Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábacsécsény, Deák tér 6.
2/2008.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. február 11-én 19. 00
órakor a rábacsécsényi Községházban tartott üléséről.

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

polgármester

Horváth Attila

alpolgármester

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

körjegyző
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
Költségvetési rendelet tárgyalása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
Költségvetési rendelet tárgyalása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
Polgármester: A januári megbeszélés óta rendelettervezetünkben történtek változások.
Felkérem gazdasági előadónkat ismertesse a rendeletet.
Németh Vincéné: Ismerteti a rendeletet.
2008. évi bevételeink összesen pár százezer forinttal meghaladja a 91 milliót.
Kiadásaink úgyszintén.
Megszűnt idén a lakáshoz jutás, lakásfenntartás támogatása, így az a 2008. évi költségvetésünk se kiadási
se bevételi oldalán nem jelentkezik.

Venesz Zoltán: A templom felújítására nem tervezünk be összeget?
Polgármester: Támogatni szeretnénk az egyházat, egy kisebb összeggel.
Képviselők: 250 ezer forint összegre gondoltunk.
Németh Vincéné: Rendben ez is bekerül a költségvetésbe.
Kovács András: A sport támogatása milyen módon került megoldásra?
Képviselők: 1 millió forint támogatás lehet idén
Németh Vincéné: E módosítást is átvezetjük.
Polgármester: A felvetetteken kívül van e még kérdés?
Venesz Zoltán: Közüzemi díjakról érdeklődnék. Gázszámláink az idén nagyon magasak voltak.
Polgármester: Teljes korszerűsítésnek lenne értelme, kisebb felújításoknak szerintem nem.
A villanynál már megtettem a lépéseket.
Következő ülésre vendégeket várok,sajnos most nem tudtak eljönni, pedig a költségvetés miatt ez is fontos
lenne.
Az iskola költségvetéséről is szeretnélek benneteket tájékoztatni. Továbbra is Tét készítette a költségvetést,
és a normatívát is igényli.
Az iskola igazgatóval már egyeztettem, a kiadási összeg 44.993 Ft a bevétel 38.076.
Önkormányzatunknak 6.587 ezer Ft-ot kell átadni ebben az évben.
Költségvetésünkben ezt is beterveztük átadott pénzeszközként.

Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

Kmf.

Kovács Teodóra
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

