Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-20/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. október 15én (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Makó Róbert
Szalay Zsolt
Tamás József

rendőr hadnagy, Kmb. alosztályvezető
rendőr zászlós kmb.
rendőr zászlós kmb.

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bognár Szabolcs és dr. Mohos Antal települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bári Zoltán és Gálné Sulyok
Anetta települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalására tesz javaslatot.
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 rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó:
Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője
2. Közmeghallgatás előkészítése
Előadó.
Jutasi Kálmán polgármester
3. Tájékoztató a közterületek állapotáról és a rendeltetéstől eltérő használat
tapasztalatairól
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Tájékoztató a házi segítségnyújtás helyzetéről
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző

5.

a) A Győri többcélú Kistérségi Társulás módosított társulási megállapodásának
elfogadása
b) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás módosított társulási megállapodása
kiegészítésének jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

6. A rábapatonai Petőfi Sándor ÁMK Házirendjének elfogadása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
7. Pályázat kiírása a jegyző megüresedő köztisztviselői állására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Települési-képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíj keretének felhasználása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1., a 3-5/a. és a 6-8.
napirendekhez az írásos előterjesztést a meghívó mellékleteként, az 5/b. napirendhez 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.
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.
Bán Ferenc települési-képviselő 17 óra 10 perckor megérkezik az ülésterembe.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a megválasztott 10 településiképviselőből már 8 fő van jelen, a testület továbbra is határozatképes, az ülést folytatja.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről

Előadó:

Győr Városi Rendőrkapitányság képviseletében Makó Róbert
kmb. alosztályvezető

Jutasi Kálmán polgármester: Köszönti a Győr Városi Rendőrkapitányság képviseletében
megjelent Makó Róbert urat, valamint Szalay Zsolt és Tamás József körzeti megbízott urakat.
Felkéri Makó rendőrhadnagyot beszámolója megtartására.
Makó Róbert rendőrhadnagy, Kmb. Alosztályvezető: Mielőtt rátérne beszámolójára
bemutatja Tamás József rendőrzászlóst, aki a nyugállományba vonuló Horváth Róbert
rendőrzászlós helyébe lép, és látja el Szalay Zsolt mellett a körzeti megbízotti feladatokat a
településen. Szalay Zsolt kb. egy éve egyedül látta el feladatát, biztosan állíthatja, hogy
mindenkinek a megelégedésére. Ezúton is kifejezi neki köszönetét. Kéri a jelenlévőket, hogy
a továbbiakban is segítsék kollégái munkáját. A beszámolót kiegészíteni nem kívánja, az
írásos előterjesztéssel kapcsolatos kérdésekre válaszol.
Jutasi Kálmán polgármester: Szintén köszönetét fejezi ki Szalay Zsoltnak munkájáért. Úgy
érzi nagyon jó kapcsolatot sikerült vele kialakítani. Sajnos a rendőrséggel kapcsolatban ezt
már nem mondhatja el, amit rossz tapasztalataira alapoz:
- Illegális szemétlerakásból származó névre szóló menetlevelet vittek be,
intézkedés nem történt,
- A Polgárőr Egyesület által szervezett vasgyűjtéshez segítséget kért, hogy azt a
házalók ne szedjék össze - ugyanis a bevételt közérdekű célra kívánták volna
fordítani -, nem kapott emberhiányra hivatkozva.
- Tetten érte a körzeti megbízottal együtt az illegális fakivágókat, tanukénti
meghallgatása 3 órát vett igénybe,
- Elfogták az utcai árusokat szintén a körzeti megbízottal, a válasz az volt, hogy
korai volt, meg kellett volna várni míg árusítanak is.
Ezeket azért jegyezte meg, mert ebből kitűnik, hogy segítünk, de azt viszont is elvárnánk.
Takács Viktor alpolgármester: Az önkormányzat és a Polgárőr Egyesület együttesen
működteti a kamerarendszert. Ez nappal jó, éjszaka viszont nem látható, mivel nem
infrakamera. Jó lenne időt szakítani a jövőben arra, hogy havonta, vagy kéthavonta a körzeti
megbízottakkal együtt végig nézzék a rögzített adatokat.
Jutasi Kálmán polgármester: Még egy fontos dologra hívja fel a figyelmet. A Rába-híd
teherbírása 15 tonnára van korlátozva. Ennek ellenére, ha a 85. számú főúton baleset történik
a rendőrség a kamion forgalmat is betereli. A Rózsás-csatornán lévő híd már megsüllyedt, de
félő, hogy mindkét hidunk tönkre fog menni a túlterhelés miatt.
Bán Ferenc települési-képviselő: A Polgármester Úr által elmondottakat csak megerősíteni
tudja, a Szalay Zsoltot dicséret illeti a helytállásáért. Megjegyzi, hogy a rendőrségben nincs
lojalitás. Baleset esetén a 40 tonnás kamion a 15 tonna teherbírású hidra tereli, az jó, de ha
valaki 50 helyett 61-el megy azért már bírságol, nincs mérlegelés. Nagy problémának látja
ezen túlmenően azt is, hogy eltereléskor Koroncó felől órákig nem lehet bejönni a faluba,
ilyenkor kellene odaállítani egy embert aki irányítja a forgalmat. Nem ért vele egyet, hogy a

