Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-24/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

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

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Henzelné Dr. Kovács Violetta
Dr. Tarbay Gábor

fogorvos
háziorvos

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Gálné Sulyok Anetta és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat előre
jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára dr. Mohos Antal és Molnár Csilla
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl
pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot
Ø A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
Ø Részmunkaidős takarító alkalmazására fedezet biztosítása
Ø A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása
Ø Az oktatási intézménynél a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése
melyet 12-15. 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. Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Előadó:
dr. Tarbay Gábor háziorvos
Dr. Kovács Violetta fogorvos
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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3. Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. Tájékoztató az önkormányzati társulások tevékenységéről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2007.(I.25.) kt. rendelet módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. A gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
8. A Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2007.(III.29.)
Kt. rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
9. Rábapatona község címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról szóló
rendelet-tervezet előterjesztése
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
10. Folyószámlahitel felvételének engedélyezése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. Az esélyegyenlőségi terv jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
12. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
13. Részmunkaidős takarító alkalmazására fedezet biztosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
14. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
15. Az oktatási intézménynél a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezése
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a 2-11. napirendekhez az
írásos előterjesztést a meghívó mellékleteként, a pótnapirendekhez pedig az ülés kezdete előtt
kézhez kapták
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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.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről

Előadó:

dr. Tarbay Gábor háziorvos
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos

Jutasi Kálmán polgármester: Elsőként dr. Kovácsi Violetta fogorvos asszonyt kéri fel
tájékoztatója megtartására, mivel rövid ideje látja el a településen fogorvosi alapellátást.
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: A képviselő-testület előző ülésén döntött a
fogorvosi alapellátásra kötendő ellátási szerződésről. A szerződésben foglalt rendelési időt
nem tudja tartani, ezért kéri annak módosítását. Számára sokkal kedvezőbb lenne, ha egy nap
csak egy településen kellene rendelnie pénteki napokon, páros heteken Rábapatonán, páratlan
heteken Ikrényben. Rábapatonán a rendelési idő: kedden és csütörtökön 13 órától 19 óráig,
páros heteken pénteken pedig 8 órától 12 óráig lenne. Ehhez kéri a képviselő-testület
támogatását.
Németh Gyula települési-képviselő: A havi rendelési napokat előre ki kellene majd
függeszteni az ajtóra, hogy a betegek tájékoztatása megfelelő legyen.
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos: Ez nem okoz számára gondot, megoldja.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 122/2008.(X.15.)
határozatával elfogadott fogorvosi ellátásra vonatkozó, Henzelné dr. Kovács Violetta
fogorvossal megkötött Megbízási szerződés 18. pontjában a rendelési időbeosztást
2008. december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Hétfő:
13 órától 19 óráig
Csütörtök:
13 órától 19 óráig
Páros heteken:Péteken:
08 órától 12 óráig.
2. Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés módosítására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. december 1.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
133/2008.(XI.26.) határozata a fogorvosi alapellátásra vonatkozó
megbízási szerződés módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
122/2008.(X.15.) határozatával elfogadott fogorvosi ellátásra
vonatkozó, Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvossal megkötött
Megbízási szerződés 18. pontjában a rendelési időbeosztást 2008.
december 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Hétfő:
13 órától 19 óráig
Csütörtök:
13 órától 19 óráig
Páros heteken:
Péteken:
08 órától 12 óráig.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. december 1.

