Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-27/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. december
10-én (szerda) a képviselő-testület 17 óra 45 perckor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10
települési-képviselőből 10 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Németh Gyula és Takács Viktor
települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester: Az ülés kezdetén ismerteti a zárt üléseken hozott
határozatokat. Ezúton gratulál az újonnan megválasztott és az ülésen jelenlévő Szalainé Dr.
Németh Annamária leendő jegyző asszonynak.
Ezt követően a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl pótnapirendek tárgyalására tesz
javaslatot
Ø Megbízás a TÁMOP 3.1.4-es Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés címen
kiírt pályázat elkészítéséhez szükséges helyzetelemzési szaktanácsadói munka
elvégzésére
Ø Előterjesztés a polgármester illetménykiegészítésének megállapítására és
költségtérítésének emelésére,
Melyeket 5-6. napirendként javasol felvenni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti az elfogadott napirendet.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Napirend:
1. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 20/2003.(XII.18.) kt. rendelet
módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
2. a.

b.

Tájékoztató a jegyző 2008. évi teljesítmény értékeléséről
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
A 2009. évre szóló teljesítménykövetelményes kiemelt céljainak
meghatározása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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3. Állásfoglalás a megyei gyermekvédelmi intézményrendszer átszervezése ügyében
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. A Téti Kistérség Sokoróaljai önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális
Intézményével fennálló ellátási szerződés módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
5. Megbízás a TÁMOP 3.1.4-es Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés címen
kiírt pályázat elkészítéséhez szükséges helyzetelemzési szaktanácsadói munka
elvégzésére
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
6. Előterjesztés a polgármester illetménykiegészítésének megállapítására
költségtérítésének emelésére,
Előadó:
dr. Mohos Antal Ügyrendi Bizottság elnöke

és

Jutasi Kálmán polgármester megállapítja, hogy a meghívottak az 1-4. napirendekhez az
írásos előterjesztést a meghívó mellékleteként, az 5-6. napirendekhez pedig az ülés kezdete
előtt kézhez kapták.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 10 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 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért
és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló
20/2003.(XII.18.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Dr. Jász Lipót jegyző: A képviselő-testület ülését megelőzően egy újabb rendelet-tervezetet
bocsátott a képviselők rendelkezésére. Ennek oka az, hogy a közgyűlés anyaga alapján
készített rendelet-tervezet nem tartalmaz olyan részletezést, mint amilyet a szolgáltatónak a
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Polgármesteri Hivatalhoz írt levele kíván. Ebből kifolyólag áttekinthetőbbnek tartaná egy új
rendelet alkotását, mint az eredetileg tervezett módosítást. Kéri a képviselő-testületet a
rendelet-tervezet elfogadására.
Molnár Csilla települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság a tervezetet megvitatta, azt
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Megkérdezi, hogy a díjból lejön még a 7,- Ft?
Jutasi Kálmán polgármester: Igen. Felhívja a figyelmet, hogy kiosztásra került Tőke Úr
válaszlevele az ivóviz minőségének javítása tárgyában.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Tisztítóberendezést javasol megoldásként. Kérdezi,
hogy ez vastalanítást tartalmaz-e, és befolyásolja-e a vízkeménységét?
Jutasi Kálmán polgármester: A rendszer vastalanít, a vízkeménységgel kapcsolatban nem
tud választ adni.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Egy vízlágyítót is ki kell alkudni Tőle.
Bán Ferenc települési-képviselő: Emlékei szerint a vízmű átadásakor készített
jegyzőkönyvben szerepel a vastalanító beszerelése, ez 24 év után nagy előrelépésnek számít a
szolgáltató részéről.
Jutasi Kálmán polgármester az ülés kezdete előtt kiosztott rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008.(XII.11.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemű csatorna
használatáért fizetendő díjakról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
2/a. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékoztató a jegyző 2008. évi teljesítmény értékeléséről

