
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
4/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a 2009. április 17-én (pénteken) 19,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Kultúrház Rábakecöl 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, 
   Felhalmi Antal, Pandur Ferenc, Domiter Ferenc,  

 Homlok István, Horváth Győző képviselő-testületi tagok, 
   Dr. Gál László jegyző, 
   Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
   Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 3 fő, 
              lakosság részéről 26 fő. 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes.  
Igazoltan távol Major Gyula képviselő, igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő. 
 
Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.)  Tájékoztató a 2009. évi fejlesztési tervekről 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) Lakossági észrevételek 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Beszámoló a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: beszámol a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről. 
Elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor fellépő 23.784.000 Ft hiányt sikerült áthidalni. 
Az önkormányzat bevételei 86,62%-ban teljesültek, ez abból adódik, hogy a tervezetthez 
képest hitelfelvételre nem került sor a 2008-as évben. Összes bevétel 2008-ban 91.201.000 Ft. 



Az önkormányzat kiadásai az elmúlt évben 69,79%-ban teljesültek, a lemaradás oka szintén a 
betervezett hitelfelvétel kapcsán adódott. Összes kiadása az önkormányzatnak a 2008. év 
folyamán 77.987.000 Ft. (Részletes beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 

2.) Tájékoztató a 2009. évi fejlesztési tervekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: Tájékoztatja a lakosságot a 2009. évi fejlesztési tervekről. Elmondja, 
hogy az önkormányzat 2009. évi főösszege 88.391.000 Ft, ebből működési célra 73.653.000 
Ft, míg fejlesztésekre 14.738.000 Ft fordítható. Fejlesztési hitelre 6.505.000 Ft lett 
betervezve, így jelenleg 8.233.000 Ft áll biztosan rendelkezésre az önkormányzat fejlesztési 
céljainak megvalósítására. Mivel ez erre a célra elég kevés, a pályázati lehetőségeket minél 
szélesebb körben szeretné kihasználni. (Beadott pályázatokról és pályázati lehetőségekről 
részletes tájékoztató jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 

3.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: a 3. napirendi pont keretében a következőkről tájékoztatja a 
lakosságot: április 25-én, 10 órai kezdettel a Magyar Közút Kht. országos akciója keretében 
szemétgyűjtést szervez. Ezt követően a Föld Napja alkalmából 200 db facsemete kerül 
elültetésre közterületeken.  
Májusban lomtalanítás lesz a faluban, konkrét időpontjáról a lakosságot a későbbiekben 
tájékoztatja.  
Továbbá tájékoztatja az érintett szülőket, hogy Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-
testülete meghozta határozatát az iskola fenntartásáról a 2009/2010 tanévre vonatkozóan, 
miszerint csak abban az esetben szünteti meg a rábakecöli tagintézményt, ha a tanulói létszám 
ezt indokolttá teszi.  
Végezetül tájékoztatja a megjelenteket egy, az Állami Számvevőszéknek „szülők” által aláírt, 
a rábakecöli iskolát lejárató levélről, melyben az iskola törvénytelen működéséről, és az 
oktatás rossz színvonaláról írnak. (Levél mellékelve). Elmondja, hogy a tanulói 
gyermeklétszám az ellenőrzéskor a valóságnak megfelelt, a létszám ellenőrzése évente 
egyszer történik. Az oktatás színvonala jó, a nevelők képesítéssel rendelkeznek. A levél 
hatására ellenőrzést nem rendeltek el. 
 

4.) Lakossági észrevételek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Boros Istvánné helyi lakos: elmondja, hogy az útfelújításon dolgozó markológép végett kis 
híján megsérült az autója. Kérése, hogy nem lehetne-e az utat lezárni, amíg a felújítás tart, 
mert nagyon balesetveszélyes. Véleménye szerint addig a vásárosfalusi út felé el lehetne 
terelni a közlekedést. 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az útfelújítási munkálatok megkezdése előtt szó volt 
az útszakasz lezárásáról, elvileg 2-3 héten belül az aszfaltozás elkészül. 
 
