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

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december
8-án 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
Önkormányzati lakások bérbeadása nagycsaládosoknak
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester

Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont
Önkormányzati lakások bérbeadása nagycsaládosoknak
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Polgármester: 20 pályázó küldte be bemutatkozását, amint az életrajzokból láthatjátok az
ország minden részéről örömmel költöznének hozzánk.

Mivel 2 lakás áll rendelkezésünkre, javaslom pár család kiválasztását, azokkal egy személyes
elbeszélgetést egy következő ülés keretében. A feltételek megbeszélése után pedig a
következő ülésen a döntést.
A testület egyetértett a felvetéssel. 5 család került kiválasztásra, a következő ülésen december
14-én dönt a testület.
2./ Napirendi pont
Egyéb időszerű kérdések
Előadó: Kovács Teodóra rábacsécsényi polgármester
Intézményrendszer átszervezése
Polgármester: Tájékoztatja az intézmény átszervezése tárgyában kapott értesítésről a
képviselő-testületet.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi
intézményrendszer átszervezését végzi a folyamatosan csökkenő állami finanszírozás miatt.
Az 1990. évi LXV. tv. 10.§ alapján kérik a képviselő-testület hozzájárulását az
átszervezéshez.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2008 /XII.08/ H a t á r o z a t a
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Győr- Moson-Sopron Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményrendszer
átszervezéséhez, egyetért a gyermekvédelmi intézményrendszer racionalizálásával
a kötelező feladatok további megfelelő biztosításának reményében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Beszámoló az adóról
Körjegyző: Megtartja beszámolóját a helyi adóztatásról. Az előterjesztést, a főösszegeket
minden képviselő megkapott.
Rábacsécsény Község Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2008 /XII.08/ H a t á r o z a t a
Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a körjegyző által tartott
beszámolót a helyi adóztatásról.
Felelős: körjegyző
Határidő: 2008. december 31.

Közterület-használat rendjéről szóló rendelet
Körjegyző: A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve alapján
felülvizsgálatra szorult a közterület rendeletünk. a Fő változások a közterület használati
megállapodást érintik.
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (XII. 08.)
rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 9/2005. (X.31.) rendeletének
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Ivóvíz és szennyvíz díjakról szóló rendelet
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XII. 08.)
rendelete az önkormányzati vízközműből szolgáltatott ivóvízért és szennyvízelvezetésért
fizetendő díjakról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
Iparűzési rendelet
Polgármester: Több vállalkozóval beszéltem, akik székhelyüket Rábacsécsénybe helyezik át,
így gépjárműadójuk egy része is ide folyik majd be. Számításaink szerint az adó mértékének
csökkentésével, jövőbeli eltörlésével is nyer az önkormányzat.
A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek, más javaslat, hozzászólás nem volt, így a
Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Rábacsécsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2008. (XII. 08.)
rendelete az iparűzési adó szóló 11/2002. (XII.28.) rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.)
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

