
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
12/2008.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2008. december 15-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Kultúrház Rábakecöl 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, 
   Felhalmi Antal, Pandur Ferenc, Domiter Ferenc, Major Gyula, 

 Homlok István, Horváth Győző képviselő-testületi tagok, 
   Dr. Gál László jegyző, 
   Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
   Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 3 fő, 
              lakosság részéről 34 fő. 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes.  
Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő. 
 
Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) 2009. évi koncepció ismertetése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.)  Lakossági igények felmérése a 2009. évi költségvetés tervezéséhez 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Tájékoztató a kábeltévé-hálózat üzemeltetéséről 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) 2009. évi koncepció ismertetése 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2009. évi költségvetési koncepciót november 
végéig el kellett fogadni és be kellett nyújtani. Az Országgyűlés a költségvetését viszont csak 
december végén fogadja el, ami alapján lehetett volna tervezni az önkormányzatoknak.  



Jelen helyzetben az infláció növekedése 6,8%. A járulékok változatlanok, az állami 
normatívák viszont kevesebbek lesznek a 2009. évben. (Előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 

2.) Lakossági igények felmérése a 2008. évi költségvetés tervezéséhez 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: kéri a megjelenteket, hogy amennyiben van hozzászólás, tegyék 
meg. 
 
Kovács Zoltán helyi lakos: kérdése az lenne, hogy a vízelvezetést a Rákóczi utcában 
valamilyen módon nem lehetne-e rendbe tenni, mert esős napokon a csapadék nem tud hová 
elfolyni.  
 
Tuba Erik polgármester: többször felmerült a faluban már ez a probléma, amelynek a 
megoldása sajnos még várat magára. A tervezési díj az idei évre be volt tervezve, 
engedélyezési tervet viszont nem kap rá az önkormányzat, mivel engedély nélkül épült, és 
pályázatot sem írtak ki az idei évben. A 8428-as számú közút tervezési szinten van, ezzel 
egyidejűleg talán megoldásra kerülhet a vízelvezetés is, kb. 2010-ben.  
 

3.) Tájékoztató a kábeltévé-hálózat üzemeltetéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a kábeltévé hálózat a településen 1991-ben épült, az 
élettartama pedig 15 év. Az akkori üzemeltető nem vállalta a fejlesztést, ezért 2008. év elején 
új szolgáltatóval kötött szerződést az önkormányzat, mely szolgáltató pályázat útján elnyerte a 
feladatot. A szolgáltató vállalta új csillagpontos hálózat kiépítését, a hibák kijavítását. Sajnos 
a hálózaton nem végezte el azokat a fejlesztéseket, javításokat, amiket ígért. A szerződést a 
szolgáltatóval fel kívánja bontani. 
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a Molnár Elektronikai Kft. veszi át a kábeltévé üzemeltetését 
2009. február 1-től. Szakembereik a hibákat már el is hárították. Erőforrásaik, szakembereik 
adottak, a visszajelzések alapján nagyon megbízhatóak, megfontoltak, korrektek, hiszen addig 
nem adtak árajánlatot, amíg az egész rendszert fel nem mérték. A Molnár Elektronikai Kft. 
szerződési feltételeit az érdeklődőkhöz eljuttatja. Egyenlőre a jelenlegi 1.800 Ft/hó előfizetési 
díjjal számol, természetesen miután kiépítette rendszerét, a saját tarifaárait alkalmazza. Az új 
csillagpontos hálózat kiépítéséig a jelenlegi üzemel, a kiépítés megtervezése kb. fél év alatt 
történik. Az e-on nem engedi a régi betonoszlopokra az új rendszert, ezekre a rendszerekre 
csak alapcsomag kerülhet.  
 
Keresztes Tibor helyi lakos: kérdése az lenne, hogy az e-on tervez-e felújítást. 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az e-on évente 6 oszlopot tervez kicserélni, szerintük 
a legtöbb oszlop esztétikailag nem, de statikailag és műszakilag még megfelelő. Hosszas 
levelezés után azonban 20 oszlop cseréjét ígérte meg a 2009. évben. 
 