szabálytalankodókat nem figyelmeztetik, hanem egyszerre bírságolnak, a nagy dolgokat pedig
észre sem veszik.
Bári Zoltán települési-képviselő: Az illegális szemétlerakó helyről ő vitte be a névre szóló
menetlevelet. Azt gondolta ez egy sima ügy, sajnos nem ez lett belőle. A falu templomáról
kétszer leszedték a csatornát, sajnos a tettes egyik esetben sem lett meg. Sajnálattal
tapasztalja, hogy az illetéktelen fakivágások nagyon elszaporodtak. Közös összefogással tenni
kell ellenük.
Szalay Zsolt körzeti megbízott: Fatolvajlásnál, ha nincs tettenérés, nem lehet tenni semmit.
Jutasi Kálmán polgármester: A már előzőleg általa említett esetben tettenérés is volt,
mégsem történt semmi. A rendőrség őt kérte fel, hogy a lefoglalt fűrészeket szállítsa vissza az
elkövetőknek, a két kocsi fát 11 E Ft-ra értékelték. Ez önmagáért beszél.
Bári Zoltán települési-képviselő: A Rákóczi utcai híd kb. 15 cm-t megsüllyedt, veszélyessé
vált, ami egyértelműen a kamion forgalomnak köszönhető. A kár adott, gazdája nincs.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A falun belüli ellenőrzéseket el tudja fogadni.
Kéri, hogy figyeljenek oda a lámpa nélküli kerékpárosokra is, mert nagyon veszélyesek.
Szalay Zsolt körzeti megbízott: A rendőrség meghirdette az egy iskola, egy rendőr akciót,
ami a reméli célba ér a kerékpárral közlekedőknél.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Úgy tudja, hogy a fakivágások terén törvényi
szigorítás várható, reméli ez megoldja majd a problémát.
Bán Ferenc települési-képviselő: Előző hozzászólásával nem a településen belüli ellenőrzés
ellen szólt, csak arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a rendőrök mérlegeljenek, mert
nem mindegy, hogy valaki az 55 helyett 60-nal, vagy 85-el megy.
Molnár Csilla települési-képviselő: A beszámolót jónak tartja. Javasolja, hogy a beszámoló
3. oldalán kezdődő, a bűnmegelőzéssel kapcsolatos rész jelenjen meg az Önkormányzati
Tájékoztató következő számában.
Szalay Zsolt körzeti megbízott: Jó ötletnek tartja.
Takács Viktor alpolgármester: Kéri, hogy néha az óvodára irányítsák figyelmüket, mert
délután a legnagyobb forgalomban a postás autó 80-al végigrobog.
Szalay Zsolt körzeti megbízott: Több panasz is érkezett hozzá ebből adódóan. Ígéri
odafigyel rá, trafipax-al tudja bizonyítani a gyorshajtását.
Makó Róbert alosztályvezető: Válaszol a hozzá intézett felvetésekre:
- Az illegális szemétlerakással bűncselekmény nem valósul meg, így az
szabálysértés – ebben a kérdésben az ügyészséggel is egyeztettek,
- Vasgyűjtés – a létszámhiány reméli megoldódik és ilyen esetekben segítséget
tudnak nyújtani
- Fakivágás – a hosszú várakozás területén előrelépésre lehet számítani,
szeptembertől szervezeti változások történtek,

