Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-9/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. április 23-án
(szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Dr. Kovács Violetta helyettesítő fogorvos

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bognár Szabolcs és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és dr. Mohos Antal
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tesz javaslatot:
Ø BOLERO Közhasznú Tánc és Sportegyesület támogatása
Ø Győr-Árpás között a Rába folyó bal parti töltéskoronáján kerékpárút létesítése
Ø A Polgármesteri Hivatal nagytermének újra festése
Ø A temető kápolnájának felújításához költségvetési támogatás biztosítása
Ø Rábapatona Község Rendezési tervének módosítása
Ø Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítványa 2008. évi Eszközbeszerzési
pályázatához támogató nyilatkozat kérése
Ø Szabó Dezső helyi lakos felajánlása
melyeket 15-21. 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. dr. Kovács Violetta fogorvos kérelme a rábapatonai praxisjog megvásárlása
tárgyában
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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2. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2007. évről
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
6. A helyi építési szabályzatról szóló 8/2003.(V.5.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
7. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitány előterjesztése véleményezés
céljából Horváth Csaba rendőr alezredesnek a Győri Rendőrkapitányság
vezetőjévé való kinevezéshez
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Polgár László bizottsági tag javaslata tiszteletdíjának felhasználásához
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Tulajdonosi felhatalmazás a polgármester részére
tulajdonban lévő fák kivágása esetén
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

az

önkormányzati

10. A Petőfi Sándor ÁMK karbantartási munkálataihoz költségvetési fedezet
biztosítása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
11. A 2008. évi majális rendezvény költségvetési támogatása
Előadó:
Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke
12. Az MVH által kiírt „Az európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alap
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás”ra pályázat benyújtása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
13. A Győri Többcélú Kistérségi Társulástól területfejlesztésre átvett pénzeszköz
felhasználása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
14. Döntés a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázataiban való részvételről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
15. BOLERO Közhasznú Tánc és Sportegyesület támogatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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16. Győr-Árpás között a Rába folyó bal parti töltéskoronáján kerékpárút létesítése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
17. A Polgármesteri Hivatal nagytermének újra festése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
18. A temető kápolnájának felújításához költségvetési támogatás biztosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
19. Rábapatona Község Rendezési tervének módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
20. Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítványa
Eszközbeszerzési pályázatához támogató nyilatkozat kérése
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató

2008.

évi

21. Szabó Dezső helyi lakos felajánlása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1-14. napirendhez az
írásos anyagot a meghívóval együtt, a 15-21. napirendekhez 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 8 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 8 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 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

dr. Kovács Violetta fogorvos kérelme a rábapatonai fogorvosi praxisjog
megvásárlása tárgyában

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Köszönti az ülésen megjelent dr. Kovács Violetta fogorvost
kéri, hogy beadványát szóban egészítse ki.
Dr. Kovács Violetta fogorvos: A településen már január óta ellátja a fogorvosi teendőket,
tetszik neki a körzet, ezért gondolja, hogy a praxisjog megvásárlásával itt maradna.
Jutasi Kálmán polgármester: dr. Sallai Krisztiánnal folytat tárgyalásokat ez ügyben, de
ahhoz hogy tovább léphessen a képviselő-testület elvi döntése szükséges számára.
Bán Ferenc települési-képviselő: Rábapatona, vagy Ikrény községben látná el a fogorvosi
teendőket?
Dr. Kovács Violetta fogorvos: A fogorvosi körzetet együtt alkotja a két település. Ikrényben
most is egy másik doktornő helyettesíti Sallai doktort. Ő most kismama, a szülést követően
pár hónapig Bezi községben praktizáló ismerőse helyettesítené, majd ezt követően ő látná el
Rábapatonán, Ikrényben pedig a jelenleg is helyettesítő doktornő.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Tudja, hogy a fogorvosi tevékenység eszközigényes.
A praxisjog megvásárlását követően maradna-e a jelenlegi felszerelés.
Dr. Kovács Violetta fogorvos: Ő már vásárolt eszközöket, melyek kb. 5 évesek és sokkal
modernebbek a rendelő jelenlegi felszereltségénél.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság ülésén megtárgyalták e napirendet. Állásfoglalásuk az, hogy a falu fogorvos nélkül
nem maradhat, ezért javasolják, hogy a képviselő-testület adjon elvi hozzájárulást a doktornő
praxisjog vásárlásához.
Bári Zoltán települési-képviselő: A szülést követően, ha az ismerőse nem vállalja a
helyettesítést, van-e más alternatíva. A fogorvosi kérdésben a jelenleg kialakult helyzet
teljesen új számára, mivel erről decemberben a Sallai doktor nem beszélt. Végül is megoldást
kell keresni, fontos, hogy az ellátás színvonala ne csökkenjen.
Dr. Kovács Violetta fogorvos: A Sallai doktor mindenképpen elmegy Rábapatonáról.
Jutasi Kálmán polgármester: Megkérdezi, hogy mennyi időn belül bonyolódna le az adásvétel.
Dr. Kovács Violetta fogorvos: Meglátása szerint 1-2 hónapon belül.

