Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Rábapatona
143-9/2009.
Készült:

Jegyzőkönyv
A rábapatonai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2009. május 25én (szerda) a képviselő-testület 17 órakor kezdődő rendkívüli 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, Bári Zoltán, Gálné Sulyok Anetta és dr. Mohos Antal településiképviselők távolmaradásukat előre jelezték.
A jegyzőkönyv hitelesítésére a képviselők javaslatára Bognár Szabolcs és Takács
Viktor települési-képviselőket kérte fel.
Bognár Szabolcs és Takács Viktor települési képviselők a felkérést elfogadták.
Jutasi Kálmán polgármester: a meghívóban közölt napirendek tárgyalásán túl az alábbi
pótnapirend tárgyalására tesz javaslatot:

Csatlakozás a Győri TKT által benyújtandó CÉDE pályázathoz
melyet 3. napirendként javasol felvenni a 3-4. napirend 4-5. napirendre való
átváltoztatásával egyidejűleg.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

Jutasi Kálmán polgármester ismerteti az elfogadott napirendet.
Napirend:
1. TEUT pályázat benyújtásáról döntés (Zrínyi utca és a Rózsa Ferenc utca szilárd
burkolattal való ellátása)
Előadó.
Jutasi Kálmán polgármester
2. CÉDE pályázat benyújtásáról döntés (rábapatonai Napközi Otthonos Óvoda
vizes blokkjának felújítása)
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
3. Csatlakozás a Győri TKT által benyújtandó CÉDE pályázathoz
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
4. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.19.) Kt. rendelet
módosítása
Előadó:
Jutasi Kálmán polgármester
5. A önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratainak jóváhagyása
Előadó:
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a meghívottak
napirendekhez az írásos előterjesztést az ülés kezdete előtt kézhez kapták.

a
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1.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

TEUT pályázat benyújtásáról döntés (Zrínyi utca és a Rózsa
Ferenc utca szilárd burkolattal való ellátása)

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Elmondja, hogy a meghívó elkészültét követően
kapott a beruházás költségeiről konkrét adatokat. Ennek ismeretében a Rózsa Ferenc
utca felújítására tett javaslatot, mivel az István utca Önmagában is sok, a Zrínyi utca
pedig kevés. A pályázat 50-50 %-os támogatottságú, melyhez az önerőt a fejlesztési
tartalékban a belterületi utakra, illetve a Besenyő kalandparkra tervezett összegből
lehet biztosítani, illetve a lekötött összegből lehet kiegészíteni.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi
Bizottság tárgyalta a napirendet, a polgármester úr javaslatát elfogadja. Saját
véleménye is az, hogy az István utca a jelenlegi kátyúzással jobb állapotba került, a
Rózsa Ferenc utca sokkal rosszabb.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2009.(V.25.) határozata a TEUT
pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 2009. évi
TEUT pályázati kiírás keretében a Rózsa Ferenc utca
felújítására.
2. A képviselő-testület
A Rózsa Ferenc utca felújításához
Az önrészt
9.894.575,- Ft-ban,
A támogatásból igényelt összeget 7.000.000,- Ft-ban,
A fejlesztés összegét
16.894.575,- Ft-ban
határozza meg.
3. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt,
9.894.575,- Ft-ot a 2009. évi költségvetésében a fejlesztési
célú céltartalék terhére biztosítja.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, és az ahhoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
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5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
1-4. pont tekintetében:
2009. június 2.
5. pont tekintetében:
Azonnal

2.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

CÉDE pályázat benyújtásáról döntés

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy az óvoda felújítására
már nyújtottak be pályázatot, de arról még semmiféle értesülést nem kaptak.
Biztosabbnak tűnik, ha e pályázati lehetőséget is kihasználják.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi
Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009.(V.25.) határozata a CÉDE
pályázat benyújtásáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 2009. évi
CÉDE pályázati kiírás keretében a Rábapatonai Óvoda
vizesblokk-felújítására.
2. A képviselő-testület
A vizesblokk felújításához
Az önrészt
612.938,- Ft-ban
A támogatásból igényelt összeget 1.138.314,- Ft-ban
A fejlesztés összegét
1.751.252,- Ft-ban
határozza meg.
3. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt,
612.938,- Ft-ot a 2009. évi költségvetésében a fejlesztési
célú
céltartalékon
belül
a
gyermekmosdók
korszerűsítésére elkülönített összeg terhére biztosítja.
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtására, és az ahhoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
1-4. pont tekintetében:
2009. június 2.
5. pont tekintetében:
Azonnal