-

Balesetnél a 40 tonnás kamionok beterelése tényleg probléma! Jelezni fogja
feletteseinek. Egyetlen megoldás, hogy a kamionos forgalom megáll.
Bírságolásról – a bírság az állami költségvetésbe folyik be. Traffipax rögzíti a
gyorshajtást, nem állítják meg az elkövetőt, csekket küldenek.

Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy jogi értelemben a kamerának van-e
bizonyító ereje.
Jutasi Kálmán polgármester: Az önkormányzatnak nincs, csak a rendőrségnek van
hozzáférési lehetősége.
Szalay Zsolt körzeti megbízott: Tudomása szerint a rendszer még két kamerát elbírna,
bővíteni kellene, és alkalmas lenne csomópontok megfigyelésére.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendőrség beszámolóját
Rábapatona község közbiztonságának helyzetéről elfogadja.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2008.(X.15.) határozata a rendőrség beszámolójának
elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a rendőrség
beszámolóját Rábapatona község közbiztonságának helyzetéről
elfogadja.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Közmeghallgatás előkészítése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a képviselő-testület munkaterve
szerint a közmeghallgatás 2008. november 5-én, szerdán lesz. Felkéri a Bizottságok elnökeit,
hogy az előző évhez hasonlóan készítsék el beszámolójukat a bizottság munkájáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a közterületek állapotáról és a rendeltetéstől eltérő
használat tapasztalatairól

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Településfejlesztési Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, javasolja annak elfogadását.

A

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek állapotáról és a
rendeltetéstől eltérő használat tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2008.(X.15.) határozata a közterületek állapotáról és a
rendeltetéstől eltérő használat tapasztalatairól szóló tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közterületek állapotáról és a rendeltetéstől eltérő használat
tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a házi segítségnyújtás helyzetéről

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, támogatja annak 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
109/2008.(X.15.) határozata a házi segítségnyújtás helyzetéről szóló
tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi
segítségnyújtás helyzetéről szóló tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.
5/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri TKT módosított társulási megállapodásának elfogadása

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
110/2008.(X.15.) határozata a Győri TKT módosított társulási
megállapodásának elfogadásáról
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megismerte, és elfogadja a Győri többcélú Kistérségi Társulás
23/2008.(VIII.27.) sz. Tanácshatározattal módosított Társulási
Megállapodását.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2008.október 16.
Jutasi Kálmán polgármester

5/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodása kiegészítésének jóváhagyása

Előadó:

