Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-8/2009.

Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. május 13-án
(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 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bognár Szabolcs települési-képviselő távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Gálné Sulyok Anetta és Molnár
Csilla települési-képviselőket kérte fel.
Gálné Sulyok Anetta és Molnár Csilla települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot:
A fogorvosi alapellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyása
melyet 1. napirendként javasol felvenni. Ezenkívül javaslatot tesz a meghívóban szereplő 6.
napirend levételére, mivel a jogszabályi változások miatt még több pontosításra is szükség
van..
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Jutasi Kálmán polgármester ismerteti 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 fogorvosi alapellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Kitüntetési javaslatok elbírálása – szóbeli előterjesztés
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának és létszámának
meghatározása
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
4. HPV vírus elleni védőoltás
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
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5. A jegyző meghatalmazása a Győri Többcélú Kistérségi Társulásban a polgármester
helyettesítésére
Előadó.
Jutasi Kálmán polgármester
6. A Győri KOMSZOL Kft. szerződés megszüntetési indítványa
Előadó.
Dr. Jász Lipót jegyző
7. Szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
8. Javaslat a Rábapatona-Koroncó Építéshatósági igazgatási Társulás létrehozására irányuló
társulási megállapodás felbontására
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
9. Szabó Dezső felajánlása – tanulók Erdélyi utazása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak a 3-8. napirendekhez az
írásos előterjesztést a meghívóval együtt, az 1. napirendhez pedig az ülés kezdete előtt kézhez
kapták.
Jutasi Kálmán polgármester a napirendek tárgyalása előtt emlékezteti a képviselő-testületet,
hogy dr. Jász Lipót jegyző közszolgálati jogviszonya 2009. május 14. napjával megszűnik,
15-től pedig, a képviselő-testület 149/2008.(XII.10.) határozatával kinevezett Szalainé dr.
Németh Annamária tölti be a jegyzői állást.
Felkéri Szalainé dr. Németh Annamáriát, hogy a képviselő-testület és a leendő munkatársak
előtt tegye le hivatali esküjét.
Jutasi Kálmán polgármester előmondása alapján Szalainé dr. Németh Annamária leteszi a
hivatali esküt.
Jutasi Kálmán polgármester átadja a kinevezési okmányokat, és ismételten gratulál a
kinevezéséhez.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 9 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 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
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c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a beszámolót 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A fogorvosi alapellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: Beszámol arról,
hogy a Szociálpolitikai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat
elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 34/2009.(V.13.) határozata a fogorvosi
alapellátásra vonatkozó szerződés jóváhagyásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testület
jóváhagyólag elfogadja a település fogorvosi ellátására
vonatkozó Henzel-Dent Fogorvosi Betéti Társasággal (9024
Győr, Vécsey u. 9.) megkötendő, az előterjesztéshez mellékelt
megbízási szerződést.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott szerződés
2009. május 16-i hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül
helyezi
a
122/2008.(X.15.)
és
az
azt
módosító133/2008.(XI.26.) határozatát.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.
pontban szereplő szerződés megkötésével kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Azonnal
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2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Kitüntetési javaslatok elbírálása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Dr. Mohos Antal települési-képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatást ad arról,
hogy az Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta. A képviselő-testületnek javasolja,
hogy e napirendhez kapcsolódóan a döntést halassza el a júniusi ülésére.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az oktatási intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok
számának meghatározása
Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Márkus Gusztáv igazgató: Elmondja, hogy az intézmény intézkedési tervében szerepel –
melyet a képviselő-testület is elfogadott – hogy az óvodai csoportokban 2 óvónőt biztosítani
kell. Jelzi, hogy a 4 csoporthoz szükséges 8 óvónő helyett 7 fő van alkalmazásban. Kéri a
képviselő-testületet, hogy szeptembertől 1 fő részfoglalkozású óvónő alkalmazását
engedélyezze a képviselő-testület.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester elsődlegesen az alábbi módosító javaslatot teszi fel szavazásra.
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Petőfi Sándor
ÁMK Rábapatonai Napközi Otthonos Óvodájában az óvoda pedagógus álláshelyek számát 1
0,5 fővel megemeli és 2009. szeptember 1-től kezdődően 10 hónapra, 1 fő 4 órás óvoda
pedagógus alkalmazását, melyre a fedezetet az intézmény 2009. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
A módosító javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Jutasi Kálmán polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra az elfogadott módosító javaslattal kiegészítve.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 35/2009.(V.13.) határozata az oktatási
intézményeknél a gyermek/tanuló csoportok számának
meghatározásáról:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Petőfi Sándor ÁMK, Általános Iskola és Óvoda
intézményében a 2009/2010. tanévre az óvodai csoportok
számát és létszámát, valamint
évfolyamonként a
tanulócsoportok számát és létszámát – 2009. szeptember 1jétől kezdődő hatállyal - az alábbiak szerint állapítja meg:
Óvoda, Koroncó:
- Kiscsoport:
1 csoport
16
fő
(induló) tanév végén: 24 fő
- Középsőcsoport:
1 csoport
21 fő
- Nagycsoport:
1 csoport
19 fő
Óvoda, Rábapatona:
- Kiscsoport:
1 csoport
14 fő
(induló)
tanév végén: 25 fő
- Kis-középső csoport
1 csoport
23 fő
(induló)
tanév végén: 25 fő
- Nagy-középső csoport:
1 csoport
22 fő
(induló)
tanév végén: 24 fő
- Nagycsoport:
1 csoport
25 fő
Általános Iskola:
Évfolyam
Tanulócsoport
száma
megjelölése
létszáma ( fő )
I.
1
1.
17
II.
1
2.
26
III.
1
3.
29
IV.
1
4.
14
V.
1
5.
15
VI.
1
6.
19
VII.
1
7.
36
OKÉV engedély
megvan a 2010/2011.
tanévig