5
Jutasi Kálmán polgármester: Az adás-vételhez Ikrény Község Képviselő-testületének a
hozzájárulása is szükséges, mivel közös praxisról van szó. Javasolja a doktornőnek, hogy
mielőbb vegye fel velük is a kapcsolatot.
Dr. Jász Lipót jegyző: A képviselő-testület ha megadja elvi hozzájárulását, akkor a
tárgyalások befejezésére, az adás-vétel lebonyolítására milyen határidőt állapítson meg?
Dr. Kovács Violetta fogorvos: Szeptember 1-jéig meg kell vásárolnia a praxisjogot. Tudnia
kell, ha megveszi, akkor az önkormányzat köt-e vele szerződést.
Bári Zoltán települési-képviselő: Erről szól az elvi hozzájárulás.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását
adja dr. Kovács Violetta fogorvos részére, hogy a Rábapatona – Ikrény
fogorvosi körzet praxisjogának megvásárlása tárgyában tárgyalásokat
folytasson dr. Sallai Krisztián fogorvossal.
2. Az 1. pontban foglalt elvi hozzájárulását 2008. augusztus 31-ig tartja fenn
azzal, hogy dr. Kovács Violetta fogorvossal abban az esetben köt ellátási
szerződést, amennyiben a praxisjogra vonatkozó szerződést a fenti határidőig
megkötötte.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről dr. Kovács Violetta fogorvost írásban
tájékoztassa.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2008. május 9.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2008.(IV.23.) határozata a fogorvosi praxisjog megvásárlásával
kapcsolatos elvi hozzájárulásról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi
hozzájárulását adja dr. Kovács Violetta fogorvos részére, hogy a
Rábapatona – Ikrény fogorvosi körzet praxisjogának megvásárlása
tárgyában tárgyalásokat folytasson dr. Sallai Krisztián fogorvossal.
2. Az 1. pontban foglalt elvi hozzájárulását 2008. augusztus 31-ig
tartja fenn azzal, hogy dr. Kovács Violetta fogorvossal abban az
esetben köt ellátási szerződést, amennyiben a praxisjogra vonatkozó
szerződést a fenti határidőig megkötötte.
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3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről dr. Kovács Violetta
fogorvost írásban tájékoztassa.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2008. május 9.
17 óra 20 perckor dr. Kovács Violetta fogorvos távozik az ülésteremből.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat
módosítása

Előadó:

2007.

évi

költségvetési

rendeletének

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megvitatta, a mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
önkormányzata
képviselő-testületének
7/2008.(IV.24.) rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését
megállapító 2/2007.(II.15.) rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megvitatta, a mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2008.(IV.24.)
rendelete
az
önkormányzat
2007.
évi
költségvetésének
végrehajtásáról
és
a
pénzmaradvány
jóváhagyásáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a
megállapításairól

Előadó:

belső

ellenőrzések

tapasztalatairól

és

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megvitatta, 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata
32/2008.(IV.23.) határozata a belső
tájékoztatóról

Képviselő-testületének
ellenőrzésekről szóló

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a a 2007.
évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése
2007. évről

Előadó:

Dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság az előterjesztést megvitatta, mindkét határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő A. ponthoz tartozó határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
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A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2008.(IV.23.) határozata a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőnek a gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásáról adott
jelentését elfogadja.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő B. ponthoz tartozó 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
34/2008.(IV.23.) határozata a gyermekjóléti és családsegítői
feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye munkatársának a Rábapatona községben a gyermekjóléti és
családsegítő feladatok
2007. évben történt ellátásáról szóló
beszámolóját elfogadja.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A helyi építési szabályzatról szóló 8/2003.(V.5.) Kt. rendelet
módosítása

Előadó:

Dr. Jász Lipót jegyző

Dr. Jász Lipót jegyző: Jogszabályi változás indokolja a rendelet módosítás szükségességét.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság
Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

elnöke:

A

Bán Ferenc települési-képviselő: Nagyon sokszor felvetette már a képviselő-testület ülésén,
hogy az Országos Építési Szabályzattal szemben a helyi építési szabályzat nem engedélyezi a
lapos tetős melléképület építését. A rendelet módosítás során van-e rá lehetőség, hogy ezt is
módosítsák.
Dr. Jász Lipót jegyző: A rendezési terv módosításai közé lehet ezt az igényt felvenni.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megkérdezi, hogy mit tartalmaz a hatályon kívül
helyezendő 4. §.
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Dr. Jász Lipót jegyző: Ismerteti a hivatkozott rendelet részt.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2008.(IV.24.) rendelete a helyi építési szabályzat Rábapatona
Község rendezési tervére vonatkozó 8/2003.(V.5.) Kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitány előterjesztése
véleményezés céljából Horváth Csaba rendőr alezredesnek a
Győri Rendőrkapitányság vezetőjévé való kinevezéséhez

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2008.(IV.23.) határozata a Győri Rendőrkapitányság vezetője
kinevezésének véleményezéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
támogatva dr. Szabadfi Árpád r. dandártábornok javaslatát –
egyetért Horváth Csaba r. alezredesnek a Győri Rendőrkapitányság
vezetőjévé való kinevezésével.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület állásfoglalásáról
a kinevezési jogkör gyakorlóját, a Győr-Moson-Sopron Megyei
rendőrfőkapitányt tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. április 30.
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8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Polgár László bizottsági
felhasználásához

Előadó:

tag

javaslata

tiszteletdíjának

Jutasi Kálmán polgármester

Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság
Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.

elnöke:

A

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság szintén
támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselőt-estület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2008.(IV.23.)
határozata
költségvetési
előirányzat
átcsoportosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár
László 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 pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás előirányzatán belül
a Sportegyesület támogatására.
2. A Képviselő-testület az (1) bekezdésében meghatározott összeget
Rábapatonai Sportegyesület részére egyszeri, vissza nem térítendő
támogatásként a 2008. évi egyesületi támogatáson felül juttatja a
Rábapatonai sportpálya talajfertőtlenítési munkáinak fedezetére.
3. Felkéri a jegyzőt támogatás összegének a Sportegyesület
folyószámlájára történő átutalására, a költségvetést módosító rendelettervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:

Dr. Jász Lipót jegyző, ill.
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: azonnal, illetőleg a 2008. I. f. évi költségvetési rendelet
módosítás határideje.
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9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tulajdonosi felhatalmazás a polgármester részére
önkormányzati tulajdonban lévő fák kivágása esetén

Előadó:

az

Jutasi Kálmán polgármester

Dr. Jász Lipót jegyző: Ismerteti az előterjesztés jogszabályi hátterét.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a közterületen, önkormányzati
tulajdonban lévő fákról van-e szó? Mi a helyzet a magántulajdonban lévő fákkal?
Dr. Jász Lipót jegyző: Igen. A külterületen lévő magántulajdonú fákat a jogszabály erdészeti
jogkörbe utalta.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság
Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.

elnöke:

A

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
szintén a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ki fogja engedélyezni a kerítés és az árok közti
fák kivágását?
Jutasi Kálmán polgármester: Július 1-jét követően, amennyiben erre őt a képviselő-testület
felhatalmazza, ő engedélyezi.
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
37/2008.(IV.23.) határozata
a polgármester felhatalmazásáról
önkormányzati tulajdonban lévő fák kivágása esetén
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú fák
kivágásának engedélyezésével egyidejűleg a kivágott fa
tulajdonjogáról is döntsön.
2. A polgármester hozzájárulhat ahhoz, hogy a fakivágási munkadíj
fejében – fa pótlási kötelezettség terhe, továbbá a hulladék teljes
eltakarításának kötelezettsége mellett - a kérelmező a kivágott fa
tulajdonjogát megszerezze.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Folyamatos
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10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