módosított

társulási

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A napirend tárgyalását a Turisztikai Bizottság megalakulása
indokolja. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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
111/2008.(X.15.) határozata a Győri TKT módosított társulási
megállapodása kiegészítésének jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte, és elfogadja, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodása a 35/2008 (X.8.) számút Tanácshatározat
alapján az alábbi pontokkal egészüljön ki:
5.2. „i) idegenforgalmi bizottság
valamint
5.2.6. Idegenforgalmi Bizottság
5.2.6.1 A társulási tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával
idegenforgalmi bizottságot választhat (elnök, és további két tanácstag,
valamint kettő külsős szakember, melyek személyére a Bizottság elnöke
tesz javaslatot).
5.2.6.2 Az idegenforgalmi bizottság működése állandó jellegű.
Az idegenforgalmi bizottság tagjainak feladata a kistérségi turisztikai,
idegenforgalmi együttműködések, fejlesztések előmozdítása, a kistérségi
idegenforgalmi ügyekkel kapcsolatos teendők véleményezése.
5.2.6.3. Az idegenforgalmi bizottság feladata a győri kistérség
tagönkormányzatainak, és a tagtelepülésen élő vállalkozóknak,
valamint egyéb gazdasági tevékenységet folytató szervezetek az
idegenforgalmi
ágazathoz
kapcsolódó
tevékenységének
összehangolása, egyeztetések, együttműködi formák javaslatainak
kidolgozása, megvalósítása, valamint az egységes turisztikaiidegenforgalmi arculat kialakítása. Feladatainak sikeres ellátása
érdekében a Társulás Tanácsa éves keretösszeget állapít meg. A
keretösszeg felhasználásáról, ütemezéséről a bizottság tervet készít,
melyet a Társulás Tanácsa határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök
felhasználásáról, és a bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke évi
két alkalommal a Társulás Tanácsa előtt beszámol.
5.2.6.4. Minden egyéb, az Idegenforgalmi Bizottság működését érintő
kérdést a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendez.”
2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete egyben
felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. november 15.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rábapatonai Petőfi Sándor ÁMK Házirendjének elfogadása

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság a Házirendet tanulmányozta. A 3. oldal 3. pontjában
„Az intézmény nyitva tartása” címet „Az iskola nyitva tartása” címre javasolja módosítani,
egyéb tekintetben elfogadásra javasolja.
Jutasi Kálmán polgármester: Az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság módosító
javaslatát teszi fel szavazásra, miszerint a Házirend 3. oldalának 3. pontjában „Az intézmény
nyitva tartása” cím „Az iskola nyitva tartása” címre változik.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az elfogadott módosító javaslattal, miszerint az 1 pont kiegészül az alábbi
szövegrésszel:
„……..Házirendjét azzal, hogy a 3. oldal 3. pontjában „Az intézmény nyitva tartása” cím
helyett „Az iskola nyitva tartása” cím szerepel.
A Képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2008.(X.15.) határozata a Petőfi Sándor ÁMK Házirendjének
elfogadásáról
1. Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
elfogadja a Petőfi Sándor ÁMK Házirendjét azzal, hogy a 3. oldal 3.
pontjában „Az intézmény nyitva tartása” cím helyett „Az iskola
nyitva tartása” cím szerepel.
2. A Házirend életbelépése 2008. november 1-jével egyidejűleg
hatályát veszti a Rábapatonai Általános Iskola, a Rábapatonai
Napközi Otthonos Óvoda, a Koroncói Napközi Otthonos Óvoda
Házirendje.
3. Felkéri Márkus Gusztáv intézményvezetőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Pályázat kiírása a jegyző megüresedő köztisztviselői állására

