Öttevény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Jegyzőkönyv

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 17. napján
1700 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Király Péter polgármester
Bider Zsolt képviselő
Brányi Albertné képviselő
Raczenböck Kálmán képviselő
Sík Gyula képviselő
Szücs Károly képviselő
Kövecses Tímea képviselő
Dömötör Ernő képviselő

Igazoltan távol:

Fehérvári Károly képviselő
Nagy Tivadar képviselő

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait és a
meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10
tagú képviselő-testület 8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bider Zsolt és Sik
Gyula képviselőket kérte fel.
A polgármester a meghívóban közölt napirendi pontokra javaslatot tett javaslatot.

A polgármester kérte, hogy a képviselő-testület fogadja el a napirendet.
A testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozta meg.
1) Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló …/2009. (II…..)
számú rendelet módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester
Bider Zsolt PB elnöke
2) Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 1-6 havi alakulásáról
Előadó: Király Péter polgármester
Bider Zsolt PB elnöke
3) Alapító Okiratok módosítása ( Óvoda, Iskola)
Előadó: Németh Dóra jegyző
4) Étkezési térítési díjak megállapítása ( rendelet-módosítás)
Előadó: Németh Dóra jegyző
5) Szemétszállítás díjának meghatározása ( rendelet-módosítás)
Előadó: Király Péter polgármester
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6) A Bölcsőde Szakmai Programjának megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Németh Dóra jegyző
7) Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
Németh Dóra jegyző
8) Egyedi ügyek ( zárt ülés)
Előadó: Németh Dóra jegyző
1. napirendi pont
Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló …/2009. (II…..) számú
rendelet módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester
Bider Zsolt PB elnök
Király Péter polgármester felkérte Kövecses Tímreát a pénzügyi bizottság tagját ( mivel a
PB elnöke nem tud az ülésen részt venni) ismertesse a Pénzügyi bizottság döntését.
Kövecses Tímea képviselő elmondta, hogy a pénzügyi bizottság 2009. július 31. napján
megtartott ülésén megtárgyalta a költségvetésről szóló rendelet-módosítását és az 1-6
hónapról készült beszámolót is, és mindkét előterjesztést változatlan formában elfogadásra
javasol a képviselő-testületnek.
Király Péter polgármester elmondta, hogy az előre nem tervezhető bevételek miatt vált
szükségessé a módosítás, mely bevételek a kiadási oldalon is azonos összeggel megjelentek.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a kistérségtől a mozgókönyvtár eszköztámogatására 800
eFt-ot kap az önkormányzat, melynek első részét 528 eFt-ot már utaltak az
önkormányzatnak. Ebből két számítógép vásárlására, asztalok, székek vásárlására került
sor, és az iskolai ternet segítségével a könyvtár nyitvatartási idejében díjmentesen
internetezhetnek a lakók.
Fehérvári Károly képviselő megkérdezte mit jelent pontosan a mozgókönyvtári
szolgáltatás.
A polgármester válaszában elmondta, ez azt jelenti, hogy a megyei könyvár állományából
a kistérségi támogatás egy részének a megyéhez történő utalásával , bármilyen könyvet ki
lehet hozatni Öttevényre, így nem kell beutazni érte.
Mivel egyéb hozzászólás nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi
pont tárgyában.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi rendeletét:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
…./2009. ( VIII.06.) számú rendelete
a 6/2009. (III.10.) számú rendelet módosításáról
A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.
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A rendelet a melléklet részét képezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
Kihirdetéséről.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2009. augusztus 15.

2. napirendi pont
Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének 1-5 havi alakulásáról
Előadó: Király Péter polgármester
A polgármester az írásos napirendet szóban nem kívánta kiegészíteni, kérte a testületi
tagokat tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket.
Sik Gyula alpolgármester megkérdezte, hogy az anyagban leírt 11 milliós adótartozás
miből adódik.
A jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 11 milliós kintlévőségből 3 millió a
behajthatatlan követelés, mely 3 adózó évekkel ezelőtti adótartozása, és amelyet a
jogszabályi előírásokat betartva folyamatosan törölni tudnak behajthatatlanság címén.
A képviselők megállapították, hogy az első öt hónap költségvetési teljesítése az
időarányosnak megfelelően alakult, a tartalék összege nem változott, majd a tájékoztatót
egybehangzóan tudomásul vették.