ÁMK karbantartási
biztosítása

Előadó:

munkálatokhoz

költségvetési

fedezet

Márkus Gusztáv igazgató

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja azzal, hogy az összeg egyenlő arányban csökkentse
valamennyi képviselő tiszteletdíj keretét.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2008.(IV.23.)
határozata
költségvetési
előirányzat
átcsoportosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
ÁMK épületeiben végzett karbantartási munkálatok anyag
költségére és vállalkozói díjának fedezetére, 832 E Ft összeget
biztosít a 2008. évi költségvetésében a tartalékában képviselői
keretre elkülönített összegből.
2. Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
2008. I. f.évi ktv. mód határideje

11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2008. évi majális rendezvény költségvetési támogatása

Előadó:

Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke

Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A
képviselő-testület felhatalmazása alapján a majális főszervezője az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság. A majális programját az ülés kezdete előtt képviselő-társai rendelkezésére
bocsátotta.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság
Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

elnöke:

A
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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
39/2008.(IV.23.) határozata a 2008. évi majális rendezvény
költségvetési támogatásáról
1.

2.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008. május 1-jén megrendezésre kerülő Majális napi rendezvény
lebonyolítási költségeire egyszeri támogatásként 130 E Ft összeget
biztosít a 2008. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.

Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
1. pont tekintetében: 2008. május 1.
2. pont tekintetében: 2008. I. f.évi ktv. mód határideje

12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az MH által kiírt „Az Európai Mezőgazdaság és
Vidékfejlesztési Alap kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybevehető támogatás”-ra pályázat benyújtása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A pályázat benyújtása falubusz beszerzésére irányul.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Településfejlesztési Bizottság szintén a határozati javaslat elfogadását támogatja.

A

Bán Ferenc települési-képviselő: Megkérdezi, hogy hány személyes busz beszerzéséről van
szó, és milyen célt szolgál majd, valamint ki lesz a tulajdonosa.
Jutasi Kálmán polgármester: 9 személyes buszra pályáznak, melynek az önkormányzat lesz
az üzemeltetője.
Bán Ferenc települési-képviselő: Ez a kérdés már több alkalommal is szóba került, de a
válasz mindig az volt, hogy gondot ne vegyen a nyakába az önkormányzat. Most nem lesz
vele gond?
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Burján Imre települési-képviselő: De igen.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A busz beszerzésével megvalósulhatna a
laboratóriumi gyűjtőszolgálat ellátása is, ami már nagyon sok településen működik, és
jelentős segítséget nyújtana a településen élőknek. A szolgáltatásfejlesztési szakmai program
IV. részének 2.3 pont első bekezdését javasolja kiegészíteni a „laboratóriumi gyűjtőszolgálat
ellátását”.
Jutasi Kálmán polgármester: dr. Mohos Antal települési-képviselő módosító javaslatát
teszi fel szavazásra.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra a 2. pont alábbi kiegészítésével:
„………. Jóváhagyja, a IV. rész 2.3 pont első bekezdésének alábbi módosításával: „A feladat
négy fő területet érint: ….. beszerzését, továbbá laboratóriumi gyűjtőszolgálat ellátását.”
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata
40/2008.(IV.23.) határozata az MVH
benyújtásáról

Képviselő-testületének
által kiírt pályázat

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy az MVH által kiírt „Az Európai Mezőgazdaság és
Vidékfejlesztési Alap kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybevehető támogatás” elnyerésére pályázatot nyújt
be.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott pályázathoz e
határozat mellékletét képező szakmai programot jóváhagyja a IV.
rész 2.3 pont első bekezdésének alábbi módosításával: „A feladat
négy fő területet érint: ………… beszerzését, továbbá laboratóriumi
gyűjtőszolgálat ellátását.”
3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésével,
benyújtásával és nyertesség esetén annak megvalósításával
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. május 19.

