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

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 28-án 18. 00
órakor a rábacsécsényi Kultúrházban közmeghallgatással egybekötött üléséről.

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

polgármester

Horváth Attila

alpolgármester

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

körjegyző
gazd.ea.

Meghívottak: Takács Krisztián és Urbán Gyula
A község lakosságából 42 fő jelent meg.
Kovács Teodóra polgármester: köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 8 képviselőből 7 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
Polgárőrség
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Takács Krisztián
Urbán Gyula
2./ Napirendi pont
A polgármester beszámolója az elmúlt év történéseiről és idei terveiről
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
3./ Napirendi pont
Pályázat a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javításához
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
4./ Napirendi pont
2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester

5./ Napirendi pont
2007. évi zárszámadás
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
6./ Napirendi pont
Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
7./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
Polgárőrség
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Takács Krisztián
Urbán Gyula
Kovács Teodóra polgármester: Köszöntöm meghívott vendégeinket, akik a polgárőrség szervezetéről
adnak nekünk tájékoztatást, át is adom a szót nekik.
Takács Krisztián: Köszönöm, üdvözlök minden megjelentet.
Rábaszentmiklósról érkeztünk.
Polgárőrséget szeretnénk létrehozni, egy egyesületet 5 falu összefogásával. Rábaszentmihály,
Rábacsécsény, Mérges, Kisbabot és Rábaszentmiklós.
10-14 fő szükséges a beindításhoz. A jelentkezés kortól, nemtől független, egy megkötés van, a büntetlen
előélet.
Rábaszentmiklóson már járőrözünk.
Bejegyzési szakaszban áll a hivatalos része az egyesületnek, kb. egy hónap és élesben mehet az ellenőrzés.
Az alakuló ülést is megtartottuk már.
Célunk az idegen autók kiszűrése, lopások megelőzése, disco ellenőrzések.
A csornai és a győri rendőrséggel működünk együtt.
Hamarosan szórólapokkal érkezünk és kérem, aki teheti, vegyen részt munkánkban, hisz közös érdekünk.
Urbán Gyula: Szeretném kihangsúlyozni, hogy mindez független a politikától. Értünk van, és mi csináljuk.
Vendégeink megköszönték a lehetőséget és elhagyták a termet.
2./ Napirendi pont
A polgármester beszámolója az elmúlt év történéseiről és idei terveiről
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Kovács Teodóra polgármester: Mondanivalómat két nagyobb részre osztanám.
Először szólnék a 2007. év teljesült érdemeiről, majd a 2008. várható eseményekről.


2007. június 30-i hatállyal megalakult új körjegyzőségünk Bezi és Mérges községekkel.
A régi körjegyzőséggel szemben, ahol magas volt a költségvetés, magas volt a dolgozói létszám,
illetve rábacsécsényi érdekeltséget nem éreztem, az új körjegyzőség kisebb létszámmal működik és
a falunak közel 3 millió forintot takarít meg. A Körjegyzőség épületében pár irodát kifestettünk és
bebútoroztuk.










2007. évben teljesítettünk egy munkaügyi pert.
Sajnos az ÖNHIKI-re idén sem pályázhatunk egy 2007.évben elkövetett hiba miatt.(függő
számlára könyvelés)
Az iskolába a leszakadt födémet megjavíttattuk, 1,8 millióba került ez az önkormányzatnak.
Az iskolában a kazán nem működött megfelelően, rendbetétele 400 ezer Ft volt.
Kisbuszunkkal szállítjuk tanulóinkat. Az üzemanyag éves szinten eléri a 300 ezer Ft is de a
bejáró gyermeke utáni normatíva bőven visszahozza ezt az összeget.
A vis maior pályázatunkat, melyet az óvodára adtunk be, elutasították, de idén újra beadjuk,
mert állapota romlott.
Az orvosi rendelő és a lakás gázfogyasztását illetve annak mérést hőmennyiségmérőkkel
oldottuk meg, 300 ezer ft fizettünk érte.
Megoldottuk az érintésvédelem kérdését.

2008. évi várható események:

TEKI és TEUT pályázatot nyújtunk be járdáink és utcáink felújítására.

Lakásbérleti szerződéseinket felülvizsgáltuk illetve megújítjuk.

Egészségház, faluközpont kialakítását tervezzük. Amint kiírják a pályázatot, már be is
nyújtjuk, mivel a régi épületek lebontása is ugyanannyiba kerülne.

Ünnepeink idén 750 éves a falu, terméskő felállítását és Rábacsécsény könyvének kiadását
tervezzük.

A temetőben a sírok rendbetételét szeretnénk megcsináltatni.
Szeretném még tájékoztatni Önöket, hogy önkormányzatunk új szociális rendelete 2008. április 30. napján
lép hatályba, melyben olvasható, az önkormányzat az újszülötteket támogatja, pénzbeli segítséget nyújt
nekik.
Az önkormányzat dolgozóiról szeretnék pár szót szólni. Közcélú és közhasznú alkalmazottaink vannak,
pályázaton nyertük alkalmazásukat. A házi segítségnyújtás rendszere is kialakulóban van.
Továbbra is támogatjuk a sportot és az énekkart.
Amennyiben bárkinek kérdése van, ne habozzon feltenni.
Lengyel Eszter: Szeretném megkérdezni, hogy a lakásépítőket támogatja e az önkormányzat?
Kovács Teodóra polgármester: Igen, bár szűkös az anyagi helyzetünk, de nekünk is érdekünk, hogy minél
többen költözzenek Rábacsécsénybe.
Novák Gábor: A családi napközi kapcsán az étkeztetésről érdeklődnék?
Kovács Teodóra polgármester: Ez ügyben keresni foglak, eddig azért nem tettem, mert a létszámot és az
igényt csak május elején tudom meg.
Czank Miklósné: Rengeteg kóbor eb van az utcákon, kérem a hivatalt lépjen ez ügyben.
Kovács Teodóra polgármester: Több bejelentés is érkezett már a hivatalba. A jegyzőnő felhívást intézett a
falu lakossága felé, melyet minden házhoz szórólap formájában kiküldtünk.
Sajnos többen nem tartják be az állattartás szabályait.
Minden bejelentést megvizsgálunk és felszólítjuk a megfelelő viselkedésre. Ha ez sem elegendő
szabálysértési eljárást indítunk.
Lengyel Tibor: Az orvosi praxisjogról érdeklődnék.