3.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Csatlakozás a Győri TKT által benyújtandó CÉDE pályázathoz

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Jutasi Kálmán polgármester: Tájékoztatást adott arról, hogy az összeget
meghatározta a Győri Többcélú Kistérségi Társulás. Ezen belül válogatott az
eszközökből, ezen a listán lehet módosítani.
Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi
Bizottság az előterjesztést megvitatta, azt jónak tartja, a határozati javaslat
elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a kiadott határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének 44/2009.(V.25.) határozata a A Győri
TKT által benyújtandó CÉDE pályázatról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elhatározza, hogy csatlakozik a Győri Többcélú
Kistérségi Társulás által benyújtani kívánt CÉDE pályázati
kiíráshoz, az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó
közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzéséhez.
2. A képviselő-testület a pályázati összeget 962.876,- Ft-ban
határozza meg.
3. A pályázathoz szükséges önerőt (25 %), 192.575,- Ft-ot a
2009. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
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5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetést
módosító rendelet-tervezet elkészítésére, a polgármestert
pedig annak előterjesztésére.
Felelős:
Határidő:

Jutasi Kálmán polgármester
Szalainé dr. Németh Annamária jegyző
1-4. pont tekintetében:
2009. június 3.
5. pont tekintetében:
I. f.évi ktv. mód
határideje

4.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.19.)
Kt. rendelet módosítása

Előadó:

Jutasi Kálmán polgármester

Molnár Csilla települési-képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja: A Pénzügyi
Bizottság a rendelet-tervezetet megvitatta, azt jónak tartja, elfogadását támogatja.
További kérdés, hozzászólás nem volt.
Jutasi Kálmán polgármester a kiadott rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2009.(V.26.)
rendelete
az
önkormányzat
2009.
évi
költségvetését
megállapító
1/2009.(II.19.)
rendelet
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5.) Napirend tárgyalása:
Tárgya:

Az önkormányzat költségvetési intézményei alapító okiratainak
jóváhagyása

Előadó:

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Tájékoztatást ad arról, hogy a társulási
megállapodás tekintetében Koroncó Község vezetőivel egyeztetéseket folytatott.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 1. sz. határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének
45/2009.(V.25.)
határozata
a
Rábapatona-Koroncó Óvodai Nevelést Biztosító
Intézményfenntartó
Társulási
Megállapodás
módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező Rábapatona-Koroncó Óvodai
Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodása módosítását 2009. május 25. napi hatállyal
jóváhagyja.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a módosítást –Koroncó Község
Képviselő testületének hasonló tartalmú határozata másolata
kézhezvétele után- a Társulási Megállapodás egységes
szerkezetű változatán vezesse át, Koroncó Község Jegyzője
részére a határozat kivonat egy példányát küldje meg és az
Alapító Okiratok jövőben történő módosítása során legyen e
változásra figyelemmel.

Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2009. június 1.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 2. sz. határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének
46/2009.(V.25.)
határozata
Rábapatona
Község
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala
Alapító
Okiratának
módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés
mellékletét
képező
Rábapatona
Község
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot a mai napon 2009. július 01. napi hatállyal
jóváhagyja.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat
módosításából fakadó adatszolgáltatásokat végezze el.
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3. Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a jogszabályi
előírásokból fakadó technikai jellegű módosításokat önállóan
vezesse át az Alapító Okiraton.

Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2009. július 1.

Jutasi Kálmán polgármester az előterjesztésben szereplő 3. sz. határozati
javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselő-testület 6 fő igen szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének 47/2009.(V.25.) határozata a Petőfi
Sándor ÁMK és Napközi Otthonos Óvoda Alapító
Okiratának módosításáról
1. Rábapatona Község Önkormányzatának 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 napon
2009. július 01. napi hatállyal jóváhagyja.
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a Petőfi Sándor ÁMK Alapító Okirat
módosításából fakadó adatszolgáltatásokat végezze el.
3. Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a jogszabályi
előírásokból fakadó technikai jellegű módosításokat önállóan
vezesse át az Alapító Okiraton.

Felelős:
Határidő:

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző
2009. július 1.

Jutasi Kálmán polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés elfogadott
napirendjeinek tárgyalása megtörtént. Kérte képviselő-társait, hogy a munkájukat
zárt ülés keretében folytassák. A rendkívüli ülést 18 órakor bezárta.
k.m.f.

Jutasi Kálmán
Polgármester

Szalainé dr. Németh Annamária
jegyző

Bognár Szabolcs
Takács Viktor
Települési-képviselők, jkv. hitelesítők