13.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulástól területfejlesztésre
átvett pénzeszköz felhasználása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
támogatás felhasználását játszótér építés és felújítás céljára javasolja. A képviselői keret
felhasználásakor elsődleges célként tűzték ki a játszótér építést, így most ez megvalósulhat és
a keret más célra lesz felhasználható.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A
Településfejlesztési Bizottság szintén játszótér építés és felújítás céljára javasolja az összeg
felhasználását.
Bán Ferenc települési-képviselő: Nem támogatja a játszótér építést, falun erre nincs igény,
minden udvarban van lehetőség játszani. Véleménye szerint sokkal inkább fontos lenne a
járdafelújítás.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A véleményét Bán képviselő úrral osztja. Az
elképzeléseket fontossági sorrendbe kell állítani. Észre kell venni azt, hogy a Művelődési
Házzal együtt annak az udvarát is fűtik, olyan rossz állapotban vannak a nyílászárók.
Jutasi Kálmán polgármester: A következő napirend tárgyalásánál a CÉDE pályázat
benyújtása a Művelődési Ház nyílászáróinak cseréjét célozza meg.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A CÉDE pályázat elbírálása július végéig várható.
Addig ezzel a döntéssel várni kellene.
Jutasi Kálmán polgármester: Ezt a döntést május 31-ig meg kell hoznia a képviselőtestületnek, tehát a döntés nem halasztható a javasolt határidő végéig.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Visszatérve a játszótér gondolatához megkérdezi,
hogy hol tervezik a megvalósítását és ez a pénzösszeg mire elegendő?
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A benzinkút
mögötti, önkormányzati tulajdonban lévő területen.
Jutasi Kálmán polgármester: 2 millió forintból kivitelezhető nagyobb gyerekek számára, a
Művelődési Ház udvarán a kicsiké 730 ezer forintba került.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Két millió forintból hány méter járda épülhetne?
Bán Ferenc települési-képviselő: Nem új járda építésére gondol, hanem a veszélyes helyek
kijavítására.
Jutasi Kálmán polgármester: Arra nem lehet felhasználni, a lehetőségek között csak a járda
és parképítés szerepel.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megkérdezi, hogy járda építésre van-e pályázati
lehetőség.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Most nincs, de tudomása szerint a következő évben a
TEUT pályázat erre lehetőséget biztosít.

16
Molnár Csilla települési-képviselő: Ismételten
koncepcióban elsődleges cél volt a játszótér építés.

megjegyzi,

hogy

a

költségvetési

Bári Zoltán települési-képviselő: A játszótér kialakításával az ottani terep rendezése is
megoldódna.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A tulajdonviszonyok tisztázása érdekében kialakítás
előtt a területet pontosan ki kell méretni.
Jutasi Kálmán polgármester: Az természetes.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság által javasolt
„Játszótér építés és felújítás” felhasználási célt teszi fel szavazásra.
A javaslatot a képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az 1. pont alábbi kiegészítésével:
„1. ……………. és azt játszótér építés és felújítás céljára fordítja.”
A képviselő-testület 7 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2008.(IV.23.) határozata a Győri Többcélú Kistérségi
Társulástól területfejlesztésre átvett pénzeszköz felhasználásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Győri Többcélú Kistérségi társulás által
folyósított 1.645.662,- Ft összegű, vissza nem térítendő fejlesztési
cél támogatást elfogadja és azt játszótér építés és felújítás céljára
fordítja.
2. Az 1. pontban meghatározott összeghez önerőként, annak 20 %-át,
329.132,- Ft-ot a 2008. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
3. Vállalja a 2008. november 30-ig a fejlesztés megvalósításáról
történő elszámolást.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott
fejlesztési
cél
megvalósítása
érdekében
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye, és gondoskodjék a támogatás forrását
megjelölő tájékoztató tábla elhelyezéséről.
5. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2. pontban meghatározottaknak
megfelelően a 2008. évi költségvetés módosító rendelet-tervezetét
készítse el, a polgármester pedig terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
2008. november 30.
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14.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázataiban való
részvételről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A CÉDE pályázat a Művelődési ház homlokzati portál
cseréjére, a TEÚT pályázat pedig a Kossuth és Zrínyi utcák burkolatának felújítására irányul.
A pályázati önrész fedezetét mindkét pályázat esetében a rendőrlakás értékesítéséből befolyt
összeg biztosítaná.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
mindkét pályázat benyújtását javasolja, így a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A
Településfejlesztési Bizottság szintén támogatja a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet
elfogadását.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint a TEUT pályázat fontosabb lenne
az önkormányzat számára.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot teszi
fel
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2008.(IV.23.) határozata CÉDE pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett CÉDE jogcímen, a Művelődési ház homlokzati
portál cseréje cím támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Önkormányzati fejlesztések támogatására területi
kötöttség nélkül

