Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-15/2009.
Készült:

Jegyzőkönyv

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. augusztus
26-án (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő ülésén.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint
Kálóczi Károly helyi lakos

Jutasi Kálmán polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a megválasztott
10 települési-képviselőből 6 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Bári Zoltán, Bognár Szabolcs, Gálné Sulyok Anetta
települési-képviselők távolmaradásukat előre jelezték.

és dr. Mohos Antal

A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bán Ferenc és Németh
Gyula települési-képviselőket kérte fel.
Bán Ferenc és Németh Gyula települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalására tesz
javaslatot.
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. Tájékoztató a 2009. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának beszámolója a 2008/2009-es oktatási/nevelési
évről
Előadó:
Márkus Gusztáv igazgató
4. A Polgármesteri Hivatal és a Petőfi Sándor ÁMK alapító okiratainak módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
5. A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékra
közszolgáltatásokról szóló 36/2004.(XII.16.) Kt. rendelet módosítása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

vonatkozó
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6. Ügyrendi Bizottság külsős tagjának pótlása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
7. Döntés a polgármester kereset-kiegészítéséről
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak az 1-6. napirendekhez
az írásos előterjesztést a meghívóval együtt kézhez kapták.
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.
1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:
Előadó:

Tájékoztató a 2009.
pótelőirányzatokról

I.

félévben

engedélyezett

központi

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: Tájékoztatást ad arról,
hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság a napirendhez tartozó írásos 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 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

3

Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 59/2009.(VIII.26.) határozata a 2009. I.
félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról
A Képviselő–testület az önkormányzat részére biztosított
pótelőirányzatokat tudomásul veszi, így az önkormányzat 2009.
évi költségvetésében a
bevételi főösszeget és azon belül
központosított támogatás előirányzat 5.161 E Ft
összeggel
a kiadási fösszeg és azon belül a
személyi juttatások előirányzat 3.405 E Ft
összeggel,
munkaadókat terhelő járulékok előirányzat
1.090 E Ft összeggel,
társadalom – és szociálpolitikai juttatások
előirányzat 669 E Ft összeggel
történő emelésével
az önkormányzat költségvetési tartalék (működési )
előirányzat 3 E Ft összeggel
történő csökkenésével egyidejűleg.
A képviselő–testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal,
hogy a határozatnak megfelelően a 2009. évi költségvetési
rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a 2009. évi költségvetés I. félévi módosítása
Jutasi Kálmán polgármester

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító rendelet
módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: Tájékoztatást ad arról,
hogy a rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja 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
Képviselőtestületének
9/2009.(VIII.27.)
rendelete
az
önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
1/2009.(II.19.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának beszámolója a 2008/2009-es
oktatási/nevelési évről

Előadó:

Márkus Gusztáv igazgató

Burján Imre települési-képviselő, Településstratégiai Bizottság elnöke: A
Településstratégiai Bizottság az ÁMK igazgatójának beszámolóját megtárgyalta, azt
szakszerűnek és részletesnek ítélte. Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 60/2009.(VIII.26.) határozata a Petőfi
Sándor ÁMK igazgatójának a 2008/2009. oktatási
évről szóló beszámolója elfogadásáról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja a Petőfi Sándor ÁMK igazgatójának a 2008/2009-es
tanévről szóló beszámolóját.
4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

A Polgármesteri Hivatal és a Petőfi Sándor ÁMK alapító okiratainak
módosítása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
község
Önkormányzata
Képviselőtestületének
61/2009.(VIII.26.)
határozata
a
Polgármesteri Hivatal és a Petőfi Sándor ÁMK alapító
okiratainak módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét képező Rábapatona
Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratának módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a mai napi
hatállyal jóváhagyja.
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2. Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az előterjesztés mellékletét képező Petőfi Sándor
Általános Művelődési Központ Általános Iskola és
Napközi
Otthonos
Óvoda
Alapító
Okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot a mai napi hatállyal jóváhagyja.
3. Felkéri a Jegyzőt, hogy a módosításokból fakadó
adatszolgáltatásokat végezze el.
Felelős: Szalainé Dr. Németh Annamária Jegyző
Határidő: folyamatos, 2009. szeptember 03.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