3. napirendi pont
A házi szociális étkeztetés ellenőrzésével összefüggő testületi feladatok
Előadó: Németh Dóra jegyző

Németh Dóra jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy az írásos előterjesztésben foglaltak
szerint sor került az étkeztetés ellenőrzésére. Az ellenőrzés hiányosságait megszűntették, az
előírt nyilvántartások bevezetésre kerültek. A képviselő-testületnek kell viszont a szakmai
programot jóváhagyni.
Elmondta azt is, hogy két évvel ezelőtt e tevékenység már ellenőrzésre került, és az akkori
ellenőrzés is ezeket a hibákat állapította me. Akkor készült jelentés az ellenőrző hivatalnak
olyan tartalommal, hogy valamennyi hiányosságot elkészített a hivatal, valójában azonban
semmi nem valósult meg belőle. Sajnos ezért a feladatelmaradásért jelenleg nincs kit
felelőssé tenni. Az viszont bizonyos, hogy utóellenőrzésre fog sor kerülni, hiszen két éve is
úgy tudták, hogy elvégeztük a hiányosságok pótlását, de mégse történt meg, így logikus,
hogy a most leírtakat ténylegesen a helyszínen fogják leellenőrizni.
Kérte a testületet tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket.
Mivel hozzászólás nem történt a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont
tárgyában.
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A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
36/2009.(VI.17) számú Határozata
a házi szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról
A képviselő-testület a házi szociális étkeztetés szakmai
programját – az előterjesztésben foglalt változatlan tartalommal elfogadja.
A beszámoló a melléklet részét képezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szakmai program
elfogadásáról, valamint az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok
megszűntetéséről az ellenőrzést végző szervet értesítse.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2009. június 30.

4. napirendi pont
Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
Németh Dóra jegyző
Király Péter polgármester , hogy a 2009. november 05. napján meghozott határozatnak
megfelelően megtörtént a Táncsics utcai telkek belterületbe vonása, és a megosztási vázrajz
alapján folyamatban van megosztása. Elmondta, hogy megkereste őt egy érdeklődő, aki
közművesítés nélkül is megvenné az egyik telket. Így döntést szükséges hozni arról, hogy
közművesítve vagy a nélkül adja el az önkormányzat, illetve arról, hogy milyen árért.
Kiindulásként elmondta, hogy a Miklósi úti telkek 1200 m2-esek, közművesítve vannak,
4.200.000,-Ft az áruk, öttevényi lakóknak 800.000 Ft a kedvezmény. A Táncsics utcai
telkek 600 m2-esek.
A testületi tagok mérlegelve a polgármester által elmondottakat úgy vélték, hogy
közművesítés nélkül 2.000.000 Ft áron kívánja értékesíteni a telkeket úgy, hogy a terület
rendbetételét vállalja az önkormányzat és ennek megfelelően 7 igen egy tartózkodás mellett
meghozták alábbi határozatukat.
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
37/2009.(VI.17) számú Határozata
a Táncsics utcában az önkormányzat tulajdonában lévő
847/2, 847/3, 847/4, 847/5, 847/6, 847/7 hrsz-ú belterületbe vont beépítetlen területek
közművesítés nélküli eladásáról
A képviselő-testület az Öttevény belterületén 847/2 , 847/3,
847/4, 847/5, 847/6, 847/7 hrszú beépítetlen területeket
közművesítés nélkül kívánja értékesíteni.
A megállapított eladási ár egységesen: 2.000.000,Ft.
Az önkormányzat vállalja, hogy a terület rendbetételét és a
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megosztást elvégzi.
A képviselő-testület felkéri a polgármester a megosztás, valamint a
területrendezés elvégzésére, majd a kialakított telkek meghirdetésére, az
adás-vételi szerződések megkötésére.
Felelős: Király Péter polgármester
Határidő: 2009. augusztus 15. a területrendezés tekintetében,
az adás-vételi szerződések megkötése tekintetében folyamatos

A határozathozatalt követően Király Péter polgármester ismertette a testülettel, hogy
lehetőség van az iskola sportcsarnokának meleg vízszolgáltatási, fűtési rendszerének
korszerűsítésére napkollektor segítségével. Így megoldódhatna az öltözők és az előtér fűtése
külön körön, mely megoldaná az öltözők meleg vízszolgáltatását napkollektoros rendszerrel
kondenzációs kazán beiktatásával, illetve a küzdőtér fűtési rendszere külön önálló
szabályozással energiatakarékos sötétsugárzó készülékkel, továbbá a konditerem és szertár
helyiségek önálló fűtése fali kazános megoldással. A megtakarítás 30-40 %-os lenne.
Erre pályázatot lehetne benyújtani 60 %-os támogatottsággal. A beruházás bruttó
összköltsége 14.182.606 Ft, az önrész 5.673.043 Ft.
A pályáztatáshoz terv szükséges, melynek költsége 600.000,Ft.
A testületi tagok jó megoldásnak látjak az elmondottakat, de nem tartják azt időszerűnek,
így nem támogatták a pályázaton történő indulást.