Eckrich Béla helyi lakos: a költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy próbáljanak meg 
továbbra is ilyen takarékosan gazdálkodni, egyben sajnálja, hogy ilyen kevés jut felújításra, 
fejlesztésre. A strandkézilabda pálya hasznosításáról, gondozásáról szeretne többet megtudni, 
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továbbá, hogy a facsemetéket hová akarják elültetni. Mindezek után még felháborodását fejezi 
ki a rábakecöli iskola ellen irányuló levél kapcsán. 
 
Takács Sándor helyi lakos: elmondja, hogy Rábakecölből 7 gyermek jár 7 helyre iskolába, ha 
a szülői hozzáállás nem ilyen lenne, működhetne a rábakecöli iskola még évekig.  
 
Tuba Erik polgármester: a strandkézilabda pályával kapcsolatban elmondja, hogy annak 
karbantartása az önkormányzat feladata, ami a most induló közfoglalkoztatási program 
keretein belül biztosított lesz. A kihasználtságával kapcsolatban elmondja, hogy elsősorban 
szabadidősport, lehetőség az érdeklődők számára. Tervei közt szerepel strandkézilabda 
bajnokság szervezése. 
A facsemetéket többek között a pálya mögötti kerítés mentén, a Kultúrház mögötti kerítésnél, 
és az Új utcában, a régi TSZ területén az út mentén 1 vagy 2 fasort szeretne elhelyezni. 
Elmondja, hogy 40 cm-es vesszőkről van szó, nyír, platán, kocsányos tölgy és vörös tölgy.  
 
Eckrich Béla helyi lakos: javasolja, hogy az önkormányzat épülete mögötti volt parkba is 
lehetne ültetni néhányat, mert elég huzatos a terület. 
 
Pákai Jánosné helyi lakos: kérdése az lenne, hogy a Kultúrházzal szemben álló szilvafákat 
nem lehetne-e megszüntetni, mivel nagyon szemetesek, és a termése is balesetveszélyes, 
amikor hullik. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy egy új kormányrendelet értelmében amennyiben 
balesetveszély áll fenn, a jegyző figyelmeztetheti a tulajdonost a fák kivágására. Ha a fák 
közterületen állnak, úgy az önkormányzat tulajdonában vannak, kivágásuk az önkormányzat 
feladata. 
 
 
Mindezek után, mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 
20,00 órakor bezárta.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
  Tuba Erik                             Dr. Gál László 
polgármester               jegyző 

 
 
 
 
 

Németh-Takács Katalin 
Jegyzőkönyvvezető 
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Közmeghallgatás 
Rábakecöl, 2009. április 17. 
1. napirend 

 
Beszámoló a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
2008. évi gazdálkodásunk során elsősorban az Önkormányzati Törvényben előirt kötelező 
feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítására törekedtünk. Érvényesült a gazdálkodási 
fegyelem, a rangsorolás és a takarékosság, így költségvetés tervezéskor fellépő 23 784 eFt  
hiányt sikerült hitelfelvétel nélkül áthidalnunk. 
 
Intézmények, társulások 
 
Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a 
követelményeknek. Kötelező feladatainkat körjegyzőségben látjuk el, köztisztviselőink a 
körjegyzőség alkalmazásában állnak. 
A belső ellenőrzési feladatokat a kapuvári Kistérségi Tárulás keretein belül végeztetjük. 2008. 
évben tartott ellenőrzés alkalmával az egészségügyi feladatellátást ellenőrizték. 
Az elmúlt év során nem történt intézményátszervezés. 
 
Önkormányzatunk az alábbi társulások tagja 

• Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
• Területfejlesztési Tanács 
• Beled körjegyzőség 
• Társulási tanács Beled /oktatási/ 
• Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
• Házi gondozás, Szociális étkeztetés 
• Családi napközi 
• Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

 
 
B E V É T E L E K 
 
Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 81,62  %-
ban teljesültek, ami az időarányos mértéket nem éri el. Ez abból adódik, hogy terveztünk a 
költségvetésben működési hitelfelvételt, de ez idáig gazdálkodásunk során nem volt hitelre 
szükség. Összes bevételünk 2008-ban 91.201 eFt. 
 
 
Bevételi források és azok teljesítése 
 
I. Működési bevételek 39.722 eFt, Teljesítése 111,62 %. 
 
Intézményi működési bevételek 2.499 eFt 
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Itt szerepel az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, igazgatási 
szolgáltatás bevétele, jogosítvány érvényesítés, közterület-használat díja biztosító által fizetett 
kártérítés, földbérleti díjak, áfa bevételek.  
 
