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

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. február 25-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
„Szemünk fénye”
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
2./ Napirendi pont
Járóbeteg ellátás
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
3./ Napirendi pont
Költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
4./ Napirendi pont
Vis maior pályázat
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
5./ Napirendi pont
Átmeneti segélyek elbírálása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
„Szemünk fénye”
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Kovács Teodóra polgármester: Szeretném bemutatni meghívott vendégeinket. Már beszéltünk
korszerűsítési tervekről, a „Szemünk fénye” projekt is ezt segítené.
Legler László: Köszöntök mindenkit.
Polgármesterük kért fel hogy tájékoztassam Önöket a „Szemünk fénye” programról.
Tudomásom szerint szó volt már róla korábbi megbeszéléseken, esetleg testületi ülésen.
Kérem kérdésüket ne habozzák feltenni.
9 intézményüket vizsgáltuk meg ( óvoda, általános iskola, sportpálya, sportöltöző, önkormányzat épülete,
gyógyszertár, orvosi rendelő, kultúrház)energiafelhasználás tekintetében.
A jelenlegi állás szerint 32 kW a fogyasztás, ami 24 kW lehetne a korszerűsítés után.
Ez 25 % os, 380 ezer forint megtakarítást jelentene a falunak 5 év után.
Emellett ne felejtsünk el a 10-15 % -os energiaemeléssel sem számolni.
Ez a program az Oktatási Minisztérium által finanszírozott.
5 millió forintot kell a községnek rááldoznia.
További pozitív oldala, hogy 15 év után a lámpatestek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
Kovács András: Ezen lámpatestek karbantartása komoly összegekkel járhat. Ki állja ezen költségeket?
Legler László: Természetesen a cég.
Venesz Zoltán: Ha jól értem bármi apró hiba van,a cég jön és javít. Pl. az izzók cseréje is.
Legler: Természetes igen.
Kovács Teodóra polgármester: Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Értesíteni fogom a képviselőtestület döntéséről.
A meghívottak elhagyják a testületi ülést.
Kovács Teodóra polgármester:Az elhangzottak alapján kérem a képviselő-testületet döntsön.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2008 /II.25/ H a t á r o z a t a
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete csatlakozik a „Szemünk fénye projekthez”, részt vesz a
korszerűsítési programban.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert további intézkedések megtételére, a szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
2./ Napirendi pont
Járóbeteg ellátás
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Polgármester: Több alkalommal jártam Téten a járóbeteg ellátással kapcsolatban.
Előadásokat, megbeszéléseket tartottak.
Már korábban is tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy jó ötletnek, beruházásnak tartom.
Az oka amiért napirendre került a járóbeteg ellátás, hogy községünkben egyszeri 50.000 Ft összeggel
támogatni szükséges a kezdeményezést.
Felteszem a kérdést ezen új feltétellel is támogatja e a képviselő-testület a projektet? Egyedül dönteni
semmiképp sem szerettem volna.
Képviselők: Továbbra is támogatjuk a kezdeményezést.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008 /II.25./ H a t á r o z a t a
Rábacsécsény Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés kistérségi járóbetegszakrendelő pályázat kötelező tartalmi elemeinek elfogadásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbiak
szerint dönt:
Rábacsécsény Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Téten egy korszerű járóbeteg-szakrendelő épüljön,
és ebből a célból Tét Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az Egészségügyi Minisztérium TIOP
2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése c. pályázati felhívására.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a fejlesztés helyszíne a Tét, Fő utca 117. szám alatt 195/1. helyrajzi
számú ingatlan.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a projekt költségvetése 1.110.000.000,- Ft, ebből az igényelt
támogatás 999.000.000,- Ft, az önerő mértéke 111.000.000,- Ft, melyből a Tét Város Önkormányzata által
biztosított ingatlan értéke 61. 440. 000,- Ft, azaz hatvanegymillió-négyszáznegyvenezer forint. A
fennmaradó részt a Téti Képviselő-testület hitelből finanszírozza.
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező Fejlesztési
megállapodást, valamint az azt kiegészítő Szindikátusi Szerződést és felhatalmazza a polgármestert a
dokumentumok aláírására.
A Képviselő-testület kezdeményezi a nonprofit részvénytársaság megalapítását, amelyhez szükséges
készpénzből álló alaptőke (5.000.0000,- Ft) rendelkezésre állását a tulajdonos önkormányzatok a
szindikátusi szerződésben meghatározott arányban, de egyenként legkevesebb 50 000 forinttal, az alapítást
követő egy éven belül együttesen biztosítják költségvetésükben.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