Ezt követően a polgármester tájékoztatta a testületet a bölcsődei munkák alakulásáról. ( Az
anyag a melléklet részét képezi)
A polgármester megemlítette, hogy megkereste két család a Leneskerti utcából, hogy
zavarja a búcsú nyugalmukat.
A testület nem kívánt más területet kijelölni a búcsú idejére kéri a lakók türelmét az
évenkénti egy napra.
Király Péter polgármester elmondta, hogy 4 db közvilágítási oszlop vásárlására került sor
285.000,Ft értékben, melyek a hivatal udvarán találhatók melyeket Leneskerti és az Akác
utca , illetve a játszótér melletti névtelen utcának közvilágítását biztosítaná a jövőben.
Elmondta továbbá, hogy Móricz Vince megkereste, hogy a régi iskola udvarán tűzifát
szeretne tárolni. Kérte a testületet modják el véleményüket.
A testület úgy foglalt állást – Bider Zsolt képviselő felvetését támogatva – hogy 20.000 Ft
/hó összegben állapítja meg a területhasználati díjat úgy, hogy 2009. július 01-2009.
december 31. napja között összesen 120.000 Ft értékben a bölcsődébe vásároljon
berendezési tárgyakat, játékokat az intézményvezetővel egyeztetve.
Ezt követően a polgármester beszámolt a benyújtott pályázatok állásairól:
TÁMOP 3.1.4 nyertünk 15 millió Ft-ot
15/2009 Sportcsarnok
vizesblokk
nyílászáró csere - nem nyert
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8/2009 Bölcsödei csoport kialakítása
nem nyert
Beadásra került a CÉDE ( Polg.Hiv
nyílászárócseréje )
Gy-M-S-megyei
önkormányzattól
nyertünk 25 e Ft kosárlabda palánkra ezt
kellene még 25 eFt-al kiegészíteni
Kistérségtől kaptunk az elmúlt évről 316
e Ft kiegészítést
Kistérségtől kapunk könyvtárra 860 e
Ft-ot
informatikai eszköz, bútor
fejlesztésre

A tájékoztatót követően Kövecses Tímea képviselő szót kért és elmondta, nem érti , hogy a
2006-ban jóváhagyott testületi döntés , amely az Ő és testvére kérelmének figyelembe
vételéről szól a rendezési terv elkészítésénél , miért nem lett végrehajtva. Ha megtörténik a
határozatban foglaltak végrehajtása, akkor már rég értékesíteni tudta volna a területét,
utólag már nehéz rendezni az ügyet. Amennyiben nem segíti az önkormányzat fontolgatja a
határozat jogi úton történő kikényszerítését.
Király Péter polgármester válaszában elmondta: 2006-ban jóváhagyott testületi döntést
sajnos úgy hozták meg , hogy nem ellenőrizték a mindenkori rendezési terv előírásait, ezért
ezt ilyen formában nem lehetett megvalósítani. Ekkoriban készült az új rendezési terv ,
melynek módosításával lett volna lehetőség a telekalakításra. A rendezési tervet több
lépcsőben a település lakossága és a képviselőtestület is véleményezte. A kért telekalakítást
az új rendezési terv sem tette lehetővé, mivel a szomszédos telkek megközelíthetetlenné
váltak volna. Előző testületi ülésen vállalta a polgármester , hogy az önkormányzat
költségén e földterületeket rendezi. A módosított vázrajz engedélyezése megtörtént a
jogerőre várunk.
A testület tagjai között hosszas vita bontakozott ki a téma kapcsán ,részben a felelőst,
részben a megoldást megtalálva, majd az a megoldás látszott elfogadhatólag, amennyiben
az önkormányzat visszavesz egy részt az eladott útból, ( az eladási áron) , intézkedik az
adás-vétellel felmerült feladatok elvégzéséről,
majd murvával biztosítja a telkek
megközelíthetőségét 2009. augusztus 05. napjáig.
Az adás-vétel tárgyában a testület 7 igen 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
38/2009.(VI.17) számú Határozata
a Kövecses Tímea és Gyökeres Tamás tulajdonában lévő 299/88 hrsz-ú ingatlan,
valamint a Kövecses Tímea tulajdonában lévő 311/6 hrsz-ú ingatlanból 95 m2
megvásárlásáról
A képviselő-testület az Öttevény belterületén 299/88. hrsz alatt
felvett ingatlant ( 136m2), valamint a 311/6 hrsz-ú ingatlanból 95 m2
területet Kövecses Tímea és Gyökeres Tamás, illetve Kövecses Tímea
tulajdonostól megvásárolja 300 Ft/m2 vételi áron, összesen 69.300 Ft-ért.
A megvásárolt ingatlant az Önkormányzat a 299/103. hrsz-ú Jókai Mór
utcához csatolja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására,
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valamint a változás telekkönyvi rendezésére.
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az így kialakított
területen tegye lehetővé a tulajdonos ( Kövecses Tímea) részére
a telkei megközelítését az út lemurvázásával.
Felelős: Király Péter polgármester
Határidő: 2009. augusztus 05. a területrendezés tekintetében
2009. július 20 az adás-vétel lebonyolítása tekintetében