A fejlesztés megvalósulási helye:
utca 20.
A fejlesztés forrásösszetétele:

9142 Rábapatona, Kossuth
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Adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás

2008. év
568.510,-

Hitel
Támogatásból igényelt

852.766,-

Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

1.421.276,-

2. A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi
költségvetéséről szóló 4/2008.(II.14.) rendeletében biztosítja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. május 15.

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
43/2008.(IV.23.) határozata TEÚT pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett a települési önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása felhívására
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Kossuth és Zrínyi utcák burkolatának felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 9142 Rábapatona, Kossuth utca –
838 hrsz. és Zrínyi utca – 29/12 hrsz.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Adatok Ft-ban

Megnevezés
Saját forrás

2008. év
4.541.497,-

Hitel
Támogatásból igényelt

4.541.497,-

Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen

9.082.994,-
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4. A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi
költségvetéséről szóló 4/2008.(II.14.) rendeletében biztosítja.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. május 15.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2008.(IV.24.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését
megállapító 4/2008.(II.14.) rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
15.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

BOLERO Közhasznú Tánc és Sportegyesület támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az egyesület az utóbbi időben nagyon szép eredményeket ért
el, a versenyeken egységesebb kép alakulna ki róluk, ha egyforma melegítőben, pólóban
lehetnének, ezért tett javaslatot a képviselő-testületnek ilyen irányú támogatásukra. A ruhákon
elöl Rábapatona felirat a címerrel, hátul pedig a BOLERO felirat lenne.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
polgármester úr javaslatát megtárgyalta, azt támogatásra javasolja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2008.(IV23.) határozata a BOLERO Közhasznú Tánc és
sportegyesület támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyszeri támogatást nyújt a BOLERO Közhasznú Tánc és
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Sportegyesület tagjainak formaruhával való ellátásához 175.000,- Ft
összegben, a Pulai Világbajnokságon való részvétel utazási
költségeihez 175.000,- Ft, összesen 350.000,- Ft összegben.
2. Az 1. pontban szereplő támogatás összegét a 2008. évi költségvetési
tartaléka terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
4. Felkéri a polgármester a formaruhák feliratának meghatározására,
megrendelésére és elkészíttetésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
1-2., 4. pont tekintetében:
2008. május 28.
3. pont tekintetében:
I. f.évi ktv. mód. határideje

16.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Győr – Árpás között a Rába folyó bal parti töltéskoronáján
kerékpárút létesítése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium írta ki,
melyre kistérségek pályázhatnak. Felhatalmazást kér az előkészítő munkálatok szervezésére.
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság
Településfejlesztési Bizottság javasolja a felhatalmazás megadását.

elnöke:

