Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-18/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. szeptember
10-én (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 8 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bognár Szabolcs és dr. Mohos Antal települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Burján Imre és Németh Gyula
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán
pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot
Ø Strandsportágak infrastrukturális fejlesztésének támogatása
Ø A Petőfi Sándor ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tagintézményének kérelme
Ø Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány kérelme
Ø Elvi hozzájárulás az óvodai dajka szakképesítés megszerzéséhez
Ø A Rábapatonai polgárőr Egyesület támogatási kérelme
melyet 10-14. 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 2008. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Tájékoztató az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző

túl
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4. Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
5. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
csatlakozás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

ösztöndíjrendszerhez

való

6. Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló 0124 hrsz-u mezőgazdasági földúttal
kapcsolatos birtokháborítási eljárásról
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
7. A rábapatonai Sportegyesület támogatási kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. A Téti Kistréség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézményével kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Molnár Csilla települési-képviselő javaslata tiszteletdíjának felhasználására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
10. Strandsportágak infrastrukturális fejlesztésének támogatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
11. A Petőfi Sándor ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tagintézményének kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
12. Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány kérelme
Előadó:
Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
13. Elvi hozzájárulás az óvodai dajka szakképesítés megszerzéséhez
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
14. A Rábapatonai Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1-9. napirendekhez az
írásos előterjesztést a meghívó mellékleteként, a pótnapirendekhez pedig az ülés kezdete előtt
kézhez kapták
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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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 2008.
pótelőirányzatokról

Előadó:

I.

félévben

engedélyezett

központi

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, 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
88/2008.(IX.10.) határozata a 2008. I. félévben engedélyezett
központi pótelőirányzatokról
A Képviselő–testület az önkormányzat részére biztosított
pótelőirányzatokat tudomásul veszi, így az önkormányzat
költségvetésében a
bevételi főösszeget 3.950 E Ft összeggel és azon belül a
központosított támogatás előirányzatát 5.376 E Ft összeggel,
egyéb központi támogatás előirányzatát 5.831 E Ft összeggel
megemeli, támogatásértékű működési bevétel előirányzatát
7.256 E Ft összeggel
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normatív kötött felhasználású támogatás előirányzatát 1 E Ft
összeggel csökkenti,
a kiadási főösszeg és azon belül a
felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak előirányzat 7
E Ft összeggel,
működési célú pénzeszközátadás előirányzat 4 E Ft összeggel,
a társadalom – és szociálpolitikai juttatások előirányzat 126 E
Ft összeggel,
személyi juttatások előirányzat 882 E Ft összeggel,
munkaadókat terhelő járulékok előirányzat
282 E Ft
összeggel történő
emelésével egyidejűleg.
A működési célú tartalék előirányzatot 2.649 E Ft összeggel
megemeli.
A képviselő – testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal, hogy a
határozatnak megfelelően intézkedjen az önkormányzat 2008. évi
költségvetési rendeletének módosításáról.
Határidő:
Felelős:

a 2008. évi költségvetés I. félévi módosítása
Jutasi Kálmán polgármester

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 4/2008.(II.14.)
Kt. rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, a rendelet-tervezet elfogadását 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
16/2008.(IX.11.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetését
megállapító 4/2008.(II.14.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az Önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, 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
89/2008.(IX.10.) határozata az Önkormányzat 2008. I. félévi
gazdálkodásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2008. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
megtárgyalta és jóváhagyta.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, a beszámoló elfogadását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókivetések és
adóbeszedések állásáról szóló beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2008.(IX.10.) határozata a helyi adókivetések és adóbeszedések
állásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
adókivetések és adóbeszedések állásáról szóló beszámolót elfogadta.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez
való csatlakozás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, 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
91/2008.(IX.10.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához, az Általános szerződési
Feltételeket elfogadja.
2. elfogadja továbbá a Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének „Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályzatát a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2009. évi fordulójához.
3. felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
címére határidőn belül juttassa el, valamint az Általános szerződési
feltételekben foglaltakat hajtsa végre.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. szeptember 30.
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6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában álló 0124
mezőgazdasági földúttal kapcsolatos birtokháborítási eljárásról

Előadó:

hrsz-u

dr. Jász Lipót jegyző

Burján Imre települési-képviselő, Településfejlesztési Bizottság elnöke: A
Településfejlesztési bizottság a napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, 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
92/2008.(IX.10.) határozata a 0124 hrsz-u mezőgazdasági földúttal
kapcsolatban
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező, a rábapatonai 0124. hrsz-ú
mezőgazdasági földút elszántott területének visszaszerzése, és az
eredeti tulajdonlási állapot helyreállítása ügyében az érdekeltekkel
2008. november 30-i teljesítési határidőre egyezséget kössön.
(2) Az egyezség meghiúsulása esetén az illetékes bíróság előtti peres
eljárásban kell a tulajdonjogi viszonyok helyreállítását rendezni,
amelyre a Képviselő-testület a polgármestert teljes jogkörrel
felhatalmazza.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
(1) pont – 2008. október 15.
(2) pont – 2008. október 30.

