
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
4/2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a 2010. április 30-án (pénteken) 19,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Kultúrház Rábakecöl 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, 
   Felhalmi Antal, Domiter Ferenc, Major Gyula