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a tervezet mennyivel tartalmaz
többet, mint a törvényi előírás.
Dr. Jász Lipót jegyző: A törvény szerint a jegyzői állás betöltéséhez az állam- és
jogtudományi doktori képesítés, vagy a közigazgatási főiskolai oklevél szükséges.
Molnár Csilla települési-képviselő: Tudomása szerint elfogadható az okleveles közgazdász
menedzser képesítés is.
Dr. Jász Lipót jegyző: A hivatalban a gazdasági vonal erős, a képviselő-testületnek inkább
jogi erősítésre van szüksége. Véleménye szerint az állam- és jogtudományi doktori képesítés a
jog minden területére kiterjedő, sokrétűbb, ezzel szemben a közigazgatási főiskolai képesítés
nem ad kitekintést a közigazgatásból.
Molnár Csilla települési-képviselő: Úgy tudja, hogy 2 év közigazgatási gyakorlat is
elegendő.
Dr. Jász Lipót jegyző: Igen, ez a törvényi minimum.
Molnár Csilla települési-képviselő: A közigazgatási szakvizsga feltétel?
Dr. Jász Lipót jegyző: Igen, alkalmazási feltétel, de a képviselő-testület adhat haladékot a
megszerzésére.
Molnár Csilla települési-képviselő: A kiírásban szerepel a helyben lakás, letelepedés.
Véleménye szerint ez negatív diszkrimináció. Javasolja ezen kitételek elhagyását.
Dr. Jász Lipót jegyző: Ezek nem az előírások, hanem csak az előnyök között szerepelnek.
Molnár Csilla települési-képviselő: Ezeket és a helyismeretet is kihagyná a felsorolásból.
Megkérdezi, hogy a pályázóktól lehet-e referenciát kérni.
Dr. Jász Lipót jegyző: Nem, ezért van a szakmai önéletrajz. A pályázók adatai védettek.
Bári Zoltán települési-képviselő: Véleménye szerint a helyben lakás, a helyismeret valóban
felesleges. Azt viszont fontosnak tartja, hogy kész jegyzőt nevezzen ki a képviselő-testület,
akit már nem kell taníttatni. Az információ szerzés fontos tényező lesz majd. A jogi
végzettséget szintén fontosnak tartja.
Molnár Csilla települési-képviselő: Aki közigazgatási főiskolai végzettségű, lehet hogy
éppen most utolsó éves joghallgató is. Nem kellene szűkíteni a pályázók körét.
Jutasi Kálmán polgármester: Ha utolsó éves joghallgató, akkor tanulni fog és nekünk
mégsem lesz jegyzőnk.
Dr. Jász Lipót jegyző: A jegyzői munkakör mellett Rábapatonán a tanulásra nem marad idő,
a munka teljes embert kíván.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Nem kellene szigorítani, ő egyetért a képviselőasszonnyal.

Takács Viktor alpolgármester: Véleménye szerint maradjon a helyben lakás és a
helyismeret is. Egy itt élő jegyző jobban átérzi a település gondjait, problémáit.
Molnár Csilla települési-képviselő: Ismételten azt javasolja, hogy a pályázati kiírás a
törvényi minimum feltételekkel kerüljön elfogadásra.
Dr. Jász Lipót jegyző: A jegyzőt a képviselő-testület fogja kinevezni, de nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy a polgármester kivel dolgozna szívesen. Ez olyan körülmény amit a
pályázati kiírásba nem lehet bele venni. Továbbá nem kell, hogy szerepeljen a kiírásban a
próbaidő, amit a törvény szerint ki kell kötni 3-6 hónapos időtartamra.
Bán Ferenc települési-képviselő: A kiválasztásnál a sorozatos pályázgatókat már úgy is
ismerik.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megerősíti javaslatát, hogy a pályázat a törvényi
minimum előírással kerüljön kiírásra.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A gyakorlat
körjegyzőségben gondolkodik. Nálunk ez miért nem jön szóba,

szerint

több

település

Bán Ferenc települési-képviselő: Rábapatona-Koroncó körjegyzőség előkészítése teljesen
kész volt, csak alá kellett volna írni a dokumentumokat. Az utolsó pillanatban meghiúsult.
Lehet, hogy olcsóbb, de egyáltalán nem hálás megoldás.
Jutasi Kálmán polgármester: Fizikailag már csak Koroncó jöhetne számításba.
Dr. Jász Lipót jegyző: A körjegyzőséggel megszűnik a hivatal. Tudni kell azonban, hogy
Rábapatona 2.500 fős település, ami önmagában több mint némelyik körjegyzőség lakosainak
száma. A körjegyzőség kialakításától függetlenül a jegyzői állásra a pályázat kiírást nem kell
elhalasztani, ugyanis a körjegyzőség létrejöttével a jegyző állása is megszűnik, és új
pályázatot kell kiírni körjegyzői állásra.
Molnár Csilla települési-képviselő: Kéri a polgármester urat, hogy képviselői indítványát,
vagyis azt, hogy a pályázat a törvényi minimum feltételekkel kerüljön kiírásra, tegye fel
szavazásra.
Jutasi Kálmán polgármester Molnár Csilla települési-képviselő módosító javaslatát, azt,
hogy a pályázat a törvényi minimum feltételekkel kerüljön kiírásra, teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 3 fő igen, 4 fő nem szavazatával 1 fő tartózkodása mellett a képviselői
indítványt elutasította.
Jutasi Kálmán polgármester javasolja, hogy a pályázati feltételeket soronként szavazza meg
a képviselő-testület.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi „Pályázati feltételek” megtartását teszi fel szavazásra.