Kovács Teodóra polgármester: Nagyon beleszólásunk nincs évekre eladják több millióért a praxisjogot az
orvosok.
Nagyné Samodai Zsuzsanna: Elsőként tájékoztatom a falut, hogy az iskolában gyűjtjük az elemeket.
Másodsorban köszönöm az énekkar nevében az önkormányzat támogatását.
A polgármestert kérdezném a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről.
Kovács Teodóra polgármester: A pápai úton hulladéklerakó bezár december 31-vel. Téten már van
szelektív hulladékgyűjtés, annak mintájára várható itt nálunk is, a bolt előtt lesz elhelyezve.
Lakóné Nekuti Zsuzsanna: Sok panaszt hall az ifjúságra, hogy nem járnak misére és kevés rendezvényen
vesznek részt. Mentségükre, dolgozunk. A pap igazolást nem ad, a rendezvények sokszor munkanapokon
vannak megrendezve.
Ha nincs több kérdés továbblépnénk a következő napirendre.
3./ Napirendi pont
Pályázat a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javításához
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
polgármester: Április 30-i adhatjuk be pályázatunkat a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására.
1 millió forintra pályázunk. Számítógépet, faxgépet, székeket stb. szeretnénk.
Kérem a képviselő-testület, ha egyetértenek, szavazzanak.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26 /2008 /IV. 28./ H a t á r o z a t a
1./ Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 18/2008.(III. 28.) ÖTM
rendeletben a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására kiírt pályázatra.
2./ Az önkormányzat a pályázat során 960.000 Ft- azaz kilencszáz-hatvanezer Ft támogatást igényel, mely
összeghez biztosítja a 20%-os, 240.000 Ft azaz kettőszáznegyvenezer Ft önrészt.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázattal kapcsolatos további intézkedések
megtételére.

Felelős: Kovács Teodóra polgármester
Határidő: azonnal
4./ Napirendi pont
2007. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselőtestület egyhangúlag az alábbi döntést
hozza:
Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
4/2008. rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008 (IV. 28.) rendelete az
Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007 (IX 14.) rendelettel módosított
2/2007.(II. 28.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)

5./ Napirendi pont
2007. évi zárszámadás
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
polgármester: elmondja, hogy a 2007. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása a képviselő-testület
folyamatos irányítása mellett történt. Célkitűzés volt az intézmények működtetése, illetve a tervezett
beruházások végrehajtása, illetve azoknak a pályázatoknak az előkészítése, amelyek 2008. évben beadásra
kerülnek.
Az önkormányzat gazdálkodása stabil, pénzügyileg biztosítottak azoknak a célkitűzéseknek a
megvalósítása, amelyek a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásakor meghatározásra kerültek.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a végrehajtásról szóló rendeletet fogadja el.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő döntést
hozza:
Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2008.
rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008.(IV. 28.) rendelete az
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)

6./ Napirendi pont
Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
körjegyző: Minden év április 30-ig a zárszámadással egyidejűleg kell a belső ellenőrzésről készült
ellenőrzést elfogadni. A téti kistérségen keresztül végezzük a belső ellenőrzést, tehát egy külsős
szakértővel.
Minden ellenőrzéséről készít egy jelentést, amit a képviselők is megkaptak.
polgármester: Amennyiben a jelentéssel kapcsolatban kérdésetek nincs, szavazzunk.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27 /2008 /IV. 28./ H a t á r o z a t a
1./ Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőrzésről készült
jelentést.

Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: folyamatos
(A jelentés a jegyzőkönyv részét képezi.)

7./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
polgármester: a Körjegyzőséges pályázat benyújtásához módosítani kell a költségvetési rendeletünket.
Gazdasági előadónk elkészítette, a főösszegek változtak.
Kérem, szavazzatok.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan hozzászólás nincs, képviselő-testület egyhangúan a következő döntést
hozza:
Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2008.
rendeletét jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(IV. 28.) rendelete az
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 25.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
TEKI pályázat
polgármester: Előző képviselő-testületi ülésünkön döntöttünk TEKI pályázatunk benyújtásáról. Az önrészt
nem jól állapítottuk meg 20% helyett 30%-ra van szükségünk.
Kérdezem a képviselő-testületet ennek fényében is pályázzunk e?
A képviselő-testület 30%-os önrésszel is pályázni szeretne, így módosítja a 22/2008.(IV.14.) határozatát.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (IV.14.) határozata
1./ Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett A helyi önkormányzatok területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
feladatainak támogatására (TEKI) pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: a Rábacsécsény Szent Imre utca járda felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: Rábacsécsény Szent Imre utca
A fejlesztés forrásösszetétele: (adatok Ft-ban)

Megnevezés

2008. év

Saját forrás

3.061.926

Hitel

0

Támogatásból igényelt összeg

7.144.494

Egyéb támogatás

0

Egyéb forrás

0

Összesen

10.206.420

2./ A Képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi
költségvetésről szóló 2/2008. (II.25.) számú költségvetési rendeletében
biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. május 15.
Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.

Kmf.

Kovács Teodóra
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

