Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-2/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. február 13án (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bán Ferenc, dr. Mohos Antal és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat
előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és Németh Gyula
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tesz javaslatot:
Ø A „Rábcatorok” településeinek Regionális Fejlesztési Társulása szervezeti és
működési szabályzatának módosítása, valamint a módosított alapító okiratának
jóváhagyása
melyet 3. napirendként javasol felvenni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési javaslatának elfogadása, költségvetési
rendelet megalkotása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

2. Szavazatszámláló bizottsági póttagok választása
Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

3. A „Rábcatorok” településeinek Regionális Fejlesztési Társulása szervezeti és
működési szabályzatának módosítása, valamint a módosított alapító okiratának
jóváhagyása
Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési
elfogadása, költségvetési rendelet megalkotása

Előadó:

javaslatának

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A képviselő-testület január 30-i ülésén első fordulóban
megvitatta a 2008. évi költségvetés tervezetét. Ehhez képest a költségvetés főösszege
növekedett az építéshatósági igazgatási társulásra biztosított normatív állami hozzájárulás
összegével. Változás történt még a Petőfi Sándor ÁMK Koroncói Óvoda tagintézményének
bevételi és kiadási oldalán egyaránt, mivel a beiskolázási támogatáshoz a fedezetet a
Koroncói Önkormányzat nem biztosította, és a lakossági folyószámla költségek részbeni
fedezetére a 4.000,- Ft helyett csak 2.000,- Ft fedezetet biztosított.
Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A
képviselő-testület január 30-i ülésén megbízta az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottságot a
művelődési Ház személyi juttatásaival kapcsolatos állásfoglalás kialakítására. A bizottsági
ülésen a napirenddel kapcsolatban az alábbi javaslat fogalmazódott meg a képviselő-testület
felé:
- A művelődésszervező maradjon 8 órás munkakörben,
- A bizottság következő ülésére állítson össze negyedévre szóló kulturális tervet,
költségvetéssel alátámasztva,
- A bizottság felé negyedévente számoljon be a megvalósult programokról,
- A hangosítási feladat szerepeljen a munkaköri leírásában.
- A Művelődési Ház jobb kihasználtsága érdekében vonja be a fiatalokat.
Az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság ülésének napirendje volt még a civil szervezetek
elszámolása az önkormányzati támogatásokról , valamint a támogatási kérelmek áttekintése.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Rába Agárklub helyett a Rábamenti
Kulturális Egyesületet támogassa, a többi támogatás pedig maradjon a költségvetési
tervezetben szereplő összeggel.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
rendelet-tervezetet megvitatta, az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság által javasolt
módosítás figyelembe vételével javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra azzal, hogy a 8. számú mellékletben a Rába Agárklub helyett a Rábamenti
Kulturális Szövetség szerepel az összeg változatlanul hagyásával.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2008.(II.14.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szavazatszámláló bizottsági póttagok választása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2008.(II.13.) határozata az SZSZB póttagok választásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2.
számú szavazókör
szavazatszámláló bizottságát az alábbi
személyekkel egészíti ki,
Bukta Zoltánné és
Máté Eszter rábapatonai lakosokat bizottsági póttagnak
választja meg.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy vegye ki az esküt a szavazatszámláló
bizottsági tagoktól és adja át megbízó levelüket.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. március 6.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A „Rábcatorok” településeinek Regionális Fejlesztési Társulása
szervezeti és működési szabályzatának módosítása, valamint a
módosított alapító okiratának jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. számú határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2008.(II.13.) határozata a „Rábcatorok” településeinek
Regionális Fejlesztési Társulása szervezeti és működési
szabályzatának módosításáról
(1)

(2)

(3)

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Rábcatorok” településeinek Fejlesztési Társulása Szervezeti és
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) módosítását az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az SZMSZ III. fejezetének 12. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Az Elnököt és az Alelnököt a Taggyűlés választja tagjai közül két
év időtartamra.”
Felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a képviselőtestület döntéséről – a határozat megküldésével – tájékoztassa.

Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. számú határozati javaslatot teszi
fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2008.(II.13.) határozata a „Rábcatorok” településeinek
Regionális Fejlesztési Társulása módosított alapító okiratának
jóváhagyásáról
(1) Rábapatona Község önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező, a „Rábcatorok” településeinek
Regionális Fejlesztési Társulása (9141. Ikrény, Győri u. 66.)
módosított ALAPÍTÓ OKIRAT-át jóváhagyja.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét a képviselő-testület
döntéséről – a határozat megküldésével – tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Jutai Kálmán polgármester
azonnal

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént. Megkérdezi, hogy napirenden kívül kíván-e valaki észrevételt, bejelentést tenni.
Bári Zoltán települési-képviselő: A külterületi utak mentén az árkok rendbe tétele szépen
halad, azonban néhány helyen tapasztalható, hogy a szemetet otthagyják. Erre oda kell
figyelni.
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Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a kistérségtől térségi park
kialakítása céljából kaptunk 2 padot, 1 szemetest és a közeljövőben még egy információs
táblát is hoznak. Ezek elhelyezését javasolja az iskola játszótere mögötti kerítésen kívüli
részen, a régi orvosi rendelővel szembeni területen.
Dr. Jász Lipót jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Tóth Zsolt által
kezdeményezett birtokvédelmi ügyben, az ikrényi Polgármesteri Hivatalban képviselte az
önkormányzatot, mint ügyfelet. Ismertette a meghallgatásról készült jegyzőkönyv tartalmát.
A jegyzőkönyvben foglaltakkal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett és felhatalmazta
a jegyzőt, hogy az ügyben az önkormányzatot a továbbiakban is képviselje, majd a
végeredményről adjon tájékoztatást.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a Petőfi Sándor ÁMK
élelmezésvezetőjének kiválasztása megtörtént, Varga Tiborné, Nagy Erzsébet pályázatát
értékelték nyertesként.
További bejelentés nem érkezett.
Jutasi Kálmán megköszönte a meghívottak megjelenését és a képviselő-testület ülését 17
óra 40 perckor bezárta. Képviselő-társait kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében
folytassák.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bognár Szabolcs
Németh Gyula
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

