésében a Napközi Otthonos Óvoda
konyhájában a lefolyó – rendszer kiépítéséhez valamint
hűtőszekrények beszerzésére biztosítja.
(4) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II.
félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. augusztus 31.

10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A háziorvosi rendelő eszközfejlesztésére pótigény

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Ismerteti a képviselő-testülettel az előző ülésen e tárgyban
hozott döntés végrehajtását, a megvalósult eszközbeszerzést. A Tarbay doktor többet költött,
mint amennyiről a határozat szólt, ugyanis a mobil praxis program már többletberuházás
lenne. A háziorvos véleménye az, hogy az általa használt programok frissítése az
önkormányzat feladata, mivel a programok is az önkormányzat tulajdonában vannak.
Javaslata az, hogy egy külön megállapodás alapján a háziorvos használatra megkapja az
újonnan vásárolt eszközöket, a programokat pedig csak abban az esetben, ha azok frissítésére,
saját költségére szerződést köt. Gálné Sulyok Anetta képviselő-társuk jelezte azon szándékát,
hogy képviselői tiszteletdíj keretéből finanszírozná a mobil praxis programot, az előző
programokra javasolt feltételek teljesülése mellett.
Németh Gyula települési-képviselő: Sajnálattal tapasztalja, hogy a háziorvosra sok a panasz
a faluban. Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
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Burján Imre települési-képviselő: Véleménye szerint a doktor úr az önkormányzat
jóhiszeműségével él vissza. Ha a képviselő asszony támogatja a mobil program vásárlását az
rendben van, de ő a program frissítéseket nem támogatja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Elmondja, hogy 1993-ban mikor vállalkozó
háziorvos lett két évig kapott önkormányzati támogatást, utána nem. Az általa kért program
frissítésének költségeit egyértelműen az orvosnak kell viselnie.
Takács Viktor alpolgármester: Az előző döntés a Tarbay doktor kérelmén alapult, miért
nem volt akkor kellően körültekintő. További kiadásokat nem támogat.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint a mobil praxis programra szüksége
lenne, de a programfrissítést vállalja fel ő. A polgármester úr által javasoltakat támogatja.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Az előző döntés meghozatalánál is azt tartották szem
előtt, hogy ezzel a település lakosságát támogatják.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzottak alapján elsőként az alábbi határozati javaslatot
teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gálné Sulyok Anetta
települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 52.000,- Ft-ot, azaz Ötvenkettőezer
forintot a 2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő-testület
tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére tervezett összegből,
az általános tartalékból pedig 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forintot átcsoportosít
háziorvosi használatra történő eszközbeszerzés céljára.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést módosító rendelettervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
3. A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott összeget mobil praxis program
megvásárlására fordítja, melyet használatra átad a háziorvos részére.
4. Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II. félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. augusztus 31.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2008.(VII.2.) határozata Gálné Sulyok Anetta képviselői
tiszteletdíj felhasználásáról:
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1. Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete Gálné
Sulyok Anetta települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából
52.000,- Ft-ot, azaz Ötvenkettőezer forintot a 2008. évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő-testület
tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére
tervezett összegből, az általános tartalékból pedig 2.000,- Ft, azaz
Kettőezer forintot átcsoportosít háziorvosi használatra történő
eszközbeszerzés céljára.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
3. A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott összeget
mobil praxis program megvásárlására fordítja, melyet használatra
átad a háziorvos részére.
4. Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II.
félévi módosításának
határideje.
3-4. pont tekintetében:
2008. augusztus 31.

Jutasi Kálmán polgármester a napirendhez kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
61/2008.(VI.4.) határozata szerint megvásárolt eszközöket és számítógépes programot
külön megállapodás alapján a háziorvos használatába átadja azzal a feltétellel, hogy a
számítógépes programok frissítésére a szolgáltatóval saját nevében és saját költségére
megállapodást köt, továbbá a háziorvos, mint használó viseli az átadott eszközök
fenntartásával, karbantartásával és javításával kapcsolatos valamennyi költséget.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott
megállapodás megkötésére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2008.(VII.2.) határozata a beszerzett eszközök háziorvosi
használatba adásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a 61/2008.(VI.4.) határozata szerint megvásárolt
eszközöket és számítógépes programot külön megállapodás alapján
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a háziorvos használatába átadja azzal a feltétellel, hogy a
számítógépes programok frissítésére a szolgáltatóval saját nevében
és saját költségére megállapodást köt, továbbá a háziorvos, mint
használó viseli az átadott eszközök fenntartásával, karbantartásával
és javításával kapcsolatos valamennyi költséget.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban
meghatározott megállapodás megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 31.