Henzelné dr. Kovács Violetta 17 óra 15 perckor távozik az ülésteremből.
Jutasi Kálmán polgármester: Felkéri dr. Tarbay Gábor háziorvost tartsa meg beszámolóját a
háziorvosi tevékenységről.
Dr.Tarbay Gábor háziorvos: Tájékoztatást ad arról, hogy a praxisban 2.386 fő van,
amelyből 1.957 fő megjelent már a rendelésén. A napi rendelési időben átlagban 50-70 fő a
megjelent betegek száma. A három órás rendelési időt rugalmasan kezeli, ami azt jelenti hogy
ameddig vannak betegek addig rendel. Naponta átlagban 2-3 esethez hívják lakásra, sürgős
esetek száma kb. kétnaponta 1 esetre tehető. Az elmúlt évben a szakrendelésre utaltak száma
450 fő volt, kórházban pedig 54 főt utalt. Havi rendszerességgel a gondozottak száma: 911 fő.
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Csütörtökönként vércukor és koleszterin méréssel kezdik a rendelést. A nővér munkája a
rendelési időn kívül az évi 300-350 körüli beteglátogatás, valamint a kétszeri iskolai
szűrővizsgálat.
Tapasztalata alapján a rendelési idő tartalmasan telik, a betegekkel a konfliktusok ritkulnak,
tisztázódnak. Elégedett a körülményekkel. Kéri tájékoztatója tudomásul vételét.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tarbay Gábor háziorvosnak a
háziorvosi tevékenységről szóló tájékoztatóját elfogadja.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
134/2008.(XI.26.) határozata a háziorvosi tevékenységről szóló
tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Tarbay
Gábor háziorvosnak a háziorvosi tevékenységről szóló tájékoztatóját
elfogadja.

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság az előterjesztést szintén megtárgyalta, javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság szintén támogatja 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:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
135/2008.(XI.26.) határozata az önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.
évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja az
alábbi részletezésben.
a.) A 2009. évi költségvetés összeállításánál különösen nagy
figyelmet kell fordítani a kötelező és nem kötelező feladatok
számbavételére, utóbbiak indokolt mérséklésére, valamint azok
ésszerű arányának kialakítására, illetve a lehetőségek adta
finanszírozásra.
b.) Alapvető cél, hogy a nehezebbé váló gazdasági helyzetben a
csökkenő központi finanszírozás ellenére se érjen el kritikus
szintet az önkormányzat pénzügyi stabilitása, ezért törekedni
kell a feladatfinanszírozás működési hitel nélkül történő
megvalósítására.
c.) Továbbra is alapvető cél az önkormányzati és hatásköri
törvények által előírt kötelező feladatok megfelelő színvonalon
történő ellátásának a biztosítása. E kötelezettség egyben azt is
jelenti, hogy az önkormányzat saját bevételei terhére is köteles a
feladat ellátását biztosítani. Tehát "szabadon" dönthet, hogy
melyik helyi bevételt jelöli meg forrásként.
d.) A közfeladatok ellátására törvény kötelezi az önkormányzatot,
emiatt az eddigieknél is fontosabb alapelv, hogy a kötelező
feladatokat a legmegfelelőbb szervezeti keretek között, a
legszükségesebb foglalkoztatás mellett lássa el az
önkormányzat a következő évben.
e.) Tervezésnél figyelembe kell venni a képviselő-testület által
korábban vállalt kötelezettségeket, és a pénzügyi lehetőségek
függvényében szükséges módosításokat végig kell vezetni.
f.) Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a költségvetésen
kívüli
források
megszerzésével
pótoljuk azokat
a
forráshiányokat, amelyek az önkormányzat feladatellátásához
szükséges felhalmozási kiadásokat finanszírozzák.
g.) Alapelvként kell kezelni, hogy tartós, több évet érintő
kötelezettségek csak a folyamatosan beszedhető bevételek
terhére vállalhatók.
h.) A költségvetés lehetőségein belül továbbra is indokolt kiemelt
feladatokra céltartalék előirányzatok képzése azon feladatokra,
melyeknek pontos nagyságát és összetételét a költségvetés
készítés időpontjában még nem ismertek. Ezek a következő
kiadási jogcímek között kerüljenek megtervezésre;
- intézmények felújítási, beruházási, karbantartási kiadásai,
- pályázatok előkészítéséhez és pénzeszköz elnyeréséhez
saját erő biztosítása,
- tanulmánytervek és tervek készítése pályázatokhoz, stb
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i.)

j.)

k.)

