Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-17/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

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

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Takács Viktor települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és Molnár Csilla
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés
összehívása az SZMSZ 19. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, írásban történt.
A rendkívüli ülés összehívását az Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata - a
közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15.) kt. rendelet 2. számú mellékletének 9.
pontjának megsemmisítéséről - indokolja.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban szereplő napirendet túl az alábbi pótnapirendek
tárgyalására tesz javaslatot
§ Mohos Péter és társai belterületbe vonási kérelme
§ Tájékoztató a nyertes pályázatokról,
melyeket 2-3. napirendként javasol felvenni.
A javaslattal a képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. A közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15.) Kt. rendelet módosítása az
Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozatának rendelkezése értelmében
Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

2. Mohos Péter és társai belterületbe vonási kérelme
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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3. Tájékoztató a nyertes pályázatokról
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy az 1. napirendhez az írásos előterjesztést a
meghívóval együtt, a 2. napirendhez pedig az ülés kezdete előtt kapták kézhez a meghívottak.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A közterületek használatáról szóló 17/2005.(IX.15.) Kt. rendelet
módosítása az Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozatának
rendelkezése értelmében

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Bári Zoltán települési-képviselő: A rendelet módosítása során javaslatot tesz arra, hogy a
tervezet mellékletének 4. pontjából az őstermelői árusítást vegyék ki. Ezt a javaslatát az is
indokolja, hogy nincs számukra kijelölt piactér, illetve a mozgóárusokkal szerinte nem lehet
őket összehasonlítani.
Dr. Jász Lipót jegyző: A településen nem jellemző az őstermelői árusítás, ezért a rendeletből
ki lehet venni.
Bári Zoltán települési-képviselő: Azt szeretné, hogy a módosított rendelet életszerű legyen.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint nem kell foglalkozni az
őstermelőkkel.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy az őstermelő maradjon a rendeletben, de
szűkítsék le őstermelői mozgó árusításra.
Bári Zoltán települési-képviselő: Nagyon jónak tartja a javaslatot.
Jutasi Kálmán polgármester: A tervezet mellékletének 1. pontjához a díjtételt 2.000,Ft/üzlet/nap összegben javasolja meghatározni. A temető melletti virágbolt üzemeltetőjével
pedig egy külön szerződést kell kötni a bérletet illetően, mivel az nem tartozik a felsoroltak
közé.
Bán Ferenc települési-képviselő: A közterületekről szóló rendeletet már több alkalommal
kellett módosítani a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele, illetve most az
alkotmánybíróság határozata alapján. Jó lenne most úgy módosítani, hogy rendelkezéseit ne
lehessen megtámadni.
Dr. Jász Lipót jegyző: Az Alkotmánybíróság határozata alapján a Közigazgatási Hivatal
vélhetően az önkormányzatoknál felül fogja vizsgálni a közterületek használatáról szóló
rendeleteket. Bízik benne, hogy nálunk már nem lesz gond, annál is inkább, mert a tervezet
készítését megelőzően konzultált a Közigazgatási Hivatal illetékeseivel.
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Németh Gyula települési-képviselő: Megkérdezi, hogy képviselő-társainak van-e tudomása
arról, hogy más településen a cirkuszosok mennyit fizetnek, mert véleménye szerint a
tervezetben szereplő díjtétel alacsony.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja fix összegben meghatározni a díjtételt, így sokkal
egyszerűbb lenne, pl. 4.000,- Ft/nap összegben.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Nem módosító javaslata van, csak szeretné a
figyelmet ismételten felhívni, hogy a település tele van parkoló teherautókkal. Erre sokkal
nagyobb figyelmet kellene fordítani, mert ha nem foganatosítjuk, hiába van a rendeletünk
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezettel
kapcsolatos módosító javaslatokat teszi fel szavazásra:
A rendelet-tervezet mellékletének 1. pontja „2.000,- Ft/üzlet/nap” díjtétellel egészül ki.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A rendelet-tervezet mellékletének 4. pontja „őstermelői árusítás” helyett „őstermelői
mozgóárusítás” szövegre módosul.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
A rendelet-tervezet mellékletének 7. pontjában a díjszabás mértéke „40,- Ft/m2/nap” helyett
„4.000,- Ft/nap” díjtételre módosul.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet az
elfogadott módosító javaslatokkal együtt teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2008.(VII.31.) rendelete a közterületek használatáról szóló
17/2005.(IX.15.) Kt. rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Jász Lipót jegyző: Az Alkotmánybíróság határozata következményeként a Ket. előírja a
felügyeleti szerv részére azon egyedi ügyeknek a felülvizsgálatát, amelyben bírósági
felülvizsgálatra nem került sor. A felügyeleti szerv ezen jogerős határozatot megváltoztatja,
illetve megsemmisíti, és szükség esetén az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasítja. A
közterületek használatáról szóló rendelet alapján azok használatának engedélyezésére a
polgármester rendelkezik hatáskörrel, így a felügyeleti szerv a képviselő-testület. Ismerteti a
felülvizsgálandó határozatokat:
§ Family Frost
659-8/2005.
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§ Ambrózia Kft.
236-1/2008.
§ Mórich Kft.
166-1/2008.
§ Háztól-házig Kft.
170-1/2008.
§ Takács Lajos
759.1/2008.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a felsorolt határozatokat 2008. július 31-i hatállyal
semmisítse meg és a polgármestert utasítsa új eljárás lefolytatására.
Jutasi Kálmán polgármester: A jegyző javaslata alapján az alábbi határozati javaslatot teszi
fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.)
határozata értelmében a polgármester 2006. január 3-án kelt, a Family Frost Kft.
(2040 Budaörs, Budapesti út 62-64.) részére 659-8/2005. számon kiadott
közterület használati engedélyéről szóló határozatát 2008. július 31-i hatállyal
megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró közigazgatási szervet új eljárásra
utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről
alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2008.(VII.30.) határozata a 659-8/2005. számon kiadott
polgármesteri határozat megsemmisítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata értelmében a
polgármester 2006. január 3-án kelt, a Family Frost Kft. (2040
Budaörs, Budapesti út 62-64.) részére 659-8/2005. számon kiadott
közterület használati engedélyéről szóló határozatát 2008. július 31i hatállyal megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró közigazgatási
szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a
döntésről alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