VIII.
Napközi
Összesen:

1
2
10

8.
Napközi

18
47
174

2. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezi a Petőfi Sándor ÁMK Rábapatonai Napközi
Otthonos Óvodájában az óvoda pedagógus álláshelyek számát
1 0,5 fővel megemeli és 2009. szeptember 1-től kezdődően 10
hónapra, 1 fő 4 órás óvoda pedagógus alkalmazását, melyre a
fedezetet az intézmény 2009. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
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3. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a határozat végrehajtása
ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Márkus Gusztáv intézményvezető
Határidő: 2009. szeptember 1.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

HPV vírus elleni védőoltás

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Németh Gyula települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság elnöke: A Szociálpolitikai
Bizottság a határozati javaslatot megvitatta. Javaslata az, hogy a jelenlegi 8. osztályosok is
részesülhessenek a védőoltásban, tehát a 2008/09. tanévtől kezdődjön a hatálya, valamint ne
csak a rábapatonai általános iskola tanulóira, hanem az adott korosztályba tartozó rábapatonai
lakosokra, függetlenül attól, hogy hova jár iskolába.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság is
megvitatta a határozati javaslatot. Javaslata az, hogy ne tanévre, hanem egy adott időszakban
születettekre, pl. 1995.01.01-től 12.31-ig születettekre terjedjen ki, a másik javaslat pedig az,
hogy a költségviselés 50-50 %-os legyen a szülő és az önkormányzat között. Ezenkívül
felvetődött még, hogy aki a védőoltásban részesül az szűrővizsgálaton vegyen részt. Nem
javasolja a bizottság kiterjeszteni a rábapatonai lakosokra a védőoltást, mivel aki nem ide jár
iskolába, az után nem kapunk állami támogatást.
Burján Imre települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén sem támogatta az elhangzott
javaslatokat. Május elején a szülőknek tartottak egy tájékozatót, melyen már elhangzott a 2/3
– 1/3 arányú költségviselés, amit azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság tárgyalt. A védőoltást
megelőző szűrővizsgálattal szintén nem ért egyet, véleménye szerint az már személyiségi
jogokat sértene.
Kéri a képviselő-testületet, hogy, hogy e napirend döntésénél rendeljenek el névszerinti
szavazást.
Molnár Csilla települési-képviselő: A szülők tájékoztatását megelőzően tudomása szerint
nem döntött a Képviselő-testület e kérdésben. A megelőző szűréssel kapcsolatban pedig az a
véleménye, hogy az a szülőnek is érdeke, hogy ne kidobott pénz legyen.
Gácsné Kozma Ildikó védőnő: Orvosi titoktartás van, nem szivároghat ki, hogy ki miért
kaphat, illetve nem kaphat védőoltást.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Véleménye szerint a szülőket kell kellő képpen
felvilágosítani a szűrővizsgálattal kapcsolatosan és ezáltal fakultatívvá tenni, kötelezni
semmiképpen sem szabad. A döntés maradjon a szülő kezében.
Molnár Csilla települési-képviselő: Továbbra is kitart, hogy a határozati javaslat az
1995.01.01. és 12.31. között születettekre vonatkozzon, 50-50 %-os költségviselés mellett.
Bári Zoltán települési-képviselő: A Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadhatónak tartja, de
még igy is vannak fenntartásai.
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Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Javasolja, hogy ebben az évben legyen 2/3 -1/3 a
költség megosztás. A határozat erre az évre szól.
Takács Viktor alpolgármester: A vita arról szól, hogy az egészséget forintosítják, és ez
