Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábacsécsény, Deák tér 6.
3/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23án 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

Németh Vincéné

gazd. ea.

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
2009. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: polgármester, gazdálkodási előadó
2./ Napirendi pont
Rábacsécsényi Napközi Otthonos Óvoda tagóvodává válásának kérdése
Előadó: polgármester
3./ Napirendi pont
2009. évi pályázatok
Előadó: polgármester
4./ Napirendi pont
Étkezési térítési díj módosítása
Előadó: polgármester
5./ Napirendi pont
Március 15.-i ünnepség, testvérfalu kapcsolatfelvétel

Előadó: polgármester
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
2009. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: polgármester, gazdálkodási előadó
Polgármester: Megkérem gazdálkodási előadónkat, Németh Vincénét, ismertesse 2009. évi
költségünket.
Németh Vincéné: Bevételeinket lakosságszámunk alapján (622 fő) 2.131.240,Közművelődésre 659.942,A körjegyzőség teljes összege ide épül be.
Sajátos nevelésű gyermek (tavaly még nem volt) után járó normatíva 63.733,Támogatás összesen: 40.420.128,Saját bevételeink: 24.327.032,- az adók és az átvett pénzeszközök teszik ki a javát.
Fejlesztési bevételeink 9.728.200,A kiadásokhoz képest működési hiányunk 8.610.536,- fejlesztési hiányunk pedig 5.301.390
Ft.
A kiadások- az óvoda 7.800 ezer, míg az iskola átadás a tavalyi évhez viszonyítva 4 millió
forint körüli összeg, összesen 8 milliót tesz ki.
Horváth Attila: Ha jól látom, ebben a költségvetésben van tartalék.
Németh Vincéné: Igen, a tiszteletdíjak és járandóságai (kivéve költségtérítés) nem kerül
felvételre. Működési tartalékot is terveztünk 500 ezer Ft. Önkormányzati épületünk
karbantartására 600 ezer forintot szántunk, az IKSZT pályázat tervezésére 1.500 ezer forint a
betervezett, mely a pályázat elnyerése esetén realizálódik.
Polgármester: Az iskola 600 ezer forintos karbantartása a kazáncsere költsége alapján került
betervezésre.
Németh Vincéné: Az E-Magyarország pályázat elnyerése esetén a könyvtárosunk
tiszteletdíjának 50 % megmaradna az önkormányzatnak 1 évig.
Horváth Attila: A telek ára nem szerepel a költségvetésben?
Németh Vincéné: Nem. Úgy gondoltam, ha az adásvételi megkötése előtt nem teszem bele.

2./ Napirendi pont
Rábacsécsényi Napközi Otthonos Óvoda tagóvodává válásának kérdése
Előadó: polgármester

Polgármester: Beszéltem a téti Ámk vezetőjével, ígéretének megfelelően a héten tárgyalják az
óvoda kérdését és a Jegyző Nőnek meg is küldik határozatukat.
Továbbra is támogatom a tagóvodává válást, mivel önkormányzatunk 1.200 ezer forintot
megtakarítana.
Körjegyző: Folyamatosan tartom az Igazgató Úrral a kapcsolatot, döntésünket az új
szabályoknak megfelelően március 31.-ig kell meghozni. Szakértő felkérése is szükséges
önálló intézményünk megszüntetéséhez, mely költsége 60-100 ezer forint körüli összeg és az
önkormányzatot terheli.
3./ Napirendi pont
2009. évi pályázatok
Előadó: polgármester
Polgármester: Kisbusz pályázat beadására nincs lehetőség
IKSZT- december közepére volt kiírva a döntés, melyet már február végére toltak. Ekkor dől
el kit fogadnak be az első körben a második körben osztják fel ténylegesen a pénzt. Az
információkat pályázatírónktól tudom.
Falunapi pályázat- Lehetőség van a tavalyi évhez képest pályázatot benyújtani falunapunk
megszervezésére.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (II.23.) határozata
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a falunap
megszervezésére. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
E-Magyarország pályázat
2009. február 16 beadási határidővel pályázatírónk térítésmentesen elkészítette az EMagyarország pályázatot, érintve a könyvtáros bérét, honlapkészítést, programok megvételét
érinti.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (II.23.) határozata
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester azon
döntését, hogy pályázatot nyújt be az E-Magyarország pályázatra és támogatja azt.
Játszótér és Ravatalozó pályázata
LEADER keretén belül érdemes beadni, nagyobb eséllyel indulnánk. Terv ajánlat már
érkezett 1.200 ezer forintról, a ravatalozó 2007-es terve megvan.
TEUT, CÉDE, Akadálymentesítés

Április körül írták ki tavaly, május volt a beadási határidő. Ezen pályázati lehetőségeket is
figyelemmel kísérjük.

4./ Napirendi pont
Étkezési térítési díj módosítása
Előadó: polgármester
Polgármester: Novák Gábor megkereste hivatalunkat az ebéd árának emelése tárgyában. 60
forint emelését jelentette be. Megállapodásunk alapján 60 nappal előtte be kell jelenteni a
szerződés módosítását.
Kertics Imre: Mi lenne, ha a szerződést felbontanánk már így is drága és az emelés ellen nem
tehetünk semmit. Bezin is olcsóbb az étel és meg vannak vele elégedve. Megrendelhetnénk
onnan is.
Polgármester: Mérlegeljük azt is, hogy helyi vállalkozóról van szó.
Saját konyhával megoldani nem tudjuk, még a tálaló konyha sem megoldott, a családi
napközi helyisége felelne meg neki.
A kérdésem az lenne, hogy a 60 forintos emelést az önkormányzat átvállalja a családoktól, a
családok állják vagy osztozzunk rajta.
Kérem, kézfeltartással szavazzunk.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet hozta:

RÁBACSÉCSÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (II.23.) RENDELETE
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások igénybevételéről és térítési
díjának megállapításáról szóló 10/2008.(XI.1.)rendelet (alaprendelet)
módosításáról
5./ Napirendi pont
Március 15.-i ünnepség, testvérfalu kapcsolatfelvétel
Előadó: polgármester
Polgármester: Korábbi döntésünknek megfelelően március 14-én tervezzük Csécsénypatony
testületével közösen az együttműködési megállapodás aláírását összekötve a március 15.-i
ünnepséggel.
1 órás műsor 16 órától, a műsor levezetését Farkas Gabriella vállalja.
A vendégek fogadása és körbevezetése a faluban a testületi tagok feladata.
6./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: polgármester
Telek
Ajándékozás telek ügye

Posta
Honlap
Sírok
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmf.
Kovács Teodóra
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

