Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-6/2009
Jegyzőkönyv
Készült:

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. április 22-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 7 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Dr. Mohos Antal, Németh
távolmaradásukat előre jelezték.

Gyula

és

Takács

Viktor

települési-képviselők

A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és Gálné Sulyok
Anetta települési-képviselőket kérte fel.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirendek tárgyalására tesz javaslatot:
Pályázat a Rábapatona község egészségházának akadálymentesítésére
Az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub és a Boleró TSE támogatása
Építési telkek kedvezményes értékesítésének kiterjesztése,
melyeket 7-9. 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 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó.
Jutasi Kálmán polgármester
2. Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
3. A 2009. évre szóló belső ellenőrzési terv módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2008. évről
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
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5. Az önkormányzat intézményeinek felülvizsgálata és besorolása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
6. A szociális igazgatás és szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2007.(III.29.) Kt.
rendelet módosítása
Előadó:
dr. Jász Lipót jegyző
7. Pályázat a Rábapatona község egészségházának akadálymentesítésére
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
8. Az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub és a Boleró TSE támogatása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
9. Építési telkek kedvezményes értékesítésének kiterjesztése
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1-6. napirendekhez az
írásos előterjesztést a meghívóval együtt, a 7. és 9. napirendhez pedig az ülés kezdete előtt
kapták kézhez.
Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót 7 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 7 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 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester
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Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
rendelet-tervezetet megvitatta, javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet
a független könyvvizsgáló áttekintette, az elfogadásra alkalmasnak találta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 5/2009.(IV.23.) rendelete az önkormányzat
2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Tájékozató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megvitatta, elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 23/2009.(IV.22.) határozata a 2008. évre szóló
belső ellenőrzésről szóló jelentés elfogadásáról:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008. évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést
elfogadja.
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3.) napirend tárgyalása:
Tárgya:

A 2009. évre szóló belső ellenőrzési terv módosítása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megvitatta, elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 24/2009.(IV.22.) határozata a 2009. évre szóló
belső ellenőrzési terv módosításáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2009. évre szóló belső ellenőrzési tervét
jóváhagyó 128/2008.(XI.5.) határozatának 1/a. pontját
hatályon kívül helyezi.
(2) Felkéri a jegyzőt, hogy a módosító határozatot küldje meg
a Győri Többcélú kistérségi Társulás elnökének.
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
2009. április 30.

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2008.
évről

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság tagja: A
Szociálpolitikai Bizottság az előterjesztést megvitatta, mindkét határozati javaslat elfogadását
támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a gyermekvédelmi feladatok értékelésének elfogadásáról szóló
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
25/2009.(IV.22.)
határozata
a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jegyzőnek a gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról
szóló tájékoztatóját elfogadja.
Jutasi Kálmán polgármester a gyermekjóléti feladatok értékelésének elfogadásáról szóló
határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 26/2009.(IV.22.) határozata a gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti
és Szociális Intézménye munkatársának a Rábapatona
községben a gyermekjóléti és családsegítő feladatok 2008.
évben történt ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat intézményeinek felülvizsgálata és besorolása

Előadó:

dr. Jász Lipót jegyző

Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megvitatta, elfogadásra javasolja.
Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság szintén megvitatta a határozati javaslatot és támogatja az
elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 27/2009.(IV.22.) határozata az önkormányzat
intézményeinek felülvizsgálatáról és besorolásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete mint alapító szerv, a Polgármesteri Hivatalt,
valamint a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központot
szervezeti, valamint az általuk végzett közfeladat
ellátásának módját illetően felülvizsgálva megállapítja,
hogy mindkét költségvetési szerv további működése 2009.
július 1-je után is indokolt.
(2) A Polgármesteri Hivatalt:
a. tevékenysége alapján: közhatalmi,
b. feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervnek sorolja be.
(3) A Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvodát:
a. tevékenysége alapján: közszolgáltató,
b. feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
önállóan működő költségvetési szervnek sorolja be.
(4) Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban szereplő besorolás
alapján az intézmények módosító alapító okiratait készítse
el és a május 13-i képviselő-testület ülésére terjessze elő
Felelős:
Határidő:

Dr. Jász Lipót jegyző
2009. május 13.

6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A szociális igazgatás és szociális ellátások szabályozásáról szóló
5/2007.(III.29.) Kt. rendelet módosítása

Előadó:

Dr. Jász Lipót jegyző

Gálné Sulyok Anetta települési-képviselő, Szociálpolitikai Bizottság tagja:
Szociálpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, annak elfogadását támogatja.

A

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Rábapatona
Község
Önkormányzata
képviselőtestületének 6/2009.(IV.23.) rendelete a szociális igazgatás
és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
5/2007.(III.29.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
7. Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Pályázat a Rábapatona község egészségházának akadálymentesítésére

