Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
104-4/2008.
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2008. március 19én (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 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bán Ferenc, Burján Imre, dr. Mohos Antal és Takács Viktor települési-képviselők
távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bári Zoltán és Gálné Sulyok
Anetta települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl pótnapirend
tárgyalására tesz javaslatot:
Ø Tiszteletdíj átcsoportosítására irányuló kérelem
Ø A Petőfi Sándor ÁMK felújítása
melyeket 6-7. napirendként javasol felvenni.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismereti az elfogadott napirendet.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Napirend:
1. a) A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető állapotáról
Előadó:
„Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
b) A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.) kt.
rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
2. A Petőfi Sándor ÁMK egybeszerkesztett Pedagógiai programjának és a Szervezeti és
Működési Szabályzatának áttekintése (szóbeli előterjesztés)
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
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3. A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatásról
szóló 36/2004.(XII.16.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
4. A polgármester felhatalmazása az útlejegyzésekhez kapcsolódó megállapodások
aláírására
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. Elvi döntés az önkormányzat tulajdonában álló 0211/2. hrsz-ú külterületi ingatlan
bérbeadásáról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
6. Tiszteletdíj átcsoportosítására irányuló kérelem
Előadó:
Nagy Zoltán Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság
tagja
7. A Petőfi Sándor ÁMK felújítása
Előadó.
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1. a 3-5. napirendekhez
a meghívóval együtt, a 6. napirendhez pedig az ülés kezdete előtt írásos előterjesztést kaptak.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 6 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 6 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 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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1/a.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető állapotáról

Előadó:

A „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője

Jutasi Kálmán polgármester: Bejelenti, hogy a Temetkezési Kft. képviselője, Abdai Imre úr
egészségi állapota miatt az ülésen részt venni nem tud.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
Temetkezési Kft. tájékoztatóját javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jószív” Temetkezési Kft.
2007. évi temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről a Rábapatona községi temetőben
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008.(III.19.) határozata a „Jószív” Temetkezési Kft.
tájékoztatójáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jószív”
Temetkezési Kft. 2007. évi temetőüzemeltetéssel kapcsolatos
tevékenységéről - a Rábapatona községi temetőben - szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.

1/b.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló
18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megvitatta. Javasolja, hogy a sírhelydíj
mértékét a képviselő-testület 11.000,- Ft összegben állapítsa meg.
Jutasi Kálmán polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülését követően telefonon egyeztetett a
Kft. képviselőjével, Abdai Imre úrral, aki a bizottság által javasolt összegét a Kft. részéről is
elfogadhatónak tartja.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra.
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra azzal, hogy az 1. számú melléklet 1. pontjában a sírhelydíj 11.000,- Ft/sírhely
összegre módosul.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008.(III.20.) rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezési
tevékenységről szóló 18/2001.(XI.29.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK egybeszerkesztett Pedagógiai
programjának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának
áttekintése

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Molnár Csilla települési-képviselő, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Az
Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság ülésén arra az álláspontra jutottak, hogy az
iratanyagokat áttanulmányozzák és észrevételeiket az intézmény igazgatójához eljuttatják. Azt
követően a következő képviselő-testületi ülésre döntés céljából elő lehet terjeszteni.
Jutasi Kálmán polgármester: Kéri, hogy észrevételeiket, javaslataikat két héten belül
juttassák el az ÁMK igazgatójához.
További kérdés, hozzászólás nem volt.

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 36/2004.(XII.16.) Kt.
rendelet módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző
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Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megvitatta, javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata képviselő-testületének
6/2008.(III.20.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a
települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatásokról szóló
36/2004.(XII.16.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A polgármester felhatalmazása az útlejegyzésekhez kapcsolódó
megállapodások aláírására

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2008.(III.19.) határozata a polgármester útlejegyzésekkel
kapcsolatos felhatalmazásáról
1) Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen kialakításra kerülő
építési telkekhez kapcsolódó útlejegyzés esetében az eljárással érintett
földterületek tulajdonosaival az önkormányzat tulajdonába kerülő közút
céljára szolgáló földterület kártalanítását illetően megállapodást kössön
és az ügylettel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye.
2) Az (1) pontban meghatározott megállapodás azt tartalmazza, hogy a
tulajdonos az út céljára igénybevett földterületért kártalanításra nem tart
igényt.
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3) A Képviselő-testület a 37/2005. (VI. 29.) Kt határozatát a mai napon
hatályon kívül helyezi.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: folyamatos
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Elvi döntés az önkormányzat tulajdonában álló 0211/2. hrsz-ú
külterületi ingatlan bérbeadásáról

