Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábacsécsény, Deák tér 6.
1-A/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 12én 17. 00 órakor a rábacsécsényi Községházban tartott üléséről.

Jelen vannak: Rábacsécsény Község Képviselő-testülete részéről:
Kovács Teodóra

polgármester

Horváth Attila

alpolgármester

Farkas Gabriella, Greszler Jenő, Kovács András, Venesz Zoltán Farkas
Gáborné, Kertics Imre képviselők
Veilandics Eszter

körjegyző

Kovács Teodóra polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 8
képviselőből 8 fő képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. Ezek után az ülést
megnyitotta és javaslatot tett az ülés napirendjére.
Javaslatára a Képviselő-testület a következő napirendi pontok tárgyalását egyhangúlag
fogadták el:

NAPIREND
1./ Napirendi pont
Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása-TIOP 2.1.2/08/1 pályázat
Előadó: polgármester
2./ Napirendi pont
2009. évi költségvetés tervezet tárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása-TIOP 2.1.2/08/1 pályázat
Előadó: polgármester

Polgármester: A járóbeteg-szakellátó központ kialakítására tavaly beadott pályázat nem nyert,
most újra próbálkozik Tét.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I.12.) határozata

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató
pályázati projekt előkészítéséről, pozitív támogatási döntés esetén történő megvalósításról és
fenntartásról a Téti kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása” TIOP 2.1.2/08/1
pályázat kapcsán” című előterjesztést, és a következőkről dönt:
-

A képviselő-testület a Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
A képviselő-testület a Tájékoztató 1. mellékletét képező Összefoglalót
megismerte és az abban foglalt tervezett tevékenységeket támogatja.
A képviselő-testület a Tájékoztató 2. mellékletét képező Építészeti-műszaki
tervkivonatot áttekintette.
A képviselő-testület a Tájékoztató 3. mellékletét képező Fejlesztési
megállapodást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a dokumentum
aláírására.
A képviselő-testület a korábbi, ugyanezen célú TIOP 2.1.2/07/1 pályázati
kódszámú pályázattal kapcsolatos 11/2008. (II. 25.) döntéseit ezennel
visszavonja, és felhatalmazza a Polgármestert a korábbi megállapodások
érvénytelenítésére.
Felelős: Kovács Teodóra polgármester
Határidő: azonnal

2./ Napirendi pont
2009. évi költségvetés tervezet tárgyalása
Előadó: polgármester
Körjegyző: Nehéz idén tervezni, lényegében konkrét számokat az önkormányzat sem kapott
még. A 13. havi alakulását sem tudjuk biztosan, bruttó 140000 Ft fizetésig állítólag nem lesz
változás, e feletti összegnél egységesen mindenki bruttó 15000 forintot kap havonta.
2009. évi költségvetésbe kell, hogy szerepeljen épp az előző döntés alapján az 50000 Ft
önkormányzati hozzájárulásnak a TIOP hoz. A 40000 Ft működési hozzájárulás betervezését
is meg kell kezdeni.
Horváth Csaba munkabérével is számolni kell, 1 évre meghosszabbítottuk szerződését a
decemberi döntésnek megfelelően.

3./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Fakivágás ügye
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2009 /I.12./ H a t á r o z a t a
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete licit útján értékesíti a tulajdonában
lévő árkok fáit a következők szerint:
- A licitet megelőzően a területeket erdész segítségével fel kell mérni különös
tekintettel a fa minőségére, és mennyiségére.
- Ezt követően szakaszokra kell osztani és meg kell állapítani a szakaszok kikiáltási
árát.
- Egy személy az első körben egy szakaszra licitálhat. Amennyiben nincs elegendő
licitáló, a fennmaradt területekre újra lehet licitálhat.
- A liciten csak helyiek, rábacsécsényi lakosok vehetnek részt.
A testület felhatalmazza a polgármestert a licit ügyvitelének levezetésével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
135. hrsz.-ú ingatlan ügye
Polgármester: Az ingatlanra vevő jelentkezett. A terület jelenleg nem üres, a szomszéd
ingóságait tárolja itt. Felszólítattam, hogy a terület használatával kapcsolatban az
önkormányzatnál keressen meg.
Arra jutottunk, hogy a terület megvételétől számítottan azonnal, de legalább 15 napon belül
elszállítja és rendbe teszi. Bérleti díjat nem kívánok megállapítani.
A testület részéről ellenvetés nem volt.
Kisbusz-futás elszámolása Mórichida felé
Polgármester: Kiszámítattam gazdasági előadónkkal a kisbusz futási költségét.
Fél évre 7000 Ft körüli összeget tudnánk számlázni, mellyel több a papírmunka, mint a
haszon. Javaslom, hogy az együttműködésünk alapján ne számlázzuk ki ezt a kis összeget.
Testület részéről nem volt ellenvetés.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmf.
Kovács Teodóra
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