Helyi adók bevételei 5.572 eFt Teljesítés 159 %.  

Építményadó     672 eFt 
Iparűzési adó  4.900 eFt 

 
Átengedett központi adók 29.749 eFt, Teljesítése 101 % 

személyi jövedelemadó 23.419 eFt 
gépjárműadó     6.329 eFt 

 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a 
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 131 %. 1.902 eFt. A túlteljesítés a talajterhelési díjnál van 
mivel a vízfogyasztás és a talajterhelési díj mértéke is emelkedett.  
 
II. Támogatások (önkormányzatok költségvetési támogatása) 21.761 eFt, 100% 
 
A központosított előirányzatok a létszámcsökkentésre kapott pénzeszközökből /4 55 e Ft /, a 
TEUT támogatásból /6 551 e Ft /, a nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból / 105 e Ft 
/ és a bérpolitikai  intézkedésekre kapott támogatásból /  783 e Ft /  tevődik össze. Vizitdíj 
visszautalásként 8  e Ft volt a bevétel. 
Normatív kötött felhasználású támogatásként a közcélú foglalkoztatottak, lakásfenntartási 
támogatás összegét igényeltük le. 581 ezer Ft a közhasznú munkára kapott támogatás volt. 
Egyéb központi támogatásként a 13. havi fizetés fedezete és a kereset kiegészítés szerepelt. 
 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4.917 eFt, Teljesítése 106 % 
(pl. Terembérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díja) 

kommunális adó 692 eFt 
 
IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/ 
 
Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető, évközben  adódó lehetőségekből, pályázatokból 
átvett pénzeszközök szerepelnek. 
 
 - mozgókönyvtár                                                        686 ezer 
 -gyermekvédelmi támogatás                                      335 ezer 
 - közhasznú munka támogatása                                  726 ezer 
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása                     343 ezer 
- népszavazási előleg                                                  193 ezer 
- Pályázati pénzek                                                    1 522 ezer 

Kulturális rendezvény tám .    40 000 
Kerékpár út terv                       50 000 
Környezetvédelmi tev.               60 000 
Sporttevékenység                      40 000 
Riök                                      412 000 
Nyugdíjasok tám.                      20 000 
Erdélyi kapcs.                        100 000 
Tárt Kapus Létesítmények (1. részlet) 250 000 
Strandkézilabda pálya (1. részlet) 550 000 

                                                           ---------- 
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                                                                1 522 000 
 
- védőnő helyettesítésére átvett pénz   / Beledtől/       472 ezer 
- tűzoltóverseny támogatása                                        270 ezer                  4 547  ezer  
                                                                                      ------------------------------------------ 
TB alapból átvett pénzeszköz: 9.422 eFt 
631 e. Ft-ot a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés felosztásából önkormányzatunk 
részére utalta a MÁK.  
 
Működési célú pe. átvétel államháztaráson kivülről 
 
      -fénymásolás                   11 
      -biztoítás                         45 
     -falunap tám                   160 
     -Rekultív visszaut.         218 
    -  vizitdíj bevétel             406 
                                            840 
Ezek előre nem látható, előre nehezen tervezhető bevételek.  
 
 
Hitelek  
 
Önkormányzatunknál 2008. december 31-ig hitelfelvételre nem került sor. 
 
Pénzforgalmi bevételek 
 
Az önkormányzat  2008. évre 11  millió Ft pénzmaradványt tervezett eredeti előirányzatként. 
Teljesítése a 2007 évi költségvetési beszámoló elfogadása után 9 508 e. Ft-ra módosult. 
 
 
K I A D Á S O K 
 
Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 69,79 %. A 
lemaradás oka, hogy a betervezésre került hitel felvételére gazdálkodásunk során nem volt 
szükség. Kiadások összesen: 77.987 eFt. 
 