11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szúnyoggyérítés

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A szúnyoggyérítés kétszeri alkalomra szól és az
önkormányzatnak 50 %-os önerőt kell biztosítania. Erre a fedezetet az önkormányzat
költségvetése tartalmazza.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Támogatja.
Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a gyérítés folyamán van-e kapcsolatunk
a pilótával, mert sajnos a szélső utca sorra nem engednek permetszert.
Jutasi Kálmán polgármester: A szúnyoggyérítés a település belterületére vonatkozik.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megjegyzi, hogy a TUTTI felett is jó lenne, ha
permeteznének.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Támogatja a határozati javaslat elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2008.(VII.2.) határozata a szúnyoggyérítésről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő testülete egyetért
azzal, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás a tagtelepülései
számára szervező tevékenységével biztosított szúnyoggyérítésben
265 hektárnyi belterületével részt vegyen.
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2. Rábapatona község képviselő-testülete vállalja, hogy a Győri
Többcélú
Kistérségi
Társulás
fejlesztési
céltartalékból
szúnyoggyérítés feladatára elkülönített pénzeszköz terhére történő
támogatás igénybevételéhez az alábbi feltételeket teljesíti:
a) a szúnyoggyérítési támogatás maximum kettő alkalommal
elvégzett irtás esetén
b) 50%-os önerő biztosításával
c) az eredeti számla záradékkal („a Győri TKT támogatásával”)
ellátott, polgármester és jegyző által együttesen hitelesített
másolatának benyújtásával
d) 2008. május 15. és 2008. szeptember 30. között elvégzett
szúnyoggyérítés esetén
3. Rábapatona község képviselő testülete elfogadja, hogy a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete a hozzá beérkezett, a
fent részletezett követelményeknek maradéktalanul megfelelő
számlákat befogadja; továbbá a támogatás utalására a pénzeszköz
átadási megállapodás szerint kerül sor.
4. Rábapatona község képviselő testülete felhatalmazza polgármesterét
a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Folyamatos, ill. 2008. szeptember 30.

12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetendő
közbeszerzési pályázathoz való csatlakozás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő: Megkérdezi, hogy az E-On-on kívül van-e másik
áramszolgáltató?
Jutasi Kálmán polgármester. A karbantartási munkálatokat most sem ők végzik.
Bári Zoltán települési-képviselő: Támogatja. A versenyhelyzet jobb körülményeket
teremthet.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Ő is támogatja. Javasolja tájékozódni a közvilágítás
mérhetővé tételéről, mert az megtakarítást jelenthet az önkormányzat számára.
Jutasi Kálmán polgármester: Utána kell járni, hogy műszakilag megoldható-e.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
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A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2008.(VII.2.)
határozata
Győr
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata által meghirdetendő közbeszerzési pályázathoz
való csatlakozásról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt
kíván venni Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által
indítandó, közvilágítás karbantartására és a közvilágítási villamos
energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljáráson.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a
közvilágítás karbantartására és a közvilágítási villamos energia
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során a település
önkormányzatának képviseletében a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
4. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
vállalja, hogy a közvilágítás karbantartására és közvilágítás
villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz
szükséges dokumentumokat (közvilágítással kapcsolatos összes
érvényben lévő szerződés másolata, az utolsó rendelkezésre álló
közvilágítási számla másolata) és más a közbeszerzés
lefolytatásával kapcsolatos információt Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városépítési Osztály részére rendelkezésre
bocsátja, legkésőbb 2008. július 31-ig.
5. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a közvilágítás karbantartására és a
közvilágítási
villamos
energia
beszerzésére
vonatkozó
közbeszerzési eljárás során, a település közös közbeszerzési
eljárásban való részvétele következtében felmerülő költségeket
megtéríti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént. A meghívottak megjelenését megköszönte, képviselő-társait pedig felkérte, hogy
munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését 18 óra 15 perckor
bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bán Ferenc
Bári Zoltán
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