Az önkormányzati vagyoncsökkenés elkerülése érdekében
indokolt rögzíteni, hogy a felhalmozási célú bevételek
felhalmozási célú kiadások fedezetét képezik.
A gazdálkodás biztonsága érdekében (esetleges bevétel
elmaradás vagy terven felüli kiadási szükségletek miatt)
feltétlenül indokolt általános tartalék képzése, melynek mértékét
minimum az előző évi szinten szükséges meghatározni. Az
általános tartalék előre nem látható év közben felmerülő,
indokolt működési és felhalmozási kiadások fedezetéül szolgál.
A település kötelező feladatainak megoldásával kapcsolatos
feladatokkal összefüggő rendezvények támogatását a jövőben is
fenn kell tartani.

2.) A Képviselő - testület megbízza a polgármestert, hogy a
koncepcióban foglaltak alapján összeállított 2009. évi költségvetési
rendelet-tervezetet – a törvényi határidőn belül – terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint
Jutasi Kálmán polgármester

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról

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
136/2008.(XI.26.) határozata a település környezetvédelmi
állapotáról szóló tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a település környezetvédeleméről szóló tájékoztatását
jóváhagyólag elfogadja.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
értékelést elfogadásra javasolja.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Győr-MosonSopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése, méltányolva önkormányzatnak az időskorú
emberekért végzett kiemelkedő munkáját, elismerésként az „Idősbarát Önkormányzat” címet
adományozta.
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
137/2008.(XI.26.) határozata a civil szervezetek és az
önkormányzat kapcsolatának értékeléséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a civil szervezetek és az önkormányzat közötti
kapcsolatáról szóló tájékoztatóját jóváhagyólag tudomásul veszi.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzati társulások tevékenységéről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy Koroncó Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a tegnapi ülésén az Építéshatósági Igazgatási Társulás
fennmaradása mellett döntött.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A kiemelt építésügyi feladatok ellátásához a második
ügyintézőnek milyen végzettséggel kell rendelkeznie.
Jutasi Kálmán polgármester: A jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel kell
rendelkeznie, napi 2 órás munkaidőben kívánják alkalmazni.
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:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2008.(XI.26.) határozata az önkormányzati társulások
tevékenységéről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek az önkormányzat társulásainak tevékenységéről szóló
tájékoztatóját jóváhagyólag elfogadja.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2007.(I.25.) Kt.
rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottság
a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
Bári Zoltán települési-képviselő: A rendelet-tervezet páros számú bizottságra tesz javaslatot,
nem lesz ez zavaró a határozathozatalnál?
Jutasi Kálmán polgármester: A képviselő-testület is 10 főből áll, nem okoz problémát.
Dr. Jász Lipót jegyző: A bizottságok páros illetve páratlan számának meghatározására nincs
előírás.
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
16/2008.(XI.26.) rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(I.25.) kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
Dr. Jász Lipót jegyző átveszi az elfogadott rendelet szövegét, majd aláírás után kihirdetés
végett elhelyezi a hivatal hivatalos hirdetőtábláján.
Jutasi Kálmán polgármester: A rendelet kihirdetését követően előterjesztést tesz az újonnan
alakuló Településstratégiai bizottság megválasztásra kerülő bizottsági tagjainak személyére.
Az SZMSZ 48. § (2) bekezdésének d) pontja értelmében a Településstratégiai Bizottságot a
képviselő-testület 6 fővel hozza létre.
A bizottság elnökének: Burján Imre települési-képviselőt,
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Tagjainak:

dr. Mohos Antal
Bognár Szabolcs
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselőket és
Molnár Ferenc,
Polgár László
külsős személyeket javasolja.
Megkérdezi, hogy a jelöltek a jelölésüket elfogadják-e, illetőleg beleegyeznek-e a nyilvános
tárgyalásba.
Burján Imre települési-képviselő: Igen.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Igen.
Bognár Szabolcs települési-képviselő: Igen.
Polgár László: Igen.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: A jelöltek közül Gálné
Sulyok Anetta települési-képviselő és Molnár Ferenc külsős személy nincsenek jelen az
ülésen, azért megválasztásukat zárt ülésen kell tárgyalni.
Jutasi Kálmán polgármester: Köszöni a hozzászólást és a bizottsági tagok névszerinti
választása idejére zárt ülést rendel el. Megkéri a meghívottakat, hogy a zárt ülés idejére
távozzanak az ülésteremből, a nyilvános ülést 17 óra 30 perckor felfüggeszti.
Jutasi Kálmán polgármester az ülésterembe szólítja a meghívottakat és a nyilvános ülés
napirendjeinek tárgyalását 17 óra 40 perckor folytatja.
Jutasi Kálmán polgármester: A zárt ülésen hozott döntések értelmében az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településstratégiai Bizottság
Elnökének: Burján Imre
települési-képviselőt,
Tagjainak.
Dr. Mohos Antal
települési-képviselőt,
Bognár Szabolcs
települési-képviselőt,
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselőt,
Molnár Ferenc
külsős tagot, és
Polgár László
külsős tagot
választja meg.
Felelős:
Határidő.