A

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
szintén támogatja a polgármester úr felhatalmazását, a határozati javaslat elfogadását.
Bán Ferenc települési-képviselő: A kivitelezést hogyan tudnák megvalósítani, hogy az
ártérben kitermelt fák szállítása is megoldható legyen.
Jutasi Kálmán polgármester: 3 méter szélességű, magas teherbírású út lesz, de kerékpárút.
Bán Ferenc települési-képviselő: A töltésen személygépkocsik is közlekednek.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ha nyertes lesz a pályázat, miből fogják
kivitelezni?
Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A pályázat 90 %ban támogatott, így a maradék 10 % oszlik meg az érintett települések között.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Győr is érintett a kérdésben, vállal önrészt?
Jutasi Kálmán polgármester: Tudomása van róla, hogy tárgyalások folynak ez ügyben, de
döntés még nem született.
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Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ha a pályázatot benyújtják mibe kerül az
önkormányzatnak?
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: 600 ezer forintba.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Javasolja az elképzelést támogatni. Felhívja a
polgármester úr figyelmét, hogy a tervek készítésénél a szakaszolásra fordítson figyelmet,
hogy a kivitelezést pályázati szakaszokra lehessen bontani. A teljes hosszra nehéz lesz
pályázni.
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
45/2008.(IV.23.) határozata a Győr-Árpás közötti kerékpárút
létesítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Rába folyó bal parti töltés koronájának Győr
- Árpás közötti szakaszán turisztikai célt szolgáló kerékpárút
létesüljön. Ennek létesítésében az önkormányzat pályázat útján részt
vesz.
2. Felhatalmazza a polgármestert a kerékpárút tervezési munkálatainak
elvégzésével, továbbá az ehhez szükséges költségfedezetnek
pályázat útján történő előkészítésével kapcsolatos előkészítő
munkák megszervezésével.
3. Felkéri a polgármestert, hogy az előkészítő munkák befejezését
követően tegyen javaslatot a pályázat benyújtásával, valamint az
önrész biztosításával kapcsolatos testületi döntések meghozatalára.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. szeptember 30.

17.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Polgármesteri Hivatal nagytermének újra festése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Szóban ismerteti Bakos István Rábapatona, Rákóczi u. 9.
szám alatti lakos felajánlását.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
állásfoglalása az, hogy a polgármester kérjen költségszámítást a felújításról.
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Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A
Településfejlesztési Bizottság a felajánlást jónak tartja, egyetért a Pénzügyi Bizottság
állásfoglalásával.
Bári Zoltán települési-képviselő: Támogatja, hogy a polgármester úr további tárgyalásokat
folytasson ez ügyben.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Támogatja az ötletet. Jó lenne a fűtéscsöveket is
elrejteni.
Jutasi Kálmán polgármester: A Bakos Úr tárgyal fűtésszerelővel. Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a vállalkozó a temetőben a kápolna festését társadalmi munkában
felvállalta, anyag költséggel együtt. A nagyterem festéséről tovább tárgyalnak, melynek
eredményéről folyamatosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
18.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A temető kápolnájának felújításához költségvetési támogatás
biztosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a kápolna felújítás jelenlegi
állásáról. Elmondja, hogy az ajtó, ablak, és a képkeret helyi vállalkozók felajánlásából készül
el.
Bán Ferenc települési-képviselő: Mennyibe fog kerülni a felújítás?
Jutasi Kálmán polgármester: 1 millió forint lesz megközelítőleg.
Bári Zoltán települési-képviselő: Ez egy műemlék épület, és annak a megmentéséről van
szól. Most rendbe teszik, és jó ideig nem lesz rá gond. Támogatja.
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
46/2008.(IV.23.) határozata a temető
költségvetési fedezet biztosításáról

Képviselő-testületének
kápolna felújításához
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1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
temető kápolnája utólagos falszigetelési munkálatainak elvégzésére
256.092,- Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatást
biztosít a 2008. évi költségvetési tartalék terhére.
2. Az 1. pontban meghatározott munkák elvégzésére vonatkozó, az
előterjesztés mellékletét képező DER Építő és Szigetelő BT. (5900
Orosháza, Vásárhelyi u. 79. adószám: 20823621-2-04)
vállalkozóval kötendő szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
3. Felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést módosító rendelettervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
1-2. pont tekintetében: Azonnal
3. pont tekintetében: I.f.évi ktv. mód. határideje