A határozathozatalt követően Bider Zsolt képviselő szót kért és tájékoztatta a testületet
arról, hogy az Európa Parlamenti választásokon súlyos jogszabálysértés történt a FIDESZ
Magyar Polgári Párt plakátjait letépték a faluban, megsértve ezzel a választási törvény
alapelveit, a kampánycsendet és erkölcsi, és anyagi kárt okoztak ezzel a cselekedettel a
pártnak. Nem fordultak kifogással a Területi Választási Bizottsághoz, hanem arra kérték a
polgármestert – mert közben fény derült az plakátot letépők személyére és abból egy az
önkormányzat alkalmazottja – történjen a tettért felelősségre vonás.
A jegyző elmondta, mi is történt valójában, mely szerint nem adott utasítást a plakátok
leszedésére, hisz ez nem az önkormányzat alkalmazottainak a feladata, hanem azé aki azt
elhelyezte. Így végképp nem értették a képviselők, miért került sor a plakátok leszedésére.
Kövecses Tímea képviselő ismertette a Baranya megyei Bíróság e tárgyban hozott korábbi
döntédsét, melynek értelmében a plakátok leszedése is kampánycsend sértésnek minősül,
megsérti a válsztási alapelveket és 1-3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.
Abban valamennyi képviselő egyetértett, hogy nem rossz szándék vezérelte a cselekedet
megvalósítását és hogy az alkalmazott alkalmas a feladatai ellátására, de abban is
egyetértettek, hogy nem maradhat következmények nélkül.
Király Péter polgármester elmondta, hogy a választást megelőző napon megkereste
Kövecses Tímea telefonon , és érdeklődött arról , hogy ki tépte le a plakátokat. Ő
válaszában elmondta , hogy nem tud ezen dolgokról , hisz nem vesz és vett soha részt a
választási feladatokban az eskütételeken kívül. Ígéretet tett arra, hogy utánanéz a
dolgoknak. Felhívta Bősze Lászlót , hogy mit tud a plakátleszedésekről. Bősze László
tájékoztatta a polgármestert , hogy a közmunkásokat Ő utasította arra , hogy az előző
választásokhoz hasonlóan a választási körzetek 100 méteres környékén szedjék le a
plakátokat. A polgármester erről tájékoztatta Kövecses Tímeát és egyben kihangsúlyozta ,
hogy Bősze László jóhiszeműen , rozsszándék nélkül , feladatként kezelve szedette le a
plakátokat. Ezek után elmondta , hogy írásbeli figyelmeztetésben részesíti a dolgozót ,
kihangsúlyozva azt , hogy munkatársa Bősze László az eddigi munkája során soha
semminemű szabálytalanságot sem követett el.
A jegyző elmondta, hogy korábban sem volt az önkormányzat feladata a plakátok
eltávolítása,nem is érti miért került rá sor. A képviselők úgy ítélték meg, hogy a valódi
felelőst már nem áll módjukban felelősségre vonniuk.
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Ezt követően Király Péter polgármester előadta, hogy a
Társulás Társulási megállapodását módosítani szükséges,
megtartott 20/2009. (IV.23.) számú határozat értelmében
létrehozásáról döntöttek, valamint azért is, mert be kívánják
számára az inkasszót.
Kérte a testületi tagokat, hogy hagyják jóvá a változásokat.