„ – állam- és jogtudományi doktori képesítés”
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával 2 fő tartózkodása mellett a feltétel
bennmaradásáról döntött.
„- legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat”
A képviselő-testület 5 fő igen, 1 fő nem és 2 fő tartózkodása mellett a feltétel
bennmaradásáról döntött.
„- közigazgatási vagy jogi szakvizsga”
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a feltétel
bennmaradásáról döntött.
„- felhasználói szintű számítógép ismeret,”
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a feltétel
bennmaradásáról döntött.
„- személygépjármű és B kategóriás jogosítvány.”
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a feltétel
bennmaradásáról döntött.
Jutasi Kálmán polgármester: A „magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet,” valamint a „vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése” feltételeket nem
szavaztatta meg, mert ezeket a törvény kötelezően elírja. A továbbiakban a pályázat
elbírálásánál előnyt jelentő kitételeket teszi fel szavazásra, szintén soronként.
„- jogi szakvizsga”
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett a feltétel
bennmaradásáról döntött.
„- helyben lakás, illetőleg 1 éven belül letelepedési kötelezettség vállalása”
A képviselő-testület 4 fő igen, 4 fő nem szavazatával a feltétel kihagyásáról döntött.
„- helyismeret”
A képviselő-testület 1 fő igen, 7 fő nem szavazatával a feltétel kihagyásáról döntött.
„- közigazgatás valamint a jog több szakterületén való jártasság”
A képviselő-testület 6 fő igen,1 fő nem szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett a feltétel
bennmaradásáról döntött.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elfogadott
módosító javaslatokkal együtt , az 1. pont alábbi módosításával

………………. az előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal, A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent felsorolásból a „helyben lakás, illetőleg 1 éven belül letelepedési
kötelezettség vállalása,” valamint „helyismeret” elhagyásával
teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2008.(X.15.) határozata a jegyzői állás pályázatának kiírásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a 2009. május 14-én megüresedő jegyzői állásra az
előterjesztés mellékletében meghatározott tartalommal, A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent felsorolásból a „helyben lakás, illetőleg 1
éven belül letelepedési kötelezettség vállalása,” valamint
„helyismeret” elhagyásával.
2.) Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati kiírást Rábapatona Község
Önkormányzatának honlapján 2008. november 1-jén tegye közzé.
3.) A pályázatokat a Képviselő-testület a 2008. december 10-i ülésén
bírálja el.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
2008. november 1.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Települési-képviselők,
felhasználása

Előadó:

bizottsági

tagok

tiszteletdíj

keretének

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
kérelmeket és a határozati javaslatokat megvitatta, valamennyit javasolja elfogadásra.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester Bán Ferenc települési-képviselő
felhasználásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

tiszteletdíjának

A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2008.(X.15.) határozata Bán Ferenc települési-képviselő
tiszteletdíjának felhasználásáról

(1)

(2)

(3)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Bán Ferenc települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából még
meglévő 20.000,- Ft, azaz Húszezer forintot a 2008. évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő–
testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi
fedezetére tervezett összegből átcsoportosít a Nyugdíjasklub
anyagi támogatására. .
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester dr. Mohos Antal települési-képviselő tiszteletdíjának
felhasználásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2008.(X.15.) határozata dr. Mohos Antal települési-képviselő
tiszteletdíjának felhasználásáról
(1)

(2)