7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A rábapatonai Sportegyesület támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta. Polgár László kérelmére irányuló határozati javaslat elfogadását
támogatja. Támogatja továbbá a bizottsági ülés során Burján Imre, Bári Zoltán, Bán Ferenc
települési-képviselők, valamint Kiss Erzsébet és Veneszné Nagy Marietta bizottsági tagok
felajánlása alapján, tiszteletdíjaik felhasználását a Sportegyesület javára.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő, az SE elnök kérelméhez
kapcsolódó 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
93/2008.(IX.10.) határozata a Sportegyesület támogatásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Sportegyesület működési költségeinek részbeni fedezetére 300.000,Ft, azaz Háromszázezer forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyújt az Önkormányzat 2008. évi költségvetési tartalék
előirányzata terhére.
2.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008.
augusztus 26-án megrendezésre kerülő Kistérségi komplex Szabadidő
Sportprogramok megrendezésére bérbe adott létesítmény, eszközök
bérleti díjából származó bevétel összegéből 60.000,- Ft összeget a
Rábapatonai Sportegyesület részére átadott pénzeszközként biztosítja.
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
4.) Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében: 2008. szeptember 20.
2. pont tekintetében: a bérleti díj önkormányzati
számlára történő megérkezését követő 10 napon belül
3. pont tekintetében: a költségvetési rendelet II. f. évi
módosításának határideje
Jutasi Kálmán polgármester a települési-képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíj
felhasználására vonatkozó 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
94/2008.(IX.10.) határozata a települési-képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíj felhasználásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Burján Imre települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából még
meglévő összeget, 17.000,- Ft, azaz Tizenhétezer forintot,
Bári Zoltán települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 50.000,Ft, azaz ötvenezer forintot,
Bán Ferenc települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából 17.000,Ft, azaz Tizenhétezer forintot,
Kiss Erzsébet bizottsági tag a 2008. évi tiszteletdíjából 25.000,- Ft,
azaz Huszonötezer forintot,
Veneszné Nagy Marietta bizottsági tag a 2008. évi tiszteletdíjából
25.000,- Ft, azaz Huszonötezer forintot
A 2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a
képviselő-testület tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak
anyagi fedezetére tervezett összegből átcsoportosít a Működési
célú pénzeszközátadás – Rábapatonai Sportegyesület részére –
előirányzatára.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
3.) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
1. pont tekintetében: 2008. szeptember 20.
2. pont tekintetében: a költségvetési rendelet II. f. évi
módosításának határideje

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és
Szociális Intézményével kötendő együttműködési megállapodás
elfogadása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, 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:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2008.(IX.10.) határozata
a CSANA ellátásáról szóló
együttműködési megállapodás elfogadásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat és a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és szociális Intézménye közötti megállapodást a
mellékelt tervezet szerint jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. szeptember 12.

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Molnár
Csilla
felhasználására

Előadó:

települési-képviselő

javaslata

tiszteletdíjának

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: A Pénzügyi Bizottság a javaslatot 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 Képviselő-testületének
96/2008.(IX.10.) határozata Molnár Csilla települési-képviselő
tiszteletdíjának felhasználásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő –testülete Molnár
Csilla települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából még meglévő
összeget, 92.000,- Ft, azaz Kilencvenkettőezer forintot a 2008. évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő –testület
tagjai részére egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére
tervezett összegből átcsoportosít
a 2008. szeptember 13-án
megrendezésre kerülő Nyár Búcsúztató Fesztivál programjainak
anyagi támogatására
2.) A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet – tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
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3.) Felkéri a polgármestert határozat végrehajtására.
Felelős: Dr. Jász Lipót jegyző
Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 1-2. pont tekintetében:
A költségvetési rendelet II. félévi
módosításának határideje.