Működési kiadások 
 
 
1.1 Polgármesteri hivatal  
 
A polgármesteri hivatal kiadásai 81,99  %- ban teljesültek ami az időarányos mértéknél 
kevesebb. Összege 10.157 eFt 
 
1.2. Nem intézményi működési kiadások 
 
Falunk közterületeinek, a temető karbantartása /fűnyírás, gaztalanítás, fűnyíró karbantartása, 
üzemanyag vásárlás/ valamint ez egészségügyi ellátások tartoznak ide.  
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A 2008. gazdálkodási évben ide tartozik az óvoda és iskola dologi kiadásainak egy része 
valamint a volt igazgató részére 2008. évben kifizetett juttatás melyhez pályázaton 4 055 e.Ft 
összeget nyertünk. 
 
Teljesítése 81,39  %, összege 35.076 eFt. 
Ebből háziorvosi szolgálat:  10.482 eFt 
 Védőnői szolgálat:       2.467 eFt 
 Községgazdálkodás   6.913 eFt 
 Iskola, óvoda  10.160 eFt (telephelyi hozzájárulás nélkül) 
 Köztemető       372 eFt 
 Közvilágítás    1.124 eFt 
 Művelődési Ház   1.873 eFt 

(rendezvények: falunap, nyugdíjas nap, kirándulások, falukarácsony, stb.) 
Könyvtár       536 eFt 

 
2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás 
 
A teljesítés 60,57 %, összege 16.992 eFt. A lemaradás abból adódik, hogy az iskolai 
telephelyre előirányzott összeg még nem került elszámolásra, így csak 2 millió Ft került 
átutalásra . 
Működési célú támogatásban részesültek felsorolása  a 3.sz. mellékletben  található. 
 
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 
 
Teljesítése 63,84  %, összege 3.511 eFt. 
Jelenleg 3 fő ápolási díjban, 1 fő aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesül. E 
kifizetések 90 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat csak 10 % terheli. 
Szülési segélyben 2 fő, szociális segélyben 1 fő részesült. Temetési segélyt 11 fő részére 
fizettünk.  
 
-rendszeres szoc segély                                          414 ezer 
- közgyógyellátás                                                     47 ezer 
- ápolási díj                                                            969  ezer 
- temetési segély                                                    165  ezer 
- étkezési utalvány    idősek napja                         292 ezer 
- szoc.segély                                                             10  ezer 
- gyemekvédelmi tám.                                                5  ezer 
- lakásfenntartási tám                                               32  ezer 
- normatív rendszeres gyermekvédelmi kedv.        336  ezer 
- szülési segély                                                         30  ezer 
- közl .támogatás                                                    343  ezer 
- tanévkezdési támogatás                                        656  ezer 
- ösztöndíj tám.                                                         45  ezer 
- sporttábor Dénesfa                                                  42  ezer 
- nyári táboroztatás                                                    20  ezer 
- nyári gyermekétkeztetés                                        105 ezer 
                                                                  ------------------------ 
                                                                             3 511 ezer 
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2006. és 2007. évekhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak: 
 
 2006. év  2007. év  2008. év 
- bér  54,92 %  58, 93 %  44,13% 
- munkaadót terhelő járulék  17, 43 %  18, 81 %  13,01% 
- dologi kiadás 24, 99 % 18, 40 %  35,62% 
- szoc. pol. juttatás  2, 66 %  3, 86 %  7,24% 
 
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 
 
A fejlesztési kiadások 55,88  %-ban teljesültek 2.463 eFt-ban. A Pannon-Víznek átadott 
fejlesztési támogatás valamint a lakáshoz jutók támogatása tartozik ide. Az alulteljesítés oka, 
hogy 2008-ban nem igényeltek letelepedési támogatást. 
 
5. Felújítási, fejlesztési kiadások 
 
 A teljesítés  2008. december 31-ig  95,33 %, 7.842 eFt. Ebből az Erkel u. tervezési díja 190 e. 
Ft, pályázati díj 45 e. Ft-ot fizettünk, a fennmaradó összeg a kivitelezés költsége volt. 
 
1.107 eFt összeget fizettünk strandkézilabda pálya építésére, melynek teljes összegét 
pályázaton nyertük el. 
 