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
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A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2008.(XII.10.) határozata a jegyző 2008. évi teljesítmény
értékeléséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző
2008 évi teljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2/b. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2009. évre szóló teljesítménykövetelmények kiemelt céljainak
meghatározása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Dr. Jász Lipót jegyző: A napirendhez kapcsolódóan tájékoztatást adott arról, hogy a
beosztott köztisztviselők teljesítményértékelése is megtörtént. A teljesítménykövetelményeket
mindenki teljesítette. 7 fő köztisztviselő értékelését végezte el, akik közül kettőt első
alkalommal. Az értékelés eredménye: 4 fő kiváló és 3 fő jó minősítést kapott. A
köztisztviselők munkavégzése javuló tendenciát mutat, ami érezhető a képviselő-testület
számára is, hiszen több alkalommal elismerte a munkatársak munkáját, és ezt köszöni.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslathoz
tenne módosító javaslatokat:
Ø 1. a) pontból „…….takarékos és szabályszerű intézményi …….” Szövegrészből a
„szabályszerűt” kihagyná,
Ø 1. b) pontból „…….munkában a szakszerűség, a következetesség, a pontosság, az
összeegyeztethető ……..” szövetrészből „a szakszerűség, a következetesség, a
pontosság” szövegrészt szintén kihagyná
Ø 1. c) pontot teljes egészében kihagyná, és helyébe javasolja „Szabadságok idején az
ágazatok zavartalan müködtetése, főként a lakossági szolgáltatások vonatkozásában.”
Szövegrészt felvenni.
További kérdés hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az elhangzott módosító javaslatot teszi fel szavazásra az alábbi
sorrendben:
Ø 1. a) pontból „…….takarékos és szabályszerű intézményi …….” Szövegrészből a
„szabályszerűt” kihagyná,
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangulag elfogadta.
Ø 1. b) pontból „…….munkában a szakszerűség, a következetesség, a pontosság, az
összeegyeztethető ……..” szövetrészből „a szakszerűség, a következetesség, a
pontosság” szövegrészt szintén kihagyná
A módosító javaslatot a képviselő-testület 9 fő igen, 1 fő nem szavazatával elfogadta.
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Ø 1. c) pontot teljes egészében kihagyná, és helyébe javasolja „Szabadságok idején az
ágazatok zavartalan működtetése, főként a lakossági szolgáltatások vonatkozásában.”
Szövegrészt felvenni.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, az l. pont alábbi a-c) bekezdéseivel, a további részek változatlanul hagyásával:
a) A 2009. évi költségvetési gazdálkodás keretében a körültekintően takarékos
intézményi gazdálkodás megvalósítása, különös tekintettel a Harsányi Lajos
gazdasági programban és az aktuális költségvetési koncepcióban megfogalmazott
célkitűzések megvalósítása szellemében;
b) A közigazgatási munkában az összeegyeztethető köz-és magánérdek
megvalósításának érvényesítésére való törekvés;
c) Szabadságok idején az ágazatok zavartalan működtetése, főként a lakossági
szolgáltatások vonatkozásában.
A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2008.(XII.10.)
határozata
a
2009.
évi
teljesítménykövetelmények kiemelt céljainak meghatározásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselői
részére
a
teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2009. évre az
alábbi kiemelt célokat határozza meg:
a) A 2009. évi költségvetési gazdálkodás keretében a
körültekintően
takarékos
intézményi
gazdálkodás
megvalósítása, különös tekintettel a Harsányi Lajos gazdasági
programban és az aktuális költségvetési koncepcióban
megfogalmazott célkitűzések megvalósítása szellemében;
b) A közigazgatási munkában az összeegyeztethető köz-és
magánérdek megvalósításának érvényesítésére való törekvés;
c) Szabadságok idején az ágazatok zavartalan működtetése, főként
a lakossági szolgáltatások vonatkozásában.
d) A
költségvetési
támogatások
pályázati
úton
való
megszerzésének feltárása, a pályázatok elkészítése, illetőleg az
előkészítésében való közreműködés, az elnyert pályázatok
projektjei megvalósításában való egyéni és kollektív
munkálkodás.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján határozza
meg a jegyző 2009. évre szóló teljesítménykövetelményeit.
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(3) Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a személyre szóló
teljesítménykövetelményeket.
Felelős:
Határidő:

a határozat (2) pontjáért:
a határozat (3) pontjáért
2009. február 28.