10.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Strandsportágak infrastrukturális fejlesztésének támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, 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
97/2008.(IX.10.) határozata a strandsportágak infrastrukturális
fejlesztésének támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
strandfoci űzésére alkalmas pálya építéséhez szükséges
költségek fedezetét az 540 E Ft azaz Ötszáznegyvenezer forintot
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében előirányozza.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázatkezelő szervezetnél kezdeményezze a megvalósulás
helyszínének változtatását a Sportpálya helyett a Külső Rákóczi
utca 616/49. hrsz-ra.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
1. pont: 2009. évi költségvetés készítésének határideje
2. pont:2008. szeptember 30.
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11.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tagintézményének
kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, 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
98/2008.(IX.10.) határozata a Napközi Otthonos Óvoda kérelméről
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK költségvetésében a Napközi Otthonos Óvoda
Rábapatona költségvetésében konyhai edény beszerzésére 100 E
Ft, azaz Egyszázezer forintot beruházási előirányzatra biztosít az
Önkormányzat 2008. évi költségvetési tartalék előirányzata terhére.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére
3.) Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
A költségvetési rendelet II. f. évi módosításának
határideje

12.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány kérelme

Előadó:

Molnár Csilla Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Nagy
Zoltánnak, a Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány kuratóriuma elnökének kérelmét az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megvitatta. A bizottság állásfoglalását tartalmazza az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat.
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 Képviselő-testületének
99/2008.(IX.10.) határozata a Molnár Ferenc Hagyományőrző
alapítvány kérelméről
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Molnár
Ferenc Hagyományőrző Alapítván szervezésében megrendezésre
kerülő népdaléneklési versenyt támogatja a díjak vásárlására fordított
24 E Ft összeggel, valamint az oklevelek nyomtatására a patron 4 E Ft
összegével üdítő, ásványvíz beszerzésére 2 E Ft, összesen 30 E Ft-tal
a költségvetési tartalék terhére.
2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító
rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében: 2008. szeptember 20.
2. pont tekintetében: A költségvetési rendelet
módosításának határideje

II.

f.

évi

13.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Elvi hozzájárulás az óvodai dajka szakképesítés megszerzéséhez

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnöke: A Pénzügyi, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a
napirendet tárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja mindkét bizottság azzal, hogy
a szakképzés költségét az intézmény, a vizsgadíj összegét pedig a képzésben résztvevő
vállalja fel. Javaslatukat azzal támasztják alá, hogy az Oktatási Hivatal állásfoglalása szerint
az óvodában a dajkák szakképesítési aránya alacsony.
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
100/2008.(IX.10.) határozata az óvodai dajka szakképesítésének
megszerzéséről
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az óvodai dajkaképzés költségeihez a
tanfolyamdíj költségével hozzájárul a 2009. évi költségvetés terhére.
2.) Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Márkus Gusztáv igazgató
Határidő: 2008. október 31. ill. a 2009. évi költségvetés készítésének
határideje

14.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Rábapatonai Polgárőr Egyesület támogatási kérelme

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság a
napirendet megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Bári Zoltán települési-képviselő: A képviselői tiszteletdíj keretéből még rendelkezésre áll 42
E Ft összeg, melyet felajánl a Polgárőr Egyesület támogatására, amennyiben ezt a képviselőtestület elfogadja.
Jutasi Kálmán polgármester Bári Zoltán települési-képviselő felajánlását
szavazásra.

teszi fel

A képviselő-testület a felajánlást egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra azzal, hogy a 2-3. pont számozása 3-4. pontra módosul, a 2. pont pedig a
következő lesz:
2.) A képviselő-testület Bári Zoltán települési-képviselő 2008. évi tiszteletdíjából még
meglévő összeget, 42.000,- Ft, azaz Negyvenkettőezer forintot a 2008. évi költségvetésében a
tartalék előirányzaton belül a képviselő-testület tagjai részére egyéni közérdekű
indítványainak anyagi fedezetére tervezett összegből átcsoportosít a Működési célú
pénzeszközátadás – Rábapatonai Polgárőr Egyesület részére – előirányzatára.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2008.(IX.10.) határozata a Polgárőr Egyesület támogatásáról:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgárőr Egyesület használatában lévő személygépkocsi beszerzés
költségeinek részbeni fedezetére 300.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatás nyújt az Önkormányzat 2008. évi költségvetési
tartalék előirányzata terhére.
2.) A képviselő-testület Bári Zoltán települési-képviselő 2008. évi
tiszteletdíjából még meglévő összeget, 42.000,- Ft, azaz
Negyvenkettőezer forintot a 2008. évi költségvetésében a tartalék
előirányzaton belül a képviselő-testület tagjai részére egyéni
közérdekű indítványainak anyagi fedezetére tervezett összegből
átcsoportosít a Működési célú pénzeszközátadás – Rábapatonai
Polgárőr Egyesület részére – előirányzatára.
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2008. évi költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert pedig
annak előterjesztésére.
4.) Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
1. pont tekintetében: 2008. szeptember 20.
2. pont tekintetében: a költségvetési rendelet II. félévi
módosításának határideje

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megköszönte a megívottak megjelenését, képviselőtársait pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testületi ülést
18 óra 40 perckor bezárta.
K.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Varga Tiborné
jegyző helyett

Burján Imre
Németh Gyula
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