 
 
 
 
 

2 
 



4.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a lakossággal a környezetvédelmi (tűzgyújtási) rendeletet, 
mely december 1-én lépett hatályba, és az abban foglaltak megszegése 30.000 Ft büntetéssel 
sújtható. 
Tájékoztatja továbbá a lakosságot, hogy a következő közmeghallgatás előreláthatólag március 
végén, április elején várható. 
 
 
Mindezek után, mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 
18,10 órakor bezárta.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
  Tuba Erik                             Dr. Gál László 
polgármester               jegyző 

 
 
 
 
 

Németh-Takács Katalin 
Jegyzőkönyvvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Közmeghallgatás 
2008. december 15. 

1. napirend: 2009. évi koncepció ismertetése 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
 
A rábakecöli önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az állami 
költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletet előírásait, továbbá a korábbi 
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. 
 
Az önkormányzat 2009. éves gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását 
megalapozó koncepciót a következők szerint fogadta el a képviselő-testület: 
 
 

I. 
A költségvetési koncepció összeállításának szükségessége 

 
Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht) 70. §-
ában előírtak alapján a polgármesternek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
november 30-ig kell benyújtania a képviselőtestületnek. 
A költségvetési koncepció célja a következő évre ható tényezők számbavétele, a költségvetési 
rendelet összeállításánál követendő célok, követelmények, feladatok meghatározása. 
 
Az önkormányzat alapvető feladat- és hatásköri rendszerében jogszabályváltozás miatt nem 
várható változás. 
 
A koncepció összeállításának időpontjában még nem ismertek a pénzügyi szabályozás 
végleges adatai, emiatt jelentős bizonytalansági tényezőkkel kell számolni.  
 
 

II. 
A gazdálkodás meghatározó tényezői 

 
1./ A gazdálkodási körülmények alakulása 
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Az önkormányzati feladat- és hatásköri rendszerben lényegi változtatás nem várható 2009. 
évben sem. A gazdálkdás pénzügyi szabályzó rendszerében sem várható elmozdulás, mivel a 
költségvetési törvényjavaslat szerint a forrásszabályozás, illetve az önkormányzatokat a 
központi költségvetésből megillető források elosztásának módja 2009. évben alapvetően nem 
változik. 
A 2009. évi feladatokat a jelenlegi intézményhálózattal kívánjuk ellátni. 
 
2. A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozásának általános /főbb/  jellemzői 
 
A központi költségvetés helyi önkormányzatok gazdálkodásához – az állami támogatás és az 
átengedett személyi jövedelemadó révén – 40 %-ban járul hozzá.  
Az EU-s és fejezeti támogatások bővítik az önkormányzatok lehetőségeit, elsősorban 
fejlesztési célú támogatások. 
Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése, 
2009.-től már a 6. osztályosokkal.  
Kiemelt cél a társult feladatellátás ösztönzése, ennek révén egyre több feladatot vállalnak a 
többcélú kistérségi társulások. 
A villamos-energia áremelkedés hatásának ellentételezése az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési  önkormányzatok támogatási rendszerébe épül be.  
 
3. Keresetek várható alakulása 
 

A törvényjavaslat általános indokolása szerint: 
„A közszférában foglalkoztatottak 2009. évi bérpolitikáját a megváltozott 
makrogazdasági feltételeknek megfelelően, a párhuzamosan kialakult más 
szabályozási meghatározottságok figyelembevételével kell kialakítani. A közszférában 
2009. évben is a reálkeresetek szinten tartása valósulhat meg”. 
 
Ennek ellenére a javaslat szerint a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti 
illetménytábla bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, valamint a teljesítmény 
ösztönzésére szolgáló keretösszegek nem változnak, mértékük megegyezik az előző 
évivel.  
A 2009. évi bérintézkedések várhatóan a közszolgálati érdekegyeztetés során kerülnek 
kialakításra.  

 
4. Járulékok alakulása 
 

- A munkaadókat terhelő társadalombiztosítási járulék mértéke /29 %/ változatlan 
marad a tervezet szerint, melyből 24% a nyugdíjbiztosítási alapot, 5 % az egészség 

biztosítási alapot illeti meg, munkaadói járulék 3 %. Az egészségügyi hozzájárulás 
nagysága változatlanul  1.950Ft/hó/fő marad. 