19.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona Község Rendezési tervének módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztés azon kérelmeket tartalmazza, melyek a
lakosság részéről érkeztek. Kéri képviselő-társait, hogy akinek van még javaslata, az e hét
péntekig jelezze
Bán Ferenc települési-képviselő: A rendezési tervben módosításra javasolja a lapos tetős
épületek (melléképületek) építési tilalmának feloldását.
Bári Zoltán települési-képviselő: A benzinkút melletti utat, elfordulva a vasútig, majd
visszakanyarodva a buszfordulóig javasolja a rendezési tervben feltüntetni. Hivatalosan ott
nem szerepel út.
Jutasi Kálmán polgármester: A tervező tudja megmondani, hogy erre van-e lehetőség.
Dr. Jász Lipót jegyző: A belterülettel határosan gondolja az utat?
Bári Zoltán települési-képviselő: A bel- és a külterület határán. Ezenkívül felveti még, hogy
a térképen a Külső Rákóczi és Külső Imre utca összekötő szakasza, a Nagy József mellett
egészen az erdőig fel van tüntetve. Ez az út viszont a valóságban nincs meg.
Bán Ferenc települési-képviselő: Javasolja továbbá a tsz. major melletti 500 méteres
védőtávolság megszüntetését.
Jutasi Kálmán polgármester: Ez a javaslat már szerepel az előterjesztésben is.
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Bári Zoltán települési-képviselő: A külterületi utaknak a hrsz-a, AK értéke és a hossza
szerepel a nyilvántartásokban, a szélessége pedig nem. Ezt jó lenne, ha valaki meg tudná
mondani!
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: A javaslatok közül a tervező fogja kiválasztani,
hogy mit lehet és mit nem lehet megvalósítani?
Jutasi Kálmán polgármester: Igen, ezt a témát a képviselő-testület több fordulóban fogja
tárgyalni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.

20.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítványa 2008.
évi eszközbeszerzési pályázatához támogató nyilatkozat kérése

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2008.(IV.23.) határozata a 2008. évi eszközbeszerzési pályázat
támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK-nak a Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási
Közalapítványához benyújtani kívánt pályázatához a mellékelt
támogató nyilatkozatot jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott
támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. április 24.
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21.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szabó Dezső rábapatonai lakos felajánlása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az elmúlt év őszén Szabó Dezső rábapatonai lakos
felajánlását már ismertette a képviselő-testülettel. A kérdés időszerűvé vált, így most
érdemben kellene vele foglalkozni. A felajánlásban szereplő további 2 gyerek és kísérő
költségeinek fedezésére szponzort nem talált, ezért dönteni kell abban, hogy a költségeket ki
vállalja.
Molnár Csilla települési-képviselő: Megkérdezi, hogy van-e javaslat a gyermekek
személyére.
Márkus Gusztáv igazgató: Gyerek van, de ez ennél összetettebb kérdés, mivel egyfajta
elkötelezettséget jelent a szülők számára is.
Németh Gyula települési-képviselő: Véleménye szerint élni kellene ezzel a lehetőséggel.
Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja fel a plusz költségeket. A gyerekek számára
ösztönzés lenne.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Nem érti, hogy Szabó Dezső a felajánlását miért
kötötte feltételhez.
Bári Zoltán települési-képviselő: Nemes gesztus a felajánlás. Ha az önkormányzat
felvállalja a többletköltségeket, azzal elkötelezi magát.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Kockázatos dolog. Az utazás 4 gyermeket érint,
a 2-2 legjobb tanulót a 7. és 8. osztályból, és még 2 gyerek esetleg szociális indokoltsággal.
Kérdés ki viszi el őket?
Bári Zoltán települési-képviselő: Egyetért ezzel.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Nem látja az utazás anyagi vonzatát.
Molnár Csilla települési-képviselő: Milyen útvonalat tervez Szabó Dezső? Sok a nyitott
kérdés.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság
foglalkozzon a felajánlással, ülésére hívja meg Szabó Dezsőt, aki megválaszolja a felmerülő
kérdéseket.
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 megbízza az Oktatási-, Kulturális
és Sport Bizottságot, hogy Szabó Dezső rábapatonai lakossal egyeztessen a felajánlását
illetően, majd alakítsa ki állásfoglalását és azt döntésre terjessze a képviselő-testület soron
következő ülése elé.
Felelős:
Határidő:

Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
2008. május 21.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2008.(IV.23.) határozata Szabó Dezső rábapatonai lakos
felajánlásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy Szabó Dezső
rábapatonai lakossal egyeztessen a felajánlását illetően, majd alakítsa ki
állásfoglalását és azt döntésre terjessze a képviselő-testület soron
következő ülése elé.
Felelős:
Határidő:

Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnöke
2008. május 21.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjének tárgyalása megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselőtársai munkáját és az ülést 19 óra 15 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bán Ferenc
dr. Mohos Antal
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