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Állásfoglalás a megyei gyermekvédelmi intézményrendszer
átszervezése ügyében

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
154/2008.(XII.10.) határozata a
megyei gyermekvédelmi
intézményrendszer átszervezéséről
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
fenntartásában álló, a soproni Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási
Központ és a Győr-Moson Sopron Megyei Önkormányzat
Gyermekvédelmi Központ tervezett átszervezését.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy állásfoglalásáról a megyei közgyűlés
elnökét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. december 15.

4. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és
Szociális Intézményével fennálló ellátási szerződés módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

7
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a határozati javaslat elfogadása mellett foglalt állást.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: A váltás miatt meddig nem üzemel a jelzőrendszer.
Jutasi Kálmán polgármester: Az üzemelés folyamatos, kiesés nem lesz.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
155/2008.(XII.10.) határozata a Téti Kistérség Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézményével fennálló ellátási
szerződés módosításáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Téti Kistérség S.Ö.T.T.
Társulási tanácsa 2008. december 31-ével megszünteti a társulás
Gyermekjóléti és Családsegítő Intézménye által végzett
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
(2) A képviselő-testület az (1) pontban meghatározott tény alapján az
Önkormányzat és a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (9100. Tét, Fő u. 94) között
fennálló ellátási szerződést módosítására irányuló, az előterjesztés
mellékletét képező szerződést jóváhagyja.
(3) Felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására és a
szerződés módosításával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. december 31.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Megbízás a TÁMOP 3.1.4-es Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés címen kiírt pályázat elkészítéséhez szükséges
helyzetelemzési szaktanácsadói munka elvégzésére

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Pekóné Gáspár Katalin igazgatási előadó: A NYDOP-5.3.1. „Intézményi környezet
korszerűsítése a koroncói óvodában” című, az oktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése pályázaton a Koroncói óvoda felújítására nyertünk támogatást. A pályázat
benyújtásakor kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a következő pályázati szakaszban a Petőfi
Sándor ÁMK oktatásfejlesztésére is pályázunk. A pályázat 100 % os támogatást biztosít. A
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pályázat kötelező melléklete a helyzetelemzés, melyet meghatározott szervek végezhetnek el.
A helyzetelemzés költsége is elszámolható a pályázatban, csak akkor nem térül meg, ha a
pályázat nem nyer. A két óvoda vonatkozásában 150-150 ezer Ft + ÁFA, az iskola
vonatkozásában pedig 200 ezer Ft + Áfa a helyzetelemzés vállalkozói díja. Ebből az
összegből Koroncó Község Önkormányzata 150 ezer Ft + Áfa-t megtérít.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 10 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
156/2008.(XII.10.) határozata a TÁMOP 3.1.4-e pályázathoz
szükséges helyzetelemzési szaktanácsadói munka elvégzéséről
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
ajánlatát, és megbízza a TÁMOP 3.1.4-es pályázathoz szükséges
helyzetértékelési komplex szaktanácsadói feladat elvégzésével,
500.000.- azaz Ötszázezer forint + Áfa vállalkozói díj ellenértéke
fejében..
(2) A vállalkozói díj fedezetét a 2009. évi költségvetésben kell
előirányozni.
(3) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására és
az ezzel kapcsolatos intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
(4) Felkéri a jegyzőt az (1) bekezdésben szereplő összegnek a 2009. évi
költségvetésben való előirányzására, a polgármestert pedig a
költségvetés előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
2009. december 31; illetőleg a 2009. évi költségvetés
előterjesztésének határideje.