(3)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete dr.
Mohos Antal települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíját
92.000,- Ft, azaz Kilencvenkettőezer forintot a 2008. évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő–
testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi
fedezetére tervezett összegből átcsoportosít
§ A Sportegyesület anyagi támogatására
22.000,- Ft,
azaz Huszonkettőezer forintot,
§ A Bolero Tánccsoport anyagi támogatására
20.000,- Ft,
azaz Húszezer forintot,
§ a Nyugdíjasklub anyagi támogatására
50.000,- Ft,
azaz Ötvenezer forintot.
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester Kiss Erzsébet bizottsági tag tiszteletdíjának felhasználásáról
szóló 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
116/2008.(X.15.) határozata Kiss Erzsébet bizottsági tag
tiszteletdíjának felhasználásáról:
(1)

(2)

(3)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Kiss Erzsébet bizottsági tag 2008. évi tiszteletdíjából még
meglévő 26.200,- Ft, azaz Huszonhatezer-kettőszáz forintot a
2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a
képviselő–testület
tagjai
részére
egyéni
közérdekű
indítványainak anyagi fedezetére tervezett összegből
átcsoportosít a település fásítási, parkosítási feladatainak
fedezetére.
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester Veneszné Nagy Marietta bizottsági tag tiszteletdíjának
felhasználásáról szóló 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
117/2008.(X.15.) határozata Veneszné Nagy Marietta bizottsági tag
tiszteletdíjának felhasználásáról:
(1)

(2)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Veneszné Nagy Marietta bizottsági tag 2008. évi tiszteletdíjából
még meglévő 16.200,- Ft, azaz Tizenhatezerkettőszáz 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 Rábapatona Napközi dologi
kiadásainak fedezetére.
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.

(3)

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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester Gácsné Kozma Ildikó bizottsági tag tiszteletdíjának
felhasználásáról szóló 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
118/2008.(X.15.) határozata Gácsné Kozma Ildikó bizottsági tag
tiszteletdíjának felhasználásáról:
(1)

(2)

(3)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Gácsné Kozma Ildikó bizottsági tag 2008. évi tiszteletdíját
51.200,-Ft, azaz Ötvenegyezer-kettőszáz forintot a 2008. évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő–
testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi
fedezetére tervezett összegből átcsoportosít a Védőkör dologi
kiadásainak – székek beszerzése – fedezetére.
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester Szalainé dr. Németh Annamária bizottsági tag tiszteletdíjának
felhasználásáról szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2008.(X.15.) határozata Szalainé dr. Németh Annamária
bizottsági tag tiszteletdíjának felhasználásáról:
(1)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –testülete
Szalainé dr. Németh Annamária bizottsági tag 2008. évi
tiszteletdíját 51.200,-Ft, azaz Ötvenegyezer-kettőszáz forintot a
2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a

(2)

(3)

képviselő–testület
tagjai
részére
egyéni
közérdekű
indítványainak anyagi fedezetére tervezett összegből
átcsoportosít a Sportegyesület és a Bolero Tánccsoport anyagi
támogatására.
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester Horváth László bizottsági tag tiszteletdíjának felhasználásáról
szóló határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2008.(X.15.) határozata Horváth László bizottsági tag
tiszteletdíjának felhasználásáról:
(1)

(2)

(3)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Horváth László bizottsági tag 2008. évi tiszteletdíját 51.200,-Ft,
azaz Ötvenegyezer-kettőszáz
forintot
a
2008.
évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő–
testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi
fedezetére tervezett összegből átcsoportosít a Nyugdíjasklub
anyagi támogatására.
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester Molnár Ferenc bizottsági tag tiszteletdíjának felhasználásáról
szóló 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
121/2008.(X.15.) határozata Molnár Ferenc
bizottsági tag
tiszteletdíjának felhasználásáról:
(1)

(2)

(3)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
Molnár Ferenc bizottsági tag 2008. évi tiszteletdíját 51..200,- Ft,
azaz Ötvenegyezer-kettőszáz
forintot
a
2008.
évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő–
testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi
fedezetére tervezett összegből átcsoportosít a település fásítási,
parkosítási feladatainak fedezetére.
A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
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. pont tekintetében: 2008. október 31.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. A meghívottak megjelenését megköszönte, képviselőtársait pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését
18 óra 45 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

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