Jutasi Kálmán polgármester
Azonnal

A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2008.(XI.26.) határozata a Településstratégiai Bizottság
megválasztásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Településstratégiai Bizottság
Elnökének: Burján Imre
települési-képviselőt,
Tagjainak. Dr. Mohos Antal
települési-képviselőt,
Bognár Szabolcs
települési-képviselőt,
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselőt,
Molnár Ferenc
külsős tagot, és
Polgár László
külsős tagot
választja meg.
Felelős:
Határidő.

a

Jutasi Kálmán polgármester
Azonnal

Jutasi Kálmán polgármester bejelenti, hogy a megválasztott bizottság külsős tagjai az
esküjüket a korábbi, megszűnt bizottsági taggá választásuk során letették, ezért az eskü
kivételére nincs szükség.

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó:

Dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, javasolja elfogadásra.
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
17/2008.(XI.27.) rendelete a gyermekjóléti ellátásokról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
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8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
5/2007.(III.29.) Kt. rendelet módosítása

Előadó.

Dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, javasolja elfogadásra.
Dr. Jász Lipót jegyző: Megjegyzi, hogy a térítési díjak emelésére 2007. április 1-jét
követően most első alkalommal kerül sor.
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
18/2008.(XI.27.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 5/2007.(III.29.) kt. rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Rábapatona község címeréről és zászlajáról, valamint azok
használatáról szóló rendelet-tervezet előterjesztése

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Dr. Jász Lipót jegyző: A település címerének használatára irányuló kérelem nem érkezett
hozzá. Az új rendeletben is a díjfizetés nélküli használatra tett javaslatot.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A rendelet-tervezetből véleménye szerint hiányzik a
név használatának szabályozása, ugyanis a „Rábapatona” név használata is az önkormányzat
tulajdonát képezi.
Dr. Jász Lipót jegyző: A rendelet-tervezetben szereplő címer és zászló használatra
szabályozási kötelezettséget ír elő a jogszabály, ezzel szemben a település névre nincs
szabályozási kötelezettség. Az más jellegű szabályozást igényel, ha a képviselő-testületnek
van ilyen szándéka, akkor arról külön rendeletet kell alkotni.
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Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy a település név használatának szabályozásáról
szóló rendelet megalkotása kerüljön be a képviselő-testület 2009. évi munkatervébe.
Bári Zoltán települési-képviselő: A rendelet-tervezettel kapcsolatos előterjesztést jónak
tartja. A településnév használat az valóban más kérdés, tudomása szerint kereskedelem,
marketing célra nem használják, csak nevekben használatos.
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
19/2008.(XI.27.) rendelete az önkormányzat jelképeiről és a
jelképek használatának rendjéről
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Folyószámlahitel felvételének engedélyezése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Bári Zoltán települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a folyószámlahitel kamata hogyan
változik?
Jutasi Kálmán polgármester: A rendelkezésre tartás minimális, egyébként pedig a BUBOR
+ 3 %.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2008.(XI.26.) határozata
a folyószámlahitel felvételének
engedélyezéséről
1.

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete
folyószámla- hitel igénybevételét rendeli el.
A hitel célja: a
működési
bevételek
kiadások
időbeli
ütemeltolódásának finanszírozása
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A hitel összege: 20.000.000 Ft
A hitel futamideje:
12 hó
Hitelfedezet:

Az Önkormányzat Képviselő – testülete
kötelezettséget vállal, hogy a futamidő alatti évek
költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait
betervezi és jóváhagyja. Az önkormányzat a hitel
fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési
bevételét,
valamint
mindenkori
helyi
adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő
engedményezését.