 
 

III.  
A központilag szabályozott források helyi önkormányzatokat érintő elemeinek alakulása 
 
A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó szabályozott forrása 
/változatlan módon/ továbbra is az állami hozzájárulásokból és támogatásokból, továbbá az 
átengedett személyi jövedelemadóból tevődik össze. 
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1. A feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 
A törvénytervezet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások 
jogcímeit és fajlagos összegeit. (http://www1.pm.gov.hu/) 
Az itt szereplő feladatmutatóhoz kötött előirányzatok feladatait társulásokban látjuk el. 
 
2. Lakosságszámhoz  kötött normatív állami  hozzájárulás  
Önkormányzatunkat lakosságszám alapján megillető állami hozzájárulások fajlagos összegei 
nagyobb részt alacsonyabbak a 2008. évinél. 
- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok  1 057 Ft /fő /előző évi 1 430 Ft/fő/ 
- közösségi közlekedési feladatok az előző évivel azonos 515Ft/fő 
- közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 061 Ft/fő /előző évi 1 135 Ft/fő/ 
-  pénzbeli szociális juttatások – ehhez kapcsolódó fajlagos összeget még nem  ismerjük 
 
3. Átengedett bevételek 
A települési önkormányzatot a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 
%-a illeti meg. 
A személyi jövedelemadó-bevétel végleges összegének meghatározására a feladatmutatók 
felmérését követően kerülhet sor.  
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a 
települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.  
 
4. Központosított előirányzatok 
A központosított előirányzatokból év közben, pályázat útján, céljellegű feladatokra 
igényelhető támogatás, amely az önkormányzat esetében az alábbi jogcímeken várható: 
- lakosság közműfejlesztési támogatása /támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési 
támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet szerint igényelhető/ 
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatás 
- gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
-bérpolitikai intézkedések támogatása /a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési 
szervek munkavállalói részére 2009. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi 
juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére./ 
- óvodáztatási támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
szülőjének jár, akinek az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 20/C. §-a és külön 
kormányrendelet alapján megállapították/ 
 
5. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások 
- egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása 
 

c./ Államháztartási tartalék képzése 
 
 Az általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve 
az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására szolgál, Az 
általános tartalék előirányzata a kiadási főösszeg 0,7 %-a.  
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IV. 
A 2009. évi költségvetés összeállításának főbb elvei és végrehajtási módszereik 

 
Az önkormányzat legfőbb célkitűzése 2009. évben is a kötelező feladatainak maradéktalan 
végrehajtása a működőképesség biztosítása mellett. 
Az önkormányzat reális mértékű pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében minden 
lehetséges intézkedést meg kell tenni a bevételi források bővítésére, továbbá az ésszerű, 
takarékos gazdálkodás követelményeinek megvalósítására.  
A költségvetési hiány mértékét a hitelképesség tényezőinek figyelembevételével olyan szinten 
kell tartani és tervezni, amely nem veszélyezteti a következő évek gazdálkodásának 
biztonságát.  
A személyi juttatások körében eredeti előirányzatként a törvényi szabályozások szerinti 
minimumok garantálása indokolt és elengedhetetlen.  
A dologi kiadások tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az energia áremelések 
ellentételezésének lehetőségére, ha lehetséges az utóbbiak vonatkozásában az előre nem 
tervezhető áremelkedések támogatására célelőirányzatot tervezni. 
A központi támogatások alacsony mértéke miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az uniós 
források és a decentralizált fejlesztési támogatások felkutatására, igénybevételére és a 
pályázatokhoz szükséges saját erő biztosítására.  
Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési és felújítási feladatok a működés biztonsága érdekében 
fejlesztési célú bevételek terhére történjenek. Ezen cél eléréséhez az aktív vagyongazdálkodás 
/bérbeadás, értékesítés/ nagyobb teret biztosíthat. 
Azon feladatokra, amelyeknek nagyságrendje, összetétele a költségvetés készítésének 
időpontjában még nem ismeretesek, céltartalék képzése szükséges. Ezek a következő kiadási 
jogcímek között kerüljenek megtervezésre: 

- felújítási, beruházási, karbantartási kiadások 
- pályázatok előkészítéséhez és pénzeszköz elnyeréséhez szükséges saját erő 

biztosítása 
- közszolgáltatói díjemelések kompenzálása 
- tanulmánytervek és tervek készítése pályázatokhoz 

Önként vállalt feladat kizárólag olyan szinten tervezhető, hogy az önkormányzat a kötelező 
feladatait a törvényben előírt mértékig teljesíteni, ill. finanszírozni tudja. 
 