 
2008. december 31-i pénzkészlet                            összesen           15 571 e  Ft 
 
A pénzmaradvány változásának tartalmi okai: 
 
 2007. év                               2008. év 
 e Ft                             e Ft 
 
Költségvetési bankszámlák egyenlege                       11 865                                   15 571 
  
Záró pénzkészlet                                                         11 865                                   15 571 
Átfutó kiadás                                                                     20                                   +    341 
Átfutó bevétel                                                              - 1 939                                 -  2 013 
Függő kiadás                                                                    346                                  +    176 
Függő bevétel                                                                 - 741                                   -   520 
Előző évi tartalék maradvány                                             -1                                     -  674 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                          9 550                                   12 881 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt             - 318                                        -78 
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt                   277                                            0 
Költségvetési pénzmaradvány                                        9 509                                 12 803 
Ebből:  kötelezettséggel terhelt             5 500 
 szabad pénzmaradvány    4 009 
 
A pénzmaradvány növekedett  az előző évihez képest mert ebben az évben növekedett a 
bankszámlák egyenlege is. A költségvetési pénzmaradvány 13 555 e Ft, amiből 674 Ft az 
előző évi és 12 881 Ft a tárgyévi pénzmaradvány. A tárgyévi pénzmaradvány csökken 78 e 
Ft-tal amit vissza kell fizetni többlettámogatás miatt.  
 
Vállalkozási tevékenységet önkormányzatunknak nem folytat. 
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 Értékpapír- és hitelműveletek alakulása 
 
2008. december 31-én nem rendelkezünk értékpapírral.  
2008. évben hitelt nem vettünk fel. 
Hitelállománnyal nem rendelkezünk. 
 
 A vagyon alakulása 
 
Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesítettünk. Azok felújításának értékével, valamint 
az ingatlan vagyon kataszter KATA-VIN program feldolgozása során egyéb növekményként 
felvettekkel nőtt a vagyonunk. A 2008. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával pedig 
csökkent. 
 
Tárgyi eszközeinket szűkös anyagi körülmények között is igyekszünk karbantartani. 
A működési kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem volt.  
 
Egyéb eredmények, értékelés 
 
Fontos odafigyelnünk a környezetünkre, ahol élünk. Az önkormányzat szűkös forrásai nem 
teszik lehetővé, hogy erre a területre annyit fordítson, amennyi szükséges lenne. (Legalábbis a 
komoly fejlesztések területén.) Az éves lomtalanításon túl 2008-ban két alkalommal 
szerveztünk szemétgyűjtő akciót, egyszer elektronikai hulladékgyűjtést. Eltakarítottuk a 
kultúrház udvaráról a 90-es évek elejéről ott maradt építési törmeléket, megszüntettük a 
faluközpontban a régi mázsa aknája okozta balesetveszélyt. Itt külön köszönet jár az ÖTE 
tagjainak a szerepvállalásért. Elkezdtük az elhanyagolt Piller gödör tisztítását. A környezeti 
állapot javítása érdekében a tűzgyújtás szabályozására új rendeletet alkottunk. Sajnos még 
mindig vannak, akik nem figyelnek saját környezetük tisztántartására. 
 
Az elmúlt év talán egyik, a lakosságot legszélesebb körben érintő, kábeltelevízió probléma 
megoldására is sikerült egy vállalkozóval megegyezni. 
 
Magam részéről továbbra is fontos hangsúlyt helyeztem a képviselőtestület nyilvános 
munkájára és a lakosság tájékoztatására. Ezek az évi két közmeghallgatás, a kábeltévé helyi 
csatornája és az Internet segítségével valósultak meg. képújság és a képviselőtestületi ülések, 
továbbá helyi események közvetítésével. Községünk honlapja is folyamatosan bővül, egyebek 
közt aktuális eseményekről, településükről és a képviselőtestület munkájáról tájékozódhatnak 
rajta. Mára településünk lakossága, ha úgy akarja, a felsorolt csatornák segítségével a helyi 
rendezvényeken túl mély betekintést nyerhet az önkormányzat működésébe is. 
 
A képviselőtestület 2008-ban 76 határozatot hozott és 15 rendeletet alkotott. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. április 17. 
 
   Tuba Erik 
   polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 

Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529, 30/660-18-60 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Tuba Erik polgármester 

 
Közmeghallgatás 
Rábakecöl, 2009. április 17. 
2. napirend 
 

Tájékoztató a 2009. évi fejlesztési tervekről 
 
 

Tisztelt lakosság! 