szomorú. Véleménye szerint a határozati javaslatban szereplő költségviselési arány megállja a
helyét. Elfogadja a Szociálpolitikai Bizottság azon javaslatát, hogy a jelenlegi 8. osztályosok
is részesülhessenek a védőoltásban.
Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő: Részt vett a szülőknek tartott tájékoztatón, ahol
sem összegről, sem az érintett korosztályról nem volt szó. Nyitott a 8. osztályosok bevonására
és a 2/3 -1/3 arányú költségviselésre. Ha jövőre nem lesz rá pénz akkor a felajánlásokból meg
kell oldani. A szűrővizsgálattal kapcsolatos véleménye az, hogy orvosi titoktartás van, és ha a
gyermek már fertőzött, akkor kidobott pénz.
Dr. Mohos Antal települési-képviselő: Fontosnak tartja a védőoltást, de meggyőződése,
hogy a megelőzésre, a rendszeres szűrésekre nagyobb hangsúlyt kellene fordítani.
Jutasi Kálmán polgármester: E területen is tovább léptek, jelenleg folyamatban van az
emlőrák-szűrés, melyen 56 fő helyi hölgy vesz részt szervezett formában.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester elsőként képviselői indítványra a névszerinti szavazás
elrendelését teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 8 fő igen és 1 fő nem szavazatával a HPV vírus elleni védőoltás napirend
döntés hozatalánál névszerinti szavazást rendel el.
A képviselő-testület 8 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett – a névszerinti
szavazással, melyről külön jegyzőkönyv készült – az alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2009.(V.13.) határozata a HPV elleni védőoltásról
1.) .Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2008/09. oktatási évtől kezdődő hatállyal a rábapatonai
lakos 8. osztályos leány tanulók részére a HPV vírus elleni
védőoltás ellenértéke - 60.000.- Ft/fő - 2/3-ad részének
megtérítését vállalja azzal a feltétellel, ha a gyermek szülei a
fennmaradó 1/3-ad részét az oltóanyag megrendelésének
határidejéig az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára befizetik.
2.) Az elkövetkező oktatási években a HPV. vírus elleni
védőoltás akkori ellenértékének megtérítését az (1)
bekezdésben meghatározott arányban vállalja.
3.) A támogatás fedezete a 2009. évi költségvetési tartalék
előirányzata.
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4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a 2009. évi
költségvetés módosításának elkészítésére, valamint a
következő évek költségvetésében az e célra fordítandó
pénzügyi fedezet előirányzására, a polgármestert pedig azok
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
jegyző
2009. szeptember 30, illetőleg folyamatos

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A jegyző meghatalmazása a Győri Többcélú Kistérségi
Társulásban a polgármester helyettesítésére

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 37/2009.(V.13.) határozata a jegyző
meghatalmazásáról a GYTKT-ban a polgármester
helyettesítésére
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 75/2005(XI.30.) határozatát 2009. május
14. napjával visszavonja.
2. A képviselő-testület meghatalmazza Szalainé Dr.
Németh Annamária jegyzőt, hogy a polgármester
akadályoztatása esetén – mint teljes körű, általános
meghatalmazott
–
a
Rábapatona
Község
Önkormányzata képviseletében a Győri többcélú
Kistérségi Társulásban eljárjon.
3. A jegyzőt az önkormányzat képviseletében eljárva a
polgármestert illető jogok és kötelezettségek terhelik.
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4. Ez a meghatalmazás
visszavonásig érvényes.