Jutasi Kálmán polgármester: Bejelenti, hogy az Alkotmánybíróság által hatályon kívül
helyezett rendelet alapján a további 4 mozgóárust érintő közterület használatra vonatkozó
döntésben a Ket. 42. § (2) bekezdése alapján kizárási ok miatt nem vehet részt, mivel az i.
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fokú határozatot polgármesteri hatáskörében ő hozta. Az alpolgármester távolléte miatt az
ülés további vezetésére dr. Mohos Antal települési-képviselőt, mint korelnököt javasolja.
A javaslatot a képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Dr. Mohos Antal korelnök az előzőleg elhangzottaknak megfelelően az alábbi határozati
javaslatokat teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 117. § (1)
bekezdése alapján az Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata értelmében a
polgármester 2008. február 21-én kelt, az Ambrózia Pékség Kft. (9330 Kapuvár,
Bercsényi u. 65.) részére 236-1/2008. számon kiadott közterület használati engedélyéről
szóló határozatát 2008. július 31-i hatállyal megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró
közigazgatási szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről alakszerű
határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2008.(VII.30.) határozata a 236-1/2008. számon kiadott
polgármesteri határozat megsemmisítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata értelmében a
polgármester 2008. február 21-én kelt, az Ambrózia Pékség Kft.
(9330 Kapuvár, Bercsényi u. 65.) részére 236-1/2008. számon
kiadott közterület használati engedélyéről szóló határozatát 2008.
július 31-i hatállyal megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró
közigazgatási szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a
döntésről alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.
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Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.)
határozata értelmében a polgármester 2008. február 21-én kelt, a Móricz Kft.
(9131 Mórichida, hegy u. 6.) részére 166-1/2008. számon kiadott közterület
használati engedélyéről szóló határozatát 2008. július 31-i hatállyal megsemmisíti
és az ügyben I. fokon eljáró közigazgatási szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről
alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2008.(VII.30.) határozata a 166-1/2008. számon kiadott
polgármesteri határozat megsemmisítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata értelmében a
polgármester 2008. február 21-én kelt, a Móricz Kft. (9131
Mórichida, hegy u. 6.) részére 166-1/2008. számon kiadott
közterület használati engedélyéről szóló határozatát 2008. július 31i hatállyal megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró közigazgatási
szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a
döntésről alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.)
határozata értelmében a polgármester 2008. február 21-én kelt, a Háztól-Házig Kft.
(9700 Szombathely, Pálya u. 1.) részére 170-1/2008. számon kiadott közterület
használati engedélyéről szóló határozatát 2008. július 31-i hatállyal megsemmisíti
és az ügyben I. fokon eljáró közigazgatási szervet új eljárásra utasítja.
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről
alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84/2008.(VII.30.) határozata a 170-1/2008. számon kiadott
polgármesteri határozat megsemmisítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata értelmében a
polgármester 2008. február 21-én kelt, a Háztól-Házig Kft. (9700
Szombathely, Pálya u. 1.) részére 170-1/2008. számon kiadott
közterület használati engedélyéről szóló határozatát 2008. július 31i hatállyal megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró közigazgatási
szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a
döntésről alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 117. § (1)
bekezdése alapján az Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata értelmében a
polgármester 2008. május 10-én kelt, Takács Lajos vállalkozó (9145 Bágyogszovát,
Árpád u. 27.) részére 759-1/2008. számon kiadott közterület használati engedélyéről
szóló határozatát 2008. július 31-i hatállyal megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró
közigazgatási szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről alakszerű
határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
85/2008.(VII.30.) határozata a 759-1/2008. számon kiadott
polgármesteri határozat megsemmisítéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény 117. § (1) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság 102/2008.(VII.11.) határozata értelmében a
polgármester 2008. május 10-én kelt, Takács Lajos vállalkozó (9145
Bágyogszovát, Árpád u. 27.) részére 759-1/2008. számon kiadott
közterület használati engedélyéről szóló határozatát 2008. július 31i hatállyal megsemmisíti és az ügyben I. fokon eljáró közigazgatási
szervet új eljárásra utasítja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a
döntésről alakszerű határozat formájában értesítse.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 15.