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megvitatta. Az elvi hozzájárulást támogatja a vízrendezési terv előírásainak
betartása mellett.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy kapjon felhatalmazást a képviselő-testülettől
további tárgyalások folytatására, mely kiterjed a bérbeadás módjára és összegére. A
tárgyalások befejeztével az ügy ismét visszakerül döntésre a képviselő-testület elé.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg egyetért az
önkormányzat tulajdonában lévő 0211/2. hrsz. alatt lévő külterületi Holt-Rába ágnak
un. Feller-saroktól kezdődő 200 méteres szakasza bérbeadásával Bálint Attila és társai
által alapított egyesületnek.
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt személyi körrel a bérleti
szerződés részletes feltételeit tisztázza és javaslatát a képviselő-testület ülése elé
terjessze.
3) A bérleti szerződés tervezetének meghatározásánál biztosítani kell az adott terület
Holt-ági minőségének, továbbá az önkormányzat csapadék- és vízelvezetési tervében
meghatározott feltételeit.
4) A képviselő-testület e határozata elvi jellegű, ezzel a szerződés megkötését
kezdeményezők felé semminemű kötelezettsége nem keletkezik.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2008. október 31.
A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2008.(III.19.) határozata a 0211/2. hrsz-ú külterületi ingatlan
bérbeadásáról
1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg
egyetért az önkormányzat tulajdonában lévő 0211/2. hrsz. alatt lévő
külterületi Holt-Rába ágnak un. Feller-saroktól kezdődő 200
méteres szakasza bérbeadásával Bálint Attila és társai által alapított
egyesületnek
2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt
személyi körrel a bérleti szerződés részletes feltételeit tisztázza és
javaslatát a képviselő-testület ülése elé terjessze.
3) A bérleti szerződés tervezetének meghatározásánál biztosítani kell
az adott terület Holt-ági minőségének, továbbá az önkormányzat
csapadék- és vízelvezetési tervében meghatározott feltételeit.
4) A képviselő-testület e határozata elvi jellegű, ezzel a szerződés
megkötését kezdeményezők felé semminemű kötelezettsége nem
keletkezik.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
2008. október 31.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tiszteletdíj átcsoportosítására irányuló kérelem

Előadó:

Nagy Zoltán Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a képviselők és
külsős bizottsági tagok tiszteletdíj fedezetének összege a 2008. évi költségvetés tartalékában
került tervezésre. Ebből az összegből Nagy Zoltán, mint az Oktatási-, Kulturális és Sport
Bizottság tagjának tiszteletdíj kerete 51.200,- Ft.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Zoltán, Oktatási-,
Kulturális és Sport Bizottsági tag kérelmét elfogadja, ezért a 2008. évi
költségvetésében a tartalék előirányzaton belül a képviselő-testület tagjai részére
egyéni közérdekű indítványainak anyagi fedezetére tervezett összegből 51.200,- Ft-ot
a Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzatára átcsoportosít.
2.) Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a
polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2008. I. f.évi költségvetési rendelet módosításának határideje
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A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2008.(III.19.)
határozata
költségvetési
előirányzat
átcsoportosításáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy
Zoltán, Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottsági tag kérelmét
elfogadja, ezért a 2008. évi költségvetésében a tartalék előirányzaton
belül a képviselő-testület tagjai részére egyéni közérdekű
indítványainak anyagi fedezetére tervezett összegből 51.200,- Ft-ot a
Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzatára átcsoportosít.
2.) Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2008. I. f.évi költségvetési rendelet módosításának határideje
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK felújítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Művelődési Ház
felújítását követően megkezdődött az ÁMK felújítása. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás
a SZMM Közmunka Tanácsa által kiírt 2007/10 Téli-Tavaszi közmunkaprogramjában 5 főt
foglalkoztat rábapatonai munkahellyel. Intézményeink fizikai alkalmazottjainak és a
közmunka programban foglalkoztatottaknak köszönhetően a felújítási munkálatoknál
javarészt csak anyag költség merül fel, ami lényeges megtakarítást jelent. A felújításra
tervezett pénzösszeget felhasználták. Dönteni kellene a folytatásról. Ezt megelőzően azonban
kéri képviselő-társait, hogy a helyszínen nézzék meg az eddig elvégzett munkát.
Jutasi Kálmán polgármester 17 óra 45 perckor szünetet rendelt el.
A képviselő-testület ülése 18 óra 15 perckor folytatódik.
Jutasi Kálmán polgármester összegezve a helyszíni szemlén elhangzottakat az alábbi
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg hozzájárul a
Petőfi Sándor ÁMK felújítási (felfestési, parketta csiszolási) munkálatainak
folytatásához.
2.) Az 1.) pontban meghatározott feladatokhoz szükséges anyagi és vállalkozói díj
fedezetére, 800 E Ft összeget a 2008. évi költségvetésében a tartalékban képviselői
keretre elkülönített összegből biztosít.
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3.) Felkéri az ÁMK igazgatóját, hogy a további felújítási munkálatokról készítsen
költségvetést, és azt a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
4.) Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a
polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
Márkus Gusztáv igazgató
Határidő: 2008. április 23.
4. pont tekintetében: 2008. I. f.évi ktv. módosítás határideje
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2008.(III.29.) határozata az ÁMK felújításáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elvileg
hozzájárul a Petőfi Sándor ÁMK felújítási (felfestési, parketta
csiszolási) munkálatainak folytatásához.
2.) Az 1.) pontban meghatározott feladatokhoz szükséges anyagi és
vállalkozói díj fedezetére, 800 E Ft összeget a 2008. évi
költségvetésében a tartalékban képviselői keretre elkülönített
összegből biztosít.
3.) Felkéri az ÁMK igazgatóját, hogy a további felújítási munkálatokról
készítsen költségvetést, és azt a képviselő-testület soron következő
ülésére terjessze elő.
4.) Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezet
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Márkus Gusztáv igazgató
Határidő: 2008. április 23.
4. pont tekintetében: 2008. I. f.évi ktv. módosítás határideje
Jutasi Kálmán polgármester megállapított, hogy a tervezett napirendek tárgyalása
megtörtént.
Nagy Zoltán művelődésszervező: Szeretne iránymutatást kapni a képviselő-testülettől a
majális szervezését illetően.
Jutasi Kálmán polgármester: Ezt a feladatot a képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális és
Sport Bizottságra ruházta át. A bizottság jövő héten ülésezzen, ahol napirendre tűzik a majális
megszervezését.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, a képviselő-testület
ülését 18 óra 30 perckor bezárta. Kérte képviselő-társait, hogy munkájukat zárt ülés keretében
folytassák.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bári Zoltán
Gálné Sulyok Anetta
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