 

V. 
A 2009. évi költségvetés összeállításához kapcsolódó feladatok elvégzése 

 
1. Általános szempontok, feladatok 
 
A 2009. évi költségvetés kiinduló pontja a várható /legszükségesebb/ kiadások reális 
felmérése a személyi juttatások, a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások tekintetében 
egyaránt. 
A kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások meghatározásánál figyelembe kell venni az 
érvényben lévő jogszabályokat, kötelezettségvállalásokat, jogszabályon alapuló 
feladatváltozásokat stb. 
Szükséges kiadások finanszírozási forrásának meghatározásánál rendkívül fontos tényező a 
bevételek teljeskörű, reális számbavétele, a növelés lehetőségeinek feltárása, az esetleges 
működési célú hitel mértékének minél alacsonyabb szinten történő meghatározása. 
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A törvényjavaslat szerint a köztisztviselők illetményalapja és a közalkalmazotti bértábla 
tételei megegyeznek az előző évivel, ennek ellenére a személyi juttatások tervezésénél a 
következő – jogszabályi előírásokon alapuló – kötelezettségekkel számolni kell az eredeti 
előirányzatban.  

- közalkalmazottak tekintetében biztosítani kell a 3 évenkénti kötelező 
feljebbsorolások és a jubileumi jutalmak fedezetét, a törvényben megállapított egyéb 
juttatásokat, valamint a egyéb javadalmazásokat. 

- Biztosítani kell a minimálbér mértéke esetleges változásának fedezetét 
A központi támogatás 2009 évi nagyságrendje nem tartalmaz fedezetet az energia árak 
várható növekedésére, emiatt feltétlenül indokolt erre a célra céltartalékot képezni. A 
közszolgáltatások előirányzatának tervezésénél a 2008. évi teljesítési adatokkal kell számolni, 
de minimum az eredeti előirányzat mértékéig. 
 
2. Ágazati szempontok, feladatok 
 

a.) Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 
- Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet pályázati 

forrásokból kívánjuk megoldani, tehát biztosítani kell a költségvetésben egy 
nagyobb összeget – a céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz 
benyújtandó pályázati saját erő fedezetére.  A jövő évben várhatóan egyre több 
pályázati lehetőség nyílik meg az Európai Uniós forrásokból, melyeket csak akkor 
tudunk kihasználni, ha a megfelelő saját erő biztosítására is megteremtjük a 
lehetőséget (Phare, Nyugat-dunántúli Regionális Tanács által kiírt pályázatok, a 
Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatok, illetve egyéb más 
pályázatokon való részvétel esetén). 

- A pályázatokhoz kapcsolódó saját források vonatkozásában kiemelt szempontként 
jelöljük meg, hogy olyan pályázatokon indulunk, melyek a tervben megjelölt célokat 
segítik és az elnyerhető támogatási arány legalább a megvalósítandó projekt 
értékének 60%-át eléri. 

- Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél: 
 folyamatban lévő beruházások, fejlesztések befejezése  
 önerő biztosítása a pályázatokhoz 

- Fejlesztési feladatok meghatározásánál követni kell a 14/2007 (III.2.) határozatban 
foglalt célkitűzéseket. 

 
b.) Vagyongazdálkodás 

A 2009. évi vagyongazdálkodásban – koncepcionálisan – a vagyongazdálkodási irányelvben 
meghatározott szempontokhoz képest jelentős változást nem tervezünk. 
A forgalomképes ingatlanok körében a bérbeadással hasznosított ingatlanok esetében a bérleti 
díjak felülvizsgálatát ismételten el kell végezni. Ahol a bérbeadás körülményei változtak, 
azon esetekben a bérleti díj emelésére kell törekedni. 
A lakbérek emelésének mértékét az inflációs ráta és a település helyi rendeletének 
figyelembevételével szükséges meghatározni. 
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, amelyek elnyerésével különösen a nagyobb 
összegű, előre tervezett beruházásokat kívánjuk megvalósítani. 
 