Dr. Mohos Antal korelnök a napirend tárgyalását követően az ülés vezetését visszaadja
Jutasi Kálmán polgármesternek.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Mohos Péter és társai belterületbe vonási kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Mohos Péter a fia, aki az egyik kérelmező, és a
kérelmet ő is aláírta mint haszonélvező. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy befektetőket
találtak, akik megvásárolnák a tulajdonukat képező területet, ha az belterületbe vonható.
Elmondja, hogy a befektetők szándéka a területen lakópark létesítése, fürdő, szálló létesítése,
majd a későbbiek folyamán idősek otthonának létesítése. Elmondja, hogy nem telek, hanem
kész lakóházak értékesítésében gondolkodnak. Arról is van tudomása, hogy volt már hasonló
próbálkozás, ami meghiúsult, vélelmezi, hogy komoly befektetőkkel áll szemben. Egy biztos,
ha sikerülne, a falu életében is jelentős változást hozna.
Bán Ferenc települési-képviselő: Úgy tudja, hogy a terület bizonyos része már belterület.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Igen, az azon túli területről van most szó. Arról is
tájékoztatást ad, hogy a befektetők még tovább is terjeszkednének a jövőt illetően, így a
későbbiek folyamán szóba jöhet az önkormányzat tulajdonát képező 10 hektáros terület is.
Burján Imre települési-képviselő. Megkérdezi, hogy a lakóházakat majdan magyar vagy
izraeli állampolgárok számára értékesítik.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint a vevőkör nemzetközi lesz.