Jutasi Kálmán polgármester: A 6. napirendi pont tárgyalása előtt személyes érintettsége
miatt az ülés vezetését átadja Takács Viktor alpolgármesternek, egyben bejelenti, hogy
szintén személyes érintettsége miatt a szavazásban nem kíván részt venni.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Előterjesztés a polgármester illetménykiegészítésének megállapítására
és költségtérítésének emelésére

Előadó:

dr. Mohos Antal Ügyrendi Bizottság elnöke
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Takács Viktor alpolgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, dr. Mohos Antal
települési-képviselőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti az
előterjesztést. Egyben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi bizottság a
határozati javaslat elfogadását támogatja.
Molnár Csilla települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és
szintén a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Bári Zoltán települési-képviselő: A határozati javaslat 1. pontjával egyetért. A második
ponttal kapcsolatban van egy kis fenntartása, mert ez nem összeegyeztethető a Kormány
takarékossági programjával, viszont a polgármester eddig csak a költségtérítés minimális
összegét kapta, ezért elfogadja a javaslatot.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Takács Viktor alpolgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával – egy fő nem szavazott, – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
157/2008.(XII.10.)
határozata
a
polgármester
illetménykiegészítésének megállapításáról és költségtérítésének
emeléséről
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
reálkeresetek megőrzése céljából kiadott kormányintézkedés
értelmében 20.000.- Ft egyszeri kereset kiegészítést állapit meg
2008. II. félév időszakára Jutasi Kálmán polgármesternek, a 2008.
évi költségvetés tartaléka terhére.
(2) A Képviselő-testület a polgármester költségátalányának havi
összegét 2009. január 1-től kezdődő hatállyal 94.820.- Ft-ra emeli a
2009. évi költségvetési előirányzat terhére.
(3) Felkéri a jegyzőt, az (1) pont tekintetében a költségvetést módosító
rendelet elkészítésére, a (2) pont tekintetében a 2009. évi
költségvetésben történő előirányzásra, valamint a polgármestert a
jegyző javaslatainak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő::

Jutasi Kálmán polgármester
Dr. Jász Lipót jegyző
a kereset kiegészítés folyósításra 2008. december 15
az előterjesztések elkészítésére a II. fé. ktv. rendelet
mód, illetőleg a 2009. évi költségvetés előterjesztésének
határideje.

Takács Viktor alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Jutasi Kálmán polgármesternek.
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Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület tervezett
napirendjének tárgyalása megtörtént. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közelmúltban GyőrMoson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése az „Idősbarát Önkormányzat” címet
adományozta településünknek.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Felhívja a polgármester úr figyelmét, hogy az
önkormányzat honlapja, ha nincs levédve, azt sürgősen meg kell tenni, mielőtt más
folyamodik ehhez a dologhoz.
Polgár László bizottsági tag: Tudomása szerint a szolgáltató felé már valaki jelezte ilyen
jellegű igényét.
Jutasi Kálmán polgármester: Ezeket a neveket a telepítéskor az Int-air.net Kft-től kaptuk.
Polgár László bizottsági tag: Az nem azonos a levédéssel.
Jutasi Kálmán polgármester: Köszöni a felhívást, utána fog nézni.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester, mivel a munkaterv szerint a 2008. évben a mai az év utolsó
képviselő-testületi ülése, megköszönte képviselő-társainak, a bizottságok külsős tagjainak, az
intézmények vezetőinek és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az egész éves munkáját. A
közelgő ünnepekre való tekintettel jókívánságait fejezte ki számukra. Bejelenti, hogy a
képviselő-testület tervek szerint 2009. január 28-án ülésezik legközelebb. A képviselő-testület
ülését 18 óra 45 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Németh Gyula
Takács Viktor
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