c.) Területfejlesztési feladatok 
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által 
korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.  
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- Társulások: 
 Jelenleg tagként jelen vagyunk a következő társulásokba:  

• Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
• Területfejlesztési Tanács 
• Beled körjegyzőség 
• Társulási tanács Beled /oktatási/ 
• Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
• Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 
• Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális 

étkeztetés) 
• Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 
A 2009. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni. 
 

d.) Környezetvédelem 
• Virágosítás, parkosítás 
• szelektív szemétszállítási program 
• energia hatékonyságot növelő fejlesztések (fűtéskorszerűsítés, 

világításkorszerűsítés) 
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása 
• szelektív szemétszállítási program 

 
g.) Szociális ellátás 

- A szociális ellátás területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényt módosító 2003. évi IV. törvény értelmében módosultak az 
ellátási formák működési feltételei biztosításának időpontjai. 

- A családsegítő és gyermekjóléti társulásban továbbra is részt veszünk. 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás útján biztosítjuk 
- Támogató szolgálat ellátási szerződés alapján működik 
- A közösségi ellátást beledi székhellyel működő társulásban látjuk el 
- A családi napközi ellátását is szintén társulásban látjuk el (2 csoportot működtetünk) 
- Házi gondozást és a szociális étkeztetést a Beleden működő Egyesített Szociális 

Központon keresztül biztosítjuk.  
 

h.) Közoktatás-i  feladatainkat továbbra is társulás formájában látjuk el   
- Az önkormányzat több év óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj 

programnak. A következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez, 
tehát részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázaton. Az ösztöndíj 
önkormányzatot terhelő kifizetéseinek fedezetét tervezni kell a 2009. évi 
költségvetésben. 

 
i.) Sportfeladatok  
 A helyi sportfeladatok színvonalasabb ellátása érdekében az önkormányzat a korábbi  
 évekhez hasonlóan támogatást nyújt az alábbi feladatok ellátására: 

- Sportegyesület működése (sportpálya és tornaterem használat, támogatás) 
- Sportrendezvények (Mikuláskupa, Teremtorna, Lipi István Asztalitenisz Torna, 
Koloszár Kupa, stb.) 
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 A sportöltöző felújításához pályázati forrást kell keresni. 
 
j.) Kulturális feladataink 

- Falunap megrendezése 
-    Karácsonyi csengőszó 
-    Idősek Napjának megrendezése 
-    Nemzeti ünnepek 
-    Nyugdíjas kirándulás 
-    Ismeretterjesztő előadások 
-    Falukirándulás 

 
k.) Nemzetközi kapcsolatok 

- Erdélyi testvérkapcsolatok ápolása 
 
l.) Egészségügyi feladatok 

- A Körzeti Védőnői Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük. 
- A Körzeti Háziorvosi Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük, de törekedni kell 

állandó alkalmazott foglalkoztatására vagy vállalkozásba kiadni. 
- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el. 
- 2009. évben a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve bútorok, IT és orvosi 

eszközök beszerzését kell megvalósítani pályázati forrásból. 
 

m.) Egyéb feladatok 
Továbbra is fontos hangsúlyt kell helyezni az olyan mindenkit érintő területekre, 
mint a községgazdálkodás. Szem előtt kell tartani a letelepedést és 
munkahelyteremtést ösztönző intézkedéseket. 

 
 
Sajnos a 2007. évi megszorítások és a 2008-as „szigorúság éve” után a gazdasági válság 
látható és várható hatására 2009. évben tovább romlik az önkormányzatok helyzete. A 
kormány 2009. évi költségvetés tervezete nem hogy javítani, de még reálértéken megtartani 
sem tudja az előző évek során lecsökkentett finanszírozási szintet. 
Ilyen körülmények között is törekednünk kell arra, hogy a szolgáltatások és a színvonal 
csökkenése nélkül, a szükséges fejlesztési feladatok felvállalása mellett gazdálkodjunk 2009. 
évben. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. december 15. 

Tuba Erik 
Polgármester 

 

10 
 