A Képviselő –testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő
hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves
kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV tv. 88.
§ /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
2. Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a
hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében az OTP Bank
Nyrt-vel megkösse és aláírja..
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008.december 18.

11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az esélyegyenlőségi terv jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő: Az Esélyegyenlőségi Tervet tanulmányozta. A
célkitűzések cím alatt a Középtávú célok: 2011-ig részből „A hiányzó közszolgáltatások
feltételeinek megteremtése” részt javasolja a Hosszú távú célok: 2014-ig részbe áttenni.
Véleménye szerint az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzete indokolja ezt a módosítást.
Ezenkívül megjegyzi, hogy az óvoda egy csoportjában csak egy óvónő van, el kell érni, hogy
ott is kettő legyen. Megkérdezi, hogy ki lesz a felelőse a Terv végrehajtásának.
Jutasi Kálmán polgármester: Ugyanaz a személy aki az Oktatási Intézménynél is felelős.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megjegyzi, hogy a jövőben lehetőséget kínál a RFT
pályázata új bölcsőde építésére.
Jutasi Kálmán polgármester: Meglátása szerint a jól működő CSANA ezt a kérdést
megoldotta.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester Molnár Csilla települési-képviselő módosító javaslatát teszi fel
szavazásra.
A módosító javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az 1. pont alábbi kiegészítésével:
1: ………….jóváhagyja azzal, hogy A célkitűzések cím alatt a Középtávú célok: 2011-ig
részből „A hiányzó közszolgáltatások feltételeinek megteremtése” részt a Hosszú távú célok:
2014-ig részbe teszi át.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2008.(XI.26.) határozata Rábapatona Község Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzése
és
Intézkedési
Terve
jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábapatona Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése
és Intézkedése Tervét jóváhagyja azzal, hogy A célkitűzések cím
alatt
a Középtávú célok: 2011-ig részből „A hiányzó
közszolgáltatások feltételeinek megteremtése” részt a Hosszú távú
célok: 2014-ig részbe teszi át.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet hozza
nyilvánosságra.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. december 10.

12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázat támogatási
megállapodását október 28-án aláírták, ezt követően a közbeszerzési eljárás megkezdődött.
Előre láthatólag a hulladékudvar kiépítése a jövő évben megkezdődik, valamint próbaként
2010-től két kukás rendszerben szállítják el a szemetet. 2011-től a díjfizetés alapja a
ténylegesen elszállított hulladékmennyiség lesz, melyet az edényekre szerelt chipekkel
mérnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata
142/2008.(XI.27.)
határozata
a
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
megállapodásának módosításáról

Képviselő-testületének
Győr
Nagytérségi
Társulás
Társulási

1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítását
elfogadja, mely szerint az „I. Alaprendelkezések” című fejezet a hatályos szakágazati
besorolásnak és szakfeladat-rendnek megfelelően az alábbiak szerint módosul:
„I. ALAPRENDELKEZÉSEK
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
Idegen nyelvű elnevezése: Assotiation of Municipalities for Solid Waste
Management of Győr Region
Székhelye:
9021 Győr, Városház tér 1.
Társulás bélyegzője:
körbélyegző
Körben a társulás neve, címe
A társulás neve:

A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
• A térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító
együttműködése,
• A települések hulladék gyűjtésének hasznosításának és ártalmatlanításának
javítása, kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,
• A települések hulladékgazdálkodásának javítása érdekében a szükséges
tanulmányok elkészíttetése,
• Pályázatok elkészítése és benyújtása,
• A nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer projekt menedzselése az
önkormányzatok oldaláról, ennek megfelelően a lebonyolításban való
részvétel.
Gazdálkodási jogköre: jogi személyiséggel működő, részben önállóan gazdálkodó
jogkörrel, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes
jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező költségvetési szerv, Pénzügyi, gazdasági
feladatait a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesteri Hivatala (Győr,
Városház tér 1.) látja el.
Alapítói szervei: az Alapító Okiratot aláíró 112 Önkormányzat.
Felügyeleti szerve: az Alapító okiratot aláíró 112 Önkormányzat.
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Törvényességi ellenőrzési szerve: A Ttv. 20. §-a szerint a székhely szerint illetékes
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az Alapító okirat VII/1,3
pontja tartalmazza
Szakágazati besorolás és szakágazati rend
nem veszélyes hulladék gyűjtése
veszélyes hulladék gyűjtése
nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
veszélye hulladék kezelése, ártalmatlanítása
használt eszköz bontása
hulladék újrahasznosítása
saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