9
Bári Zoltán települési-képviselő: Neki fenntartásai vannak ez ügyben. Ugyanis a régmúltban
a sportpálya mögötti területet az önkormányzat azért vonatta belterületbe, hogy ott Oázis falu
kerül kiépítésre, és egyszer csak fényderült rá, hogy valamilyen módon a korábbi
polgármester tulajdonába került. Neki ez fájó pontja, mert félre vezették az akkori testületet.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az akkori polgármester ezt a területet kárpótlásból
vásárolta, majd értékesítette a Duna-Invest Kft-nek. Ő tőlük vásárolta meg, majd a fiának
ajándékozta. Szeretné, ha tudnák, hogy annak idején a terület belterületbe vonása nem
jelentett anyagi kiadást az önkormányzat számára.
Jutasi Kálmán polgármester: Megjegyzi, hogy a helyrajzi számok alapján az agárpálya és a
sportpálya még mindig nem belterület.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a belterületbe vonás mennyibe
kerül az önkormányzatnak, továbbá jónak tartaná, ha a befektetők az önkormányzatot is
felkeresnék.
Jutasi Kálmán polgármester: A befektetők jártak nála, tárgyalt velük.
Dr. Jász Lipót jegyző: A belterületbe vonás az önkormányzatnak semmibe sem kerül,
valamennyi költség a tulajdonost terheli.
Németh Gyula települési-képviselő: Ezzel egyidejűleg nem lehetne az agárpályát és a
sportpályát is belterületbe vonni?
Dr. Jász Lipót jegyző: Nincs rá fedezet.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A döntéshozatal előtt bejelenti személyes
érintettségét és kéri a képviselő-testületet döntsön arról, hogy a szavazásban részt vehet-e,
vagy sem.
Jutasi Kálmán polgármester kéri a képviselőket szavazzanak arról, hogy dr. Mohos Antal
képviselő-társuk a döntéshozatalban ne vegyen részt.
A képviselő-testület az elhangzott javaslatot 6 fő igen és 2 fő nem szavazatával elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy dr. Mohos Antal települési-képviselő a
döntéshozatalban nem vesz részt.
Ezt követően az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2008.(VII.30.) határozata a 084/5. hrsz-u ingatlan egyrészének
belterületbe vonásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kijelenti, hogy a föld védelméről szóló CXXIX. törvény 15. § (2)
bekezdésében foglalt joga alapján kérelmezni fogja a rábapatonai
084/5. hrsz-ú. ingatlan azon részének belterületbe vonását amely a
község építési szabályozási terve szerint Lf. azaz „falusias
lakóterület”-ként szerepel, amennyiben a tulajdonos a kérelem
benyújtásának valamennyi előfeltételét megteremti.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a kérelmezőkkel közölje.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a nyertes pályázatokról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
§ a Kossuth és Zrínyi utcák burkolat-felújítására benyújtott TEUT pályázatunkat a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács nyertesnek minősítette, és a cél
megvalósítására 4.541.497,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A projekt
összköltsége: 9.082.994,- Ft.
§ A Petőfi ÁMK bejárati portál – cseréje témában benyújtott HOF CÉDE pályázatunk
szakmailag megfelelt, de a források kimerülése miatt finanszírozására jelenleg nincs
lehetőség, ezért tartalék listára került.
§ Az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „A strandsportágak
infrastrukturális fejlesztésére” benyújtott pályázatunk alapján strand-labdarúgópálya
létesítésére 2.500.00,- Ft-ot nyertünk.
§ Az FVM-hez falunap rendezésére benyújtott pályázatunkat szintén nyertesnek
minősítette, mely szerint szeptember 13-án kerül sor a rendezvényre. A szervezés és a
lebonyolítás teljes egészében az ő feladatuk, az önkormányzat csak a területet
biztosítja.
Beszámol továbbá arról, hogy nem hivatalos értesülései alapján a NYDOP keretein belül a
„Győri agglomeráció közösségi közlekedésének fejlesztése” célra benyújtott pályázatunk is
nyert, amely a buszvégállomás áthelyezését teszi lehetővé.
A TEUT pályázat megvalósításával ésszerű lenne megvárni ennek a pályázatnak a hivatalos
értesítését, és a kettőt együtt lehetne bonyolítani.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A CÉDE pályázat végleges sorsáról november végéig
döntés születik.
Jutasi Kálmán polgármester: A továbbiakban beszámol arról, hogy az FVM felhívása
alapján lehetőség nyílik Integrált Közösségi és szolgáltató Tér cím elnyerésére pályázatot
benyújtani augusztus 31-ig. A pályázat 1. fordulója a cím elnyeréséről, a 2. fordulója az épület
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fejlesztéséről, a 3. fordulója pedig 3 éves működési költség fedezetéről szól. Javasolja, hogy
nyújtsanak be pályázatot, melynek megírására az EU-PANNON Fejlesztési Iroda Alapítványt
kérjék fel. A pályázatírás költségének fedezetére a költségvetésben tervezett összeg
rendelkezésre áll.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
FVM pályázati felhívására az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére
pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület megbízza az EU-PANNON Fejlesztési Iroda Alapítványt (9141
Ikrény, Vasútsor u. 6.), hogy a pályázat előkészítésében, megírásában és
projektmenedzselésében szakmai segítséget nyújtson a pályázat előkészítése, megírása
során.
3. A pályázatírás költségének fedezete az önkormányzat 2008. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
4. Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
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
87/2008.(VII.30.) határozata az IKSZT pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy az FVM pályázati felhívására az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület megbízza az EU-PANNON Fejlesztési Iroda
Alapítványt (9141 Ikrény, Vasútsor u. 6.), hogy a pályázat
előkészítésében, megírásában és projektmenedzselésében szakmai
segítséget nyújtson a pályázat előkészítése, megírása során.
3. A pályázatírás költségének fedezete az önkormányzat 2008. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
4. Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. augusztus 31.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés tervezett napirendjeinek
tárgyalása megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki bejelentést tenni.
Bán Ferenc települési-képviselő: Felhívja a Településfejlesztési Bizottság és a képviselőtestület figyelmét, hogy van az önkormányzat birtokában egy csapadékvíz elvezetési terv,
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aminek most nagy jelentősége lenne, mivel a csapadékos időjárás miatt előjöttek az
elvezetéssel kapcsolatos gondok. A tervet elő kell venni, mert a problémát meg kell oldani.
Az utcájában történt az eset, hogy a csapadékvíz az utcáról befolyt az udvarra, és mindez azért
van mert betemették az árkokat, a csapadékvíz elvezetés nem megoldott.
Németh Gyula települési-képviselő: Úgy gondolja, hogy elsőként az önkormányzat
tulajdonában lévő átereszeket kell rendbe tenni, és utána lehet a lakosságot kötelezni.
Molnár Csilla települési-képviselő: Véleménye szerint az egyéni problémákat nem a
képviselő-testületnek kell megoldania.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A tervet annak idején pályázat benyújtásához
készíttették el. Sajnos azóta sem volt és most sincs olyan pályázati kiírás, amelynek
Rábapatona megfelelne.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a jelenlévők munkáját és a rendkívüli ülést 19
órakor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bognár Szabolcs
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

