Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-2/2009
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. február 18án (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.
Bán Ferenc és Takács Viktor települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és Gálné Sulyok
Anetta települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek közül a 2. napirendi pont
elhagyására, valamint egy pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot az alábbiakban
Ø A Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
melyet 2. napirendként javasol felvenni. Ezenkívül bejelenti, hogy a meghívó kiküldését
követően olyan döntésre váró ügyek érkeztek, melyek zárt ülés tartását teszik indokolttá, kéri
annak elfogadását.
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. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési
költségvetési rendelet megalkotása
Előadó:

javaslatának

elfogadása,

Jutasi Kálmán polgármester

2. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy képviselő-társai az 1. napirend írásos
előterjesztését a meghívóval együtt, a 2. napirendi pont előterjesztését pedig az ülés kezdete
előtt kapták kézhez.
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Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Előző ülésen
tájékoztatást adott arról, hogy 2 fő települési-képviselő akadályoztatása miatt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőn belül nem tudott eleget tenni. Bejelenti,
hogy a mai napon mindkét képviselő teljesítette vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét..
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:

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslatának elfogadása,
költségvetési rendelet megalkotása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet az
előző ülésen jóváhagyott anyag alapján került összeállításra, azzal az eltéréssel, hogy a 4.
osztályosok úszásoktatásának költségét 140 ezer Ft-tal megemelték a tartalékot pedig
ennyivel csökkentették. Erre abból a meggondolásból került sor, hogy a harmadik osztály
létszáma nagyon alacsony, ezért a két osztály oktatása együtt kifizetődőbb. Ezenkívül
tájékoztatást ad arról, hogy a tervezetben két sajtó hiba van, a 3. §-ban a bevételi és kiadási
főösszeg helyesen 585.670 ezer forint, a 10. §-ban a tartalék előirányzata 19.421 E Ft.
Burján Imre települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A rendelet-tervezetet a
Pénzügyi Bizottság tárgyalta, a polgármester úr által ismertetett módosításokkal együtt
javasolja elfogadásra.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra, azzal, hogy
Ø a 3. §-ban a bevételi és kiadási főösszeg 585.670 ezer forint,
Ø a 10. §-ban a tartalék előirányzata 19.421 E Ft.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2009.(II.19.) rendelete az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság az előterjesztést 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
9/2009.(II.18.) határozata a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a Győri
Többcélú Kistérségi Társulás ülésére előterjesztésre kerülő,
a társulási megállapodás módosítására vonatkozó határozati
javaslat és mellékleteinek tartalmát.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítására,
továbbá
a
szociális
szolgáltatások
ellátásának
megszervezésére és teljesítésére vonatkozó feladatok
elvégzésére és jognyilatkozatok megtételére.
3. A Képviselő-testület e tárgyban hozott 6/2009.(I.28.)
határozatát egyidejűleg hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
folyamatos
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Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Napirenden kívül felveti, hogy több önkormányzat
foglalkozott a 13-14 éves lányok méhnyakrák elleni védőoltásával. Tájékoztatásul elmondja,
hogy az érintett korosztályból a 7. osztályban 8 lány van, majd az ezt követő évfolyamokban
19, és 11 lány oltásával kellene számolni. Az oltóanyag ára 70.000,- Ft. Kéri a képviselőtestület állásfoglalását, hogy ez ügyben végezzenek-e felméréseket, illetve foglalkozzanak-e
érdemlegesen a témával.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Véleménye szerint a feltételeket alaposan meg
kell vizsgálni. Ismeretében van egy szülész-onkológus véleményének, aki a védőoltást
javasolja. Ha a képviselő-testület nem határolja el magát e kérdéstől, akkor javasolja a szülők
teljeskörű tájékoztatását, hogy ők azok ismeretében felelősségteljesen tudjanak dönteni.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Javasolja, hogy az előkészítő munkába a háziorvost
és a védőnőt feltétlenül vonják be.
Jutasi Kálmán polgármester: Javasolja, hogy a Szociálpolitikai Bizottság foglalkozzon e
kérdéssel, és májusig készítse elő döntésre.
Bári Zoltán települési-képviselő: Összetettnek gondolja ezt a kérdést. Felmerül benne, hogy
miért tesznek különbséget védőoltás és védőoltás között. A szóbanforgónak jelenleg túl nagy
a propaganda, és nem lehet tudni mi van mögötte. Neki sok a kételye ezzel kapcsolatban.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Ő ezt annak tudja be, hogy jelenleg ez az
egyetlen daganatos betegség, amelynek van védőoltása.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Furcsának tartja, hogy az önkormányzatok
felvállalják ezt a dolgot.
Jutasi Kálmán polgármester: Felkéri a Szociálpolitikai Bizottságot, hogy foglalkozzon e
témával és terjessze döntésre a képviselő-testület ülése elé.
Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság felveszi a kapcsolatot a Tarbay doktorral, és az április 22-i ülésen tájékoztatást
adnak az ügy állásáról.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy megkereste a Győri Vásár Kft.
azzal, hogy ha egy helyi rendezvényen propagálhatja tevékenységét, akkor a rendezvény
szervezéséhez hozzájárul. Ez a helyi rendezvény lenne a majális, melyet emiatt a május 1-jét
követő héten kellene megtartani. Javasolja, hogy 1-jén csak zenés ébresztő legyen, a szokásos
rendezvénye megtartására pedig egy héttel később kerüljön sor.
Burján Imre települési-képviselő: Véleménye szerint élni kell a lehetőséggel.
Jutasi Kálmán polgármester: A Győri Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás
értelmében március 1-jétől a Megmentő Kht. végzi településünkön a házi segítségnyújtást. Ez
annyit jelent, hogy átvenné a jelenlegi gondozónőnket és rajta kívül még egy gondozót
alkalmazna. A szociális étkeztetés továbbra is a mi feladatunk marad, amire létszámot
biztosítanunk kell.
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Bejelenti továbbá, hogy jogszabályi változás miatt március 1-től jelenlegi formájában nem
működhet tovább az építésügyi hatóság, két teljes munkaidős ügyintézővel lehet csak
működtetni. Kéri, hogy 1 hónapra a részmunkaidő munkavállalót teljes munkaidőben
foglalkoztathassa, ez idő alatt tisztázódni fog a jogutódlás kérdése.
Tájékoztatást ad a továbbiakban arról, hogy
Ø Budapesten a hétvégén kerül megrendezésre az utazási kiállítás, ahol a Győri
Többcélú Kistérségi Társuláson belül Rábapatonát is bemutatják.
Ø Az Önkormányzati Tájékoztató elkészültét követően a szerkesztő bizottsági ülésre
március 2-án 15.00 órakor kerül sor.
Ø A közösségi közlekedés fejlesztése pályázat keretein belül a szerződés kötés
megtörtént, indulhat a közbeszerzési eljárás.
A képviselő-testület a polgármester építésüggyel kapcsolatos felvetését egyhangúlag
támogatta.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. Az ülést 17 óra 50 perckor
bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bognár Szabolcs
Gálné Sulyok Anetta
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