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

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Jutasi Kálmán polgármester: E napirend kapcsán beszámol arról, hogy a délelőtt
folyamán a Kommunális Szolgáltató Kft-nél értekezleten vett részt, ahol tájékoztatást kaptak
a 2010. március 1-jétől bevezetésre kerülő szemétszállítási rendről. Megkezdődik a szelektív
hulladékgyűjtés, miszerint minden háztartás 2 kukaedényt fog kapni. Egyiket – amelybe a
lebomló háztartási hulladék kerül gyűjtésre – heti rendszerességgel, a másikat pedig szükség
szerint fogják üríteni. Ebben az esetben az ürítések számát chipek segítségével határozzák
majd meg.
Németh Gyula települési-képviselő: Megjegyzi, hogy jelentős áremelésről van szó.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
az előterjesztést megvitatta. Sajnos az önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége a
díjkülönbözet átvállalására, ezért a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.
További 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
Képviselőtestületének
10/2009.(VIII.27.)
rendelete
a
közterületek
tisztántartásáról
és
a
települési
hulladékra vonatkozó közszolgáltatásokról szóló
36/2004.(XII.16.) Kt. rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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6.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Ügyrendi Bizottság külsős tagjának pótlása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi a jelenlévő Kálóczi Károlytól, hogy hozzájárul-e
a napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
Kálóczi Károly: Igen.
Jutasi Kálmán polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéshez kíván-e valaki
hozzászólni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel
szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének 62/2009.(VIII.26.) határozata az Ügyrendi
Bizottság külsős tagjának pótlásáról

1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Ügyrendi Bizottság tagjának
Kálóczi Károly rábapatonai lakost
választja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bizottság
megválasztott tagjától vegye ki az esküt.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
azonnal

Jutasi Kálmán polgármester gratulál Kálóczi Károlynak a bizottsági taggá történő
megválasztásához. Felkéri, hogy előmondása alapján tegye le az esküt.
Az eskütételről készült külön jegyzőkönyv e jegyzőkönyv melléklete.
7.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Döntés a polgármester kereset-kiegészítéséről

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Tájékoztatás ad arról, hogy a képviselő-testület a
reálkeresetek megőrzése céljából kiadott kormányintézkedés értelmében 157/2008. (XII.10.)
sz. határozatával 20.000,- Ft. egyszeri kereset-kiegészítést állapított meg 2008. II. félév
időszakára Jutasi Kálmán Polgármester részére, a 2008. évi költségvetés tartaléka terhére.
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A kereset-kiegészítés törvényben meghatározott összege a 2009. évi költségvetésbe már
beépült.
A Kormány 6/2009. (I.20.) rendelete szabályozza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2009. évi havi kereset-kiegészítését, melyhez igazodóan a Polgármester kereset-kiegészítése
is megállapításra került.
Fő szabály szerint: a havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérfizetési napon
kifizetésre kerülő bruttó illetmény 1/12 része, de legfeljebb 15.000,- Ft.
A fenti kormányrendeletet módosító 133/2009. (VI.19.) Korm. rendelet azonban szűkítette a
kereset-kiegészítésben részesülő köztisztviselők körét, amikor úgy rendelkezett, hogy 2009.
év második félévének hónapjaira járó kereset-kiegészítés csak annak jár, akinek a havi
illetménye nem haladja meg a bruttó 131.000,- Ft-t. A bruttó 131.000-149.000,- Ft közötti
illetménnyel rendelkezők részére 10.917,- Ft, illetménykiegészítés jár, a havi bruttó 149.000,Ft feletti illetménnyel rendelkezők részére pedig nem jár kereset-kiegészítés.
Mivel az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletébe ez az összeg beépítésre került, a
képviselő-testület dönthet arról, hogy más jogcímen a továbbiakban is kifizethető legyen a
polgármester úr részére, vagy dönthet arról, hogy a továbbiakban nem lesz kifizethető
számára a havi bruttó 15.000,- Ft.
Jutasi Kálmán polgármester: Számára ez havi nettó 7.000,- Ft-ot jelentett, lemond róla.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi Bizottság
megvitatta a jegyző asszony előterjesztését a polgármester kereset-kiegészítéséről. Olyan
javaslatot terjesztenek a képviselő-testület elé, hogy a polgármester részére 2009. július 1-től
december 31-ig jutalom jogcímen havonta bruttó 15.000,- Ft személyi juttatás kerüljön
kifizetésre.
Jutasi Kálmán polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az alábbi határozati
javaslatot teszi fel szavazásra:
Határozati javaslat:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2009.(I.20.) Korm.
rendeletben és az azt módosító 133/2009.(VI.19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
elhatározza, hogy a Polgármester részére 2009. július 1. napjától 2009. december 31. napjáig
jutalom jogcímén havonta bruttó 15.000,- Ft személyi juttatást fizet.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
folyamatos, 2009. december 31-ig.

A képviselő-testület 5 fő igen szavazatával, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot
hozta:
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének63/2009.(VIII.26.)
határozata
a
polgármester kereset-kiegészítéséről
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
6/2009.(I.20.) Korm. rendeletben és az azt módosító
133/2009.(VI.19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
elhatározza, hogy a Polgármester részére 2009. július 1. napjától
2009. december 31. napjáig jutalom jogcímén havonta bruttó
15.000,- Ft személyi juttatást fizet.
Felelős:
Határidő:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
folyamatos, 2009. december 31-ig.
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Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés tervezett
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Megköszönte a meghívottak megjelenését, képviselőtársait pedig kérte, hogy munkájukat zárt ülés keretében folytassák. A képviselő-testületi
ülést 17 óra 35 perckor bezárta.
k.m.f.
Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bán Ferenc
Németh Gyula
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