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Az önkormányzat intézményei közül az egészségház
akadálymentesítése egyáltalán nem megoldott, ezért tett erre javaslatot most a pályázati
lehetőség kihasználásával.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megvitatta, elfogadásra javasolja.
Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság szintén megvitatta a határozati javaslatot és támogatja az
elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 28/2009.(IV.22.) határozata az egészségház
akadálymentesítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elrendeli a Rábapatona Kossuth u. 17. sz. alatti
egészségház akadálymentesítésének előkészítését.
(2) Az akadálymentesítés költségvetési fedezetét pályázati
úton kell biztosítani vissza nem térítendő állami támogatás
elnyerésével.
(3) Felhatalmazza a polgármestert, a pályázat előkészítési
munkáinak megszervezésére, a pályázathoz szükséges
építési engedélyezési terv megrendelésére a tervező
kiválasztására és a jogerős építési engedélyek
beszerzésére,
valamint
az
ezekkel
kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére.
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(4) A (3) pontban meghatározott feladatok elvégzésének
pénzügyi fedezetét a 2009. évi költségvetési tartalék
terhére biztosítja.
(5) Felkéri a polgármestert hogy a pályázati anyagot annak
elkészültét követő képviselő-testületi ülésre – a pályázat
kérdésében való érdemi döntés meghozatala céljából –
terjessze elő.
(6) Felkéri a jegyzőt a költségvetést módosító rendelettervezet elkészítésére, a polgármestert pedig annak
előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
jegyző
folyamatos, illetőleg a 2009. évi I. f. évi
költségvetés módosítás határideje.

8.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az „Életet az éveknek” Nyugdíjasklub és a Boleró TSE támogatása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Nyugdíjas klub
szervezésében megtartott Unoka, szülő, nagyszülő vetélkedőhöz a Pannon Nyugdíjas
Szövetség a terembérleti díjjal járult hozzá, 50.000,- Ft-ot utaltak át az önkormányzat
számlájára. Javasolja, hogy ezt az összeget támogatásként adják át a Nyugdíjas klub részére.
Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a Pannon-Víz Zrt. részére a május 9-i rendezvényen
reklámlehetőséget ajánlott fel, amit elfogadtak, és ezért 72.000,- Ft-ot fizetnek az
önkormányzat részére. A Bolero Tánccsoport Barcelonai útjához javasolja ezt az összeget
támogatásként továbbadni.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
polgármester úr javaslatát megvitatta, azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Nyugdíjas
Szövetségtől terembérlet címén átvett 50.000,- Ft-ot az „Életet az Éveknek”
Nyugdíjasklub részére, egyszeri vissza nem térítendő támogatásként biztosítja.
2. A Képviselő-testület a Pannon-Víz Zrt-től reklámtevékenység címén átvett 60.000,Ft-ot a Bolero Tánccsoport részére egyszeri vissza nem térítendő támogatásként
biztosítja.
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3. Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
Felelős:

Jutasi Kálmán polgármester
Jegyző
Határidő: 1. pont tekintetében: 2009. május 15.
2. pont tekintetében: A 2009. I. f.évi ktv. mód. határideje
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 29/2009.(IV.22.) határozata az „Életet az
Éveknek” Nyugdíjasklub és a Bolero Tánccsoport
támogatásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pannon Nyugdíjas Szövetségtől terembérlet címén átvett
50.000,- Ft-ot az „Életet az Éveknek” Nyugdíjasklub részére,
egyszeri vissza nem térítendő támogatásként biztosítja.
2. A Képviselő-testület a Pannon-Víz Zrt-től reklámtevékenység
címén átvett 72.000,- Ft-ot a Bolero Tánccsoport részére
egyszeri vissza nem térítendő támogatásként biztosítja.
3. Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának
elkészítésére, a polgármestert pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Jegyző
1. pont tekintetében: 2009. május 15.
2. pont tekintetében: A 2009. I. f.évi ktv. mód.
határideje

9.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Építési telkek kedvezményes értékesítésének kiterjesztése

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy egy győri család megkereste, aki
2 óvodás gyermekkel önkormányzati telket vásárolna, és letelepedne Rábapatonán. Az általuk
kiválasztott telekre azonban nem vonatkozik a gyermekkedvezmény. Ez a megkeresés adta
számára az ötletet, és az ingatlan piac pangása csak megerősítette benne, hogy a többi telekre
is ki kellene terjeszteni a kedvezményt.
Bognár Szabolcs települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
határozati javaslatot megvitatta, elfogadásra javasolja.
Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság szintén megvitatta a határozati javaslatot és támogatja az
elfogadását.
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További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 7 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 30/2009.(IV.22.) határozata az építési telkek
kedvezményes értékesítésének kiterjesztéséről
(1) Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 37/2007. (III. 28.) határozata (1) bekezdés b; c;
és d; pontjában meghatározott kedvezményes értékesítési
feltételeket kiterjeszti az önkormányzat tulajdonában lévő
Rábapatona, Vasút, Besenyő és Fábián Ferenc utcában
lévő valamennyi értékesítésre kijelölt építési telkére.
(2) Felkéri a polgármestert a határozat közzétételére és
végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
folyamatos

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Bejelenti, hogy a következő képviselő-testületi ülés a
munkatervtől eltérően 2009. május 13-án szerdán lesz. Ezen az ülésen kerül sor Szalainé dr.
Németh Annamária részére a kinevezési okmányok átadására, majd eskütételére, valamint dr.
Jász Lipót elköszönésére. Bejelenti továbbá, hogy a kitüntetési javaslatokat az Ügyrendi
Bizottság 2009. április 29-i ülésén tárgyalja, melyre meghívást kapnak a javaslattevők,
valamint a bizottságok elnökei is.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselő-társait
pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák.
A képviselő-testület ülését 17 óra 30 perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

dr. Jász Lipót
jegyző

Bán Ferenc
Gálné Sulyok Anetta
Települési-képviselők, jkv. Hitelesítők