 

2009. évi költségvetési főösszegünk 88.391 eFt (10 MFt-al kevesebb, mint az előző évi), 
ebből működési célra 73.653 eFt míg fejlesztésekre 14.738 eFt fordítható. Működési hitelre 
7.353 eFt, míg fejlesztésire 6.505 eFt-ot terveztünk. Így jelenleg 8.233 eFt áll biztosan 
rendelkezésünkre fejlesztési céljaink megvalósítására, mely bizony elég kevés, és egy része 
már kötött felhasználású. 
2009. évre nem merek ígérni konkrét fejlesztési eredményeket, csupán a pályázati lehetőségek 
minél szélesebb körű kihasználását. Az alacsony önerő miatt nem szabad olyan beruházásba 
vágnunk, melyhez nem sikerül külső forrást elnyerni. 
Az első negyedévben négy pályázatot nyújtottunk be. Ebből egyet Brüsszelbe, egyet pedig 
hazai forrásra rendezvények megvalósítására, fejlesztési céllal pedig motoros fűkasza 
beszerzésre és a faluközpont megújítására. 
Folyamatban van a GYMS Megyei Közgyűlés felhívására féltucatnyi, a sportöltöző 
felújítására pedig egy pályázat kidolgozása. A sportöltöző felújítására leromlott állapota miatt 
a költségvetésben pályázattól függetlenül félmillió forintot különítettünk el. Idén már 
elkészíttettük az Erkel utcától a faluközpontig húzódó kerékpárút építési tervdokumentációját 
(290 eFt), ám csak önerőből nem valósítható meg a több tízmilliós beruházás. A ravatalozó 
felújítására tavasszal ismét benyújtjuk pályázatunkat. 
Már az elmúlt években elkészíttettük 6 járda felújítási tervdokumentációját, ám egyelőre nincs 
bíztató kilátás a szükséges forrásra. Jogszabályi kötelezettségből adódóan is fontos lenne a 
játszótér felújítása, valamint intézményeink akadálymentesítése. 
Ősszel benyújtott pályázatunkkal elnyertük az IKSZT címet, amellyel nyártól újabb pályázati 
lehetőségek nyílnak meg előttünk – és ezzel együtt újabb problémák is. 
A temető, kultúrház udvar és a régi mázsa ház után – ugyan a kapacitás függvényében, de – 
várhatóan a Pillerben már 2008-ban megkezdett munkák folytatódnak. 
A költségvetésben terveztük egy kistraktor beszerzését és fél millió forint összeget az új 
kábeltévé hálózat fejlesztéséhez. A 8611-es út felújításával a Kossuth utcán négy buszöböl is 
megújul, a szigetek építéséhez pedig 138 eFt önrésszel járul hozzá önkormányzatunk. 
 
 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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Tuba Erik polgármester 

 
Közmeghallgatás 
Rábakecöl, 2009. április 17. 
4. napirend 
 
Különfélék, bejelentések 
 
 
 
Az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot! 
 
2009.04.25-én 10 órai kezdettel a Magyar Közút Kht. országos akciója keretében 
szemátgyűjtést szervezünk. A szemétgyűjtést követően Föld Napja alkalmából 200 db 
facsemetét ültetünk el közterületeken. Kérem, környezetünk tisztasága és a jó példamutatás 
érdekében minél többen vegyenek részt a programon. 
 
Májusban Rábakecöl Község Önkormányzata lomtalanítást szervez. Kérem, hogy a gyűjtőbe 
átgondoltan, gazdaságos elrendezéssel helyezzék el a feleslegessé vált lomokat. A konténer a 
kultúrház mellé kerül kihelyezésre. 
 
Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete valamint az intézményfenntartó Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve március végéig meghozta határozatát az 
intézményfenntartásról 2009/2010 tanévre vonatkozóan, melynek értelmében – csak – abban 
az esetben szünteti meg a rábakecöli tagintézményt, ha a tanulói létszám ezt indokolttá teszi. 
Egyúttal tájékoztatom a megjelenteket, hogy egy névtelen „feljelentő” az alábbi levelet küldte 
az Állami Számvevőszéknek (mellékelve). 
 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. április 17. 
 
          Tuba Erik 
         Polgármester 
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