3./ Napirendi pont
Költségvetési rendelet elfogadása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Németh Vincéné gazd. ea.
Polgármester: A februári megbeszélés óta rendelettervezetünkben nagyobb változások nem történtek.
Felkérem gazdasági előadónkat ismertesse a rendeletet.
Németh Vincéné: Ismerteti a rendeletet.
2008. évi bevételeink meghaladja a 107 milliót, melyből működési hitelünk 9.629 ezer Ft, a fejlesztési hitel
17.171 ezer Ft.
Kiadásaink úgyszintén, melyet az 1-2.sz melléklet tartalmaz.
Körjegyző: A bevételi és a kiadási főösszegek az Áht. keretei között meghatározottak és meg kell hogy
egyezzenek.
Kovács András: Az új összegek tartalmazzák már a február 11-i ülésen megbeszélteket?
Gondolok itt a sportra és a templom költségekre.
Németh Vincéné: Igen természetes azon összegek már benne vannak a főösszegekben. Egy változtatásra
lesz még szükség az iménti döntés miatt.
Polgármester: Igen. Az ülésen döntöttünk a szemünk fényéről, így az betervezésre kell hogy kerüljön.
Németh Vincéné: Megbeszélem a gazdasági vezetővel és betervezzük az 5 millió forintot évekre lebontva.
Kovács András: Az iskola költségvetése is végleges már?
Polgármester: Igen, amint azt mondtam, az iskola költségvetését Tét készítette,a korábbi ülésen
egyetértettek vele.
A felvetetteken kívül van e még kérdés?
Nem volt.
Polgármester: Szavazásra teszi fel a rendeletet.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő rendeletet hozta:

Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (II. 25.) rendelete az
önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
4./ Napirendi pont
Vis maior pályázat
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Polgármester: Mint már korábbi ülésen is tájékoztattalak benneteket, lenullázták a vis maior pályázatunkat.
A Regionális Fejlesztési Tanács ez nem volt helyes újra be kell nyújtanunk.
Ahhoz viszont szükséges a képviselő-testület döntése.

Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2008 /II.25/ H a t á r o z a t a
/1/ Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábacsécsényi Óvoda 31 hrsz., Sibrik
M. u. 5. szám alatti épületet ért kár helyreállítása érdekében vis maior támogatás iránti igénnyel fordul a
Nyugat – dunántúli Regionális és Fejlesztési Tanácshoz. Az alább részletezettek szerint:
/2/ A 2008. február 27-én bejelentett káresemény helyre állítási összes költsége 2. 580.840 - Ft , melynek
80 %-át, 2.064.672 -Ft-ot vis maior támogatásként, 129.042 Ft-ot plussz támogatásként igényel.
A Képviselő-testület az önkormányzat a plussz támogatás iránti igényét arra alapozza, hogy Rábacsécsény
Község Önkormányzata a 64/2004.(IV.15.) Korm. rendelet 1 sz. melléklétében szereplő Téti Kistérségben
található.
/3/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy épülete a Groupama Biztosító Zrt-nél rendelkezik- gazdálkodó
szervezetek kárbiztosítási kötvénye- biztosítással.
/4/ A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy más –tulajdonában lévő- épületben a megrongálódott épületben
folyó óvodai feladatokat nem tudja ellátni.
/5/ A Képviselő-testület saját erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani. 2008. évi
költségvetésében erre a célra előirányzatot nem tervezett be, tartalékkal nem rendelkezik. A Képviselőtestület vállalja, hogy az önkormányzat a károsodott ingatlanra a 12 /2007.(II.6.) Korm. rendelet 21 §(9)
bekezdése szerint értéknövelő biztosítást köt.
/6/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior helyzet feloldása érdekében a
pályázatot benyújtsa és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Napirendi pont
Átmeneti segélyek elbírálása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
A polgármester hivatkozva az Ötv. 12.§. (4) bekezdésére zárt ülést rendel el, mert hatósági ügy kerül
elbírálásra.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmf.

Kovács Teodóra
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