3811
3812
3821
3822
3831
3832
6820
7712
7733
7739

A Társulás az Alapító okiratban megjelölt alaptevékenységeken, szakágazati
besorolásban és szakágazati rendben feltüntetetten kívül más tevékenységet nem
végez, vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a határozat egy példányának megküldésével a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítse a döntésről.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2008. december 31.
13.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Részmunkaidős takarító alkalmazására fedezet biztosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az önkormányzat intézményeinél a takarítói létszám
nyugdíjazások miatt csökkent. Az év végi megnövekedett feladatok és az év végi
szabadságolások miatt szükség lenne egy fő részmunkaidős munkavállaló alkalmazására.
Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott 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
143/2008.(XI.26.)
határozata
részmunkaidős
takarító
alkalmazásához fedezet biztosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
takarítási munkák elvégzésére a Város és Községgazdálkodási
szakfeladaton 1 fő 4 órában, minimálbéren történő foglalkoztatását
2008. december 1-től 2009. június 30-ig szükségesnek tartja.
2. A foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét
2009. évi költségvetésében biztosítja.
3. Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. december 1.

14. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása:

Előadó.

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye a jelzőrendszere házi segítségnyújtás ellátását 2009.
január 1-jétől megszünteti, ezért van arra szükség, hogy ettől az időponttól a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás lássa el ezt a feladatot. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtása csak a házi
segítségnyújtással együtt működhet, ezért a gondozónő vélhetően osztott munkakörben fog
dolgozni a jövőben.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy településünkön hány fő veszi
igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
Jutasi Kálmán polgármester: Tudomása szerint 100 fő.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A szolgáltatótól kellene adatokat kérni, hogy a
képviselő-testületnek legyen rálátása e szolgáltatásra.
Dr. Jász Lipót jegyző: A 2009. évi munkaterv javaslatának elkészítésénél tervbe vesszük.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az írásban kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
144/2008.(XI.26.) határozata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
ellátásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elhatározza, hogy az általa nyújtandó jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, valamint a házi segítségnyújtást 2009. január 1-től
kezdődő hatállyal a Győri Többcélú Kistérségi Társulás és a
Megmentő Szociális Segélynyújtó Közhasznú Társasággal
(székhely: 1056 Budapest, Váci u. 36.) között fennálló Ellátási
Szerződés keretében láttatja el.
(2) A Képviselő-testület Rábapatona Község Önkormányzata és a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye (9100. Tét Fő út 94.) között fennálló szociális
ellátási szerződésnek, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
vonatkozó rendelkezéseit – az intézmény feladatellátásának
megszűnése miatt - 2008. december 31-el hatályon kívül helyezi
(3) Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat végrehajtásával
kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. december 5.

15.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az oktatási intézménynél a maximális csoportlétszám átlépésének
engedélyezése

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

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
145/2008.(XI.26.) határozata az oktatási intézménynél a maximális
csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK, rábapatonai Napközi Otthonos Óvoda
tagintézményében engedélyezi a maximális létszám 2 fővel való
átlépését.
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Óvoda, Rábapatona:
- Kiscsoport:
1 csoport
- Vegyescsoport:
1 csoport
- Vegyescsoport:
1 csoport
- Nagycsoport:
1 csoport

16 fő ( induló )
18 fő
20 fő
27 fő

2. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtása
ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Márkus Gusztáv igazgató
Határidő: Azonnal
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselőtársait pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testület ülését
18 óra 10 perckor bezárta.

k.m.f.

Jutasi Kálmán
polgármestter

dr. Jász Lipót
jegyző

Dr. Mohos Antal
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

