Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábacsécsény, Deák tér 6.
15/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november
10-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
¾ éves beszámoló és költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
Németh Vincéné gazdálkodási előadó
2./ Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
3./ Napirendi pont
2009.évi belső ellenőrzés feladatok
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
4./ Napirendi pont
A Téti Kistérség S.Ö.T.T. Társulás Tanács Megállapodásának módosítása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester

5./ Napirendi pont
Egyéb időszerű feladatok
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirendi pont
¾ éves beszámoló és költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Veilandics Eszter körjegyző
Németh Vincéné gazdálkodási előadó

Kovács Teodóra polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést írásban. Kérem, Németh
Vincénét ismertesse tételesen az önkormányzat háromnegyed éves beszámolóját.
Németh Vincéné: Ismerteti a beszámolót: A bevételek 55 %-ra teljesültek, a működési
bevételek teljesítése 54%.
A sajátos működési bevételek 75%.
A helyi adók 71 %-ban befizetésre kerültek.
A támogatások 92%, az a nagy % arány a működésképtelen pályázaton nyert 3 millió
forintnak köszönhető.
A kiadások 55 %-ban teljesültek.
A körjegyzőséggel együtt a bevételek 64297,A felhalmozási feladatok teljesítésénél megjelenik a 750 éves kőletétel és a vis maior.
Farkas Gabriella: Az egyéb sajátos bevételeknél várható még javulás?
Németh Vincéné: Ez az összeg a már korábban említett függő kiadások miatt jelenik meg.
Kovács Teodóra: A számlánk állását szeretném ismertetni, jelenleg -2 millió forintunk van.
Várható az iparűzési és a gépjármű adóból közel 3 milliós bevétel, remélem, nem mínusszal
megyünk át a következő évben.
Az ismertetés után a polgármester kéri, hogy akinek hozzászólása van, tegye meg.
Hozzászólás nem volt, a polgármester elfogadásra teszi fel a beszámolót.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2008 /XI.10/ H a t á r o z a t a
/1/ Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a
gazdasági előadó által elkészített, az önkormányzat 2008. évi ¾ éves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Kovács Teodóra polgármester
Határidő: azonnal
(A beszámoló a jegyzőkönyv részét képezi.)
2009. évi koncepciója
Kovács Teodóra polgármester: Kérem, Németh Vincénét
önkormányzat tervkoncepcióját.

ismertesse tételesen az

Németh Vincéné: Ismerteti a koncepciót.
A koncepcióban az óvoda már a tagóvodaként szerepel, mely közel 1,700 forint plusszot
jelenthet a falunak.
Kovács Teodóra: Sajnos az állami támogatás lecsökkenése miatt újra 5 millió forint körüli
összeget kell önkormányzatunknak a körjegyzőséghez hozzátenni.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2008 /XI.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az
önkormányzat 2009. évi költségvetési tervkoncepcióját.
Felelős: Kovács Teodóra polgármester
Határidő: azonnal
(A koncepció a jegyzőkönyv részét képezi.)

2./ Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Greszler Jenő gyermeke miatt nem szavazott.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:

Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2008 /XI.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázaton a jelentkezőket 1500,- Ft-tal támogatja.
Az önkormányzat által felállított sorrend szerint:
1. helyen: Farkas Edit
2. helyen: Greszler Norbert szerepelnek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Napirendi pont
2009.évi belső ellenőrzés feladatok
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Kovács Teodóra polgármester: Kérem a körjegyzőt ismertesse a belső ellenőrzéssel
kapcsolatos feladatokat.
Körjegyző: November 7- én a belső ellenőrünk kockázatelemzést tartott, mely alapján
megállapításra kerültek a jövő évi belső ellenőrzési témakörök. Indokoltnak az operatív
gazdálkodás és pénzforgalmi jelentést tekintette.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2008 /XI.10./ H a t á r o z a t a
/1/ Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évre
a belső ellenőrzési feladatok közül az alábbiak ellenőrzését kéri:
- Operatív gazdálkodás
- Beszámolás- pénzforgalmi jelentés kiadások
Felelős: körjegyző
Határidő: 2009. december 31.
4./ Napirendi pont
A Téti Kistérség S.Ö.T.T. Társulás Tanács Megállapodásának módosítása
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Kovács Teodóra polgármester: 2009. január 1-től kezdődően a szociális alapszolgáltatási
feladatok közül a kistérség nem látja el a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot.
Ellenben szintén 2009. január 1-től működési engedéllyel a Gyermekjóléti és Családsegítő
Intézményén keresztül saját feladatellátásban kívánja ellátni.
Ennek megfelelően módosították a társulás megállapodását, melyet a testületeknek is el kell
fogadniuk.
Kertics Imre: Nem értek egyet e napirendi pontban.

Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény község Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2008 /XI.10./ H a t á r o z a t a

1./ Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása
társulási megállapodásának módosítását az előterjesztésnek
megfelelően - egységes szerkezetbe foglaltan – elfogadja.
2./ A képviselő-testület a házi segítségnyújtás feladat közös
ellátásában részt kíván venni.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosított megállapodást aláírja.
4./ A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirendi pont
Egyéb időszerű feladatok
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Testvérfalu
Kovács Teodóra: Meghívást kaptunk nyugdíjas estjükre és tervezzük a két testület
találkozását december hónapban, illetve a két falu közötti írásos megállapodás elkészítését is
tervezzük.
Szépkorúak Ünnepe
Kovács Teodóra: November 30-ra tervezzük az idősek köszöntését, kérem a testületi tagok
részvételét.
Önkormányzati lakás felújítása
Kovács Teodóra: Kaptam egy 100 ezer forintos árajánlatot a lakás meszelésére, a szobák
gipszkartonnal történő elválasztására.
További felújítást igényel a lakás újracsövezése a fűtés korszerűsítése miatt. Ez a munkadíjjal
és az anyag árral együtt értendő és 800 forintot tesz ki.
Kertics Imre: Várjuk meg a pályázati lehetőségeinket, ilyen anyagi terveknél ezt az összeget
soknak tartom.
Kovács Teodóra: Tájékoztatlak benneteket, hogy tápszentmiklósi példát követve
nagycsaládosokat próbálok a faluba költöztetni, melyről majd újságcikk is meg fog jelenni.

Adó emelése
Kovács Teodóra: El kell gondolkoznunk az adó emelésén, jelenleg a magánszemélyek
kommunális adója 3000 forint évente.
Kertics Imre: Ebben a szörnyű anyagi helyzetben nem emelni kell, hanem csökkenteni. Az
iparűzési adó eltörlésén is el kellene gondolkodni a testületnek, így lehetséges több vállalkozó
jönne a faluba.
Farkas Gáborné: Ne mi lássuk kárát a válságnak, ne emeljük meg a lakosság terheit.
A testület egységesen az adó emelése ellen van, a rendelet módosítása és adóemelés nem
tervez.
Önkormányzati telek meghirdetése
Kovács Teodóra: Az önkormányzatok úgy segítheti anyagi helyzetüket, hogy tulajdonuk
eladásával növelik bevételüket.
Kovács András: A Rózsa utcában van egy 1200 m2 telke az önkormányzatnak, eladásra
javaslom ennek meghirdetését.
A jelentkezők láttán, döntünk az eladásról, ha szükséges.
Kisbusz pályázat
Kovács Teodóra: Pályázhat kisbuszra olyan önkormányzat is, akinek nincs falugondnoki
szolgálata. A pályázat 100 %- os az Áfa terheli az önkormányzatot.
Gazdasági előadónk számolja, hogy jár jobban az önkormányzat. Lehetőség van a régi
buszunk beszámítására és akkor a hitelt sem kell tovább törlesztenünk.

Más hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta az ülést.
Kmf.

Kovács Teodóra
polgármester

Veilandics Eszter
körjegyző