Győri Többcélú Kistérségi
mivel 2009.04.23. napján
Területfejlesztési Bizottság
vezetni a nem fizető tagok

Mivel kérdés nem hangzott el a a polgármester szavazást rendelt el a GYTKT Társulási
megállapodás módosítása tárgyában.
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
39/2009.(VI.17) számú Határozata
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
Öttevény község Önkormányzati képviselő-testülete megismerte a
Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 20/2009. (IV.23.) napján
hozott határozatát, melyben területfejlesztési bizottság létrehozását kezdeményezi, támogatja azt, és ennek megfelelően a Társulási megállapodás
módosításához hozzájárul.
Támogatja továbbá a Társulási megállapodás VI. fejezetében történő
változást , mely a nemteljesítés következményeit taglalja –inkasszó.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a Társulás
Szakmai Munkaszervezetét értesítse.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2009. június 30.

Ezt követően Németh Dóra jegyző tájékoztatta a testületi tagokat néhány aktuális
feladatról:
· A május 06.-i ülésen megbízatást kaptott, hogy mérje fel a bölcsődébe beíratott
gyermekek, melyik házi gyermekorvoshoz járnak. A felmérés megtörtént: döntő
többségük dr. Mentes Szilviához, így vele célszerű megkötni a bölcsőde
vonatkozásában a szerződést. A testület ezzel egyetértett és kérte a jegyzőt, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
· A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén 2009. 06.30. napját jelölte meg a társadalmi
szervezetek részére adható támogatásról szóló rendelet átdolgozására. Kérte, hogy
határidőt módosítsák 2009. 08.30. napjára. A Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagjai
támogatták a határidő módosítását.
· A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításához. A hiánypótlás oka 4 esetben a szakfeladatok
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elírása, illetve 1 esetben helyesírási hiba volt!!!!!! A módosított okirat elkészült,
melyről határozatot kell hozni.
Szintén döntést igényel az a megkeresés, amely Abda-Börcs-Ikrény körjegyzőjétől
érkezett, melyben kéri, hogy a soron következő ülésen tárgyaljuk és fogadjuk el a a
Rábcatorok Településeinek Regionális Fejlesztési Társulás alapító okiratának
módosítását. A módosításra ez esetben is a 2008. évi CV. törvény a költségvetési
szervek jogállásáról új rendelkezései miatt van szükség. ( szakfeladatok változása, új
besorolások)
Czeitlinger Istvánné 2009. augusztus 31. napjáig van állományban ( felmentését
tölti). Nyugdíjasbúcsúztatójára 2009. június 19. napján kerül sor.
Sarmon Petra igazgatási előadó a közigazgatási alapvizsgát kíválóan megfelelt
minősítéssel az előírt határidő előtt letette.
Kérte a testületet vizsgálják felül az intézményvezetők magasabb vezetői pótlékait,
hisz a Bölcsőde létrehozásával az óvodavezető feladatai megnövekedtek, célszerű
lenne az ő vezetői pótlékát is 300 %-ra emelni. A testületi tagok nem értették, miért
más százalékban került megállapításra a két vezető pótléka, kérték a jegyzőt a
következő ülésre nézze át az ezzel kapcsolatos iratanyagot és készítsen előterjesztést
a jogszabálynak megfelelő tartalommal és azt tárgyalja meg először az Ügyrendi
Bizottság.

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosítása, majd a Rábcatotok Településeinek Regionális Fejlesztési Tanács
Alapító Okiratának módosítása tárgyában.
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
40/2009.(VI.17) számú Határozata
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testülete megismerte a
A Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívását – a melléklet részét
képezi – és az abban foglaltaknak megfelelően módosítja a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát.
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat a melléklet részét képezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosított Alapító Okiratot
a Magyar Államkincstár részére küldje meg.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2009. június 30.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
41/2009.(VI.17) számú Határozata
a Rábcatorok Településeinek Regionális Fejlesztési Társulás Alapító Okiratának
módosításáról
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Öttevény község Önkormányzati képviselő-testülete megismerte a
A Rábcatorok Fejlesztési Társulás Alapító Okiratának módosításáról
szóló előterjesztést, majd megállapította, hogy
a képviselő-testület a 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében
foglalt kötelezettségének eleget téve a Rábcatorok településeinek
Regionális Fejlesztési Társulása elnevezésű költségvetési szerve közfeladat
ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította
hogy a költségvetési szerv további működése önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szervként 2009. július 01. napja után is indokolt.
Erre tekintettel a költségvetési szerv alapító okiratát 2009. 07.01.-i
hatállyal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
foglaltakról Abda-Börcs-Ikrény községek körjegyzőjét értesítse.
Felelős: Király Péter polgármester
Határidő: 2009.06.30.

Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 19.30. órakor
bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Király Péter
polgármester

Németh Dóra
jegyző

Bider Zsolt
képviselő

Sik Gyula
képviselő