2009.

május

15-től

a

Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. május 15-től folyamatos
6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Győri KOMSZOL Kft. szerződés megszüntetési indítvány

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megvitatta, a határozati javaslat elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 38/2009.(V.13.) határozata a Győri
KOMSZOL Kft. szerződés megszüntetési indítványáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Győri Kommunális Szolgáltató Kft-nek az
Önkormányzattal fennálló folyékony hulladékszállításra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megszüntetésére
irányuló javaslatát nem fogadja el.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a Győri Kommunális
Szolgáltató Kft-t a Képviselő-testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009. május 31.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szavazatszámláló Bizottság tagjának megválasztása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 39/2009.(V.13.) határozata Szavazatszámláló
Bizottsági tag megválasztásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 001. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottságát az alábbi személlyel egészíti ki,
Kertainé Hermann Henrietta rábapatonai lakost
bizottsági tagnak
választja meg.
(2) Felkéri a polgármestert, hogy vegye ki az esküt a
szavazatszámláló bizottsági tagtól és adja át megbízó
levelét.
Felelős: Jutasi Kálmán polgármester
Határidő: 2009.június 5.
8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Javaslat a Rábapatona-Koroncó Építéshatósági Igazgatási
Társulás létrehozására irányuló Társulási Megállapodás
felbontására
Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 40/2009.(V.13.) határozata a RábapatonaKoroncó Építéshatósági Igazgatási Társulás Társulási
Megállapodásának felbontásáról
1.) Rábapatona Község Önkormányzata az építéshatósági
hatáskör megszűnése miatt kezdeményezi Koroncó
Község Önkormányzatánál a Rábapatona-Koroncó

11
Építéshatósági Igazgatási Társulás megszűntetését, a
közöttük fennálló Társulási Megállapodás „közös
megegyezéssel” való felbontása útján, 2009. május 31-i
hatállyal.
2.) Indítványozza, hogy a szerződés megszűnését követő
elszámolásra 2009. június 30-ig kerüljön sor.
3.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
társulási szerződés felbontása, és az egymásközti
elszámolás kérdésében a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
jegyző
Határidő: 2009. június 30.
9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Szabó Dezső felajánlása – tanulók Erdélyi utazása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az előző évivel azonos módon Szabó Dezső ismételten
megszervezi az erdélyi kirándulást. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. Tavaly 150 E
Ft-tal járult hozzá a képviselő-testület.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke. A Pénzügyi Bizottság
ebben az évben is támogatja a 150 E Ft-os hozzájárulást a tanulók erdélyi kirándulásához.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Dezső rábapatonai
lakos által szervezett és adományából
fedezett erdélyi kirándulás költségeinek
kiegészítéseként 150.000,- Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást biztosít a
szervező részére.
2. A támogatás a kirándulás utazási, szállás és étkezési költségeire használható fel, Szabó
Dezső tételes elszámolási kötelezettsége mellett.
3. A támogatás fedezete a 2009. évi költségvetési tartalék.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelet-tervezetének
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Jegyző
1. pont: a kirándulás időpontját megelőző 10. nap
2. pont: 2009. augusztus 31.
4. pont. II. f.évi ktv. módosítás határideje
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A képviselő-testület 9 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 41/2009.(V.13.) határozata Szabó Dezső
felajánlásához kiegészítő támogatás biztosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szabó Dezső rábapatonai lakos által szervezett
és adományából
fedezett erdélyi kirándulás
költségeinek kiegészítéseként 150.000,- Ft vissza nem
térítendő költségvetési támogatást biztosít a szervező
részére.
2. A támogatás a kirándulás utazási, szállás és étkezési
költségeire használható fel, Szabó Dezső tételes
elszámolási kötelezettsége mellett.
3. A támogatás fedezete a 2009. évi költségvetési tartalék.
4. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést
módosító
rendelet-tervezetének
elkészítésére,
a
polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
Jegyző
Határidő: 1. pont: a kirándulás időpontját megelőző 10. nap
2. pont: 2009. augusztus 31.
4. pont. II. f.évi ktv. módosítás határideje
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént.
Napirenden kívül előre jelzi, hogy május 25-én, hétfőn rendkívüli ülést kell tartani a napokban
kiírásra kerülő TEUT pályázat miatt.
Jutasi Kálmán polgármester, mivel az utolsó képviselő-testületi ülés, amelyen dr. Jász Lipót
jegyzőként vett részt, a képviselő-testület nevében megköszönte a munkáját, a továbbiakban
pedig jó pihenést és jó egészséget kíván számára.
Dr. Jász Lipót jegyző: Elköszön a képviselő-testülettől.
Jutasi Kálmán polgármester a képviselő-testület ülését 18 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Gálné Sulyok Anetta
Molnár Csilla
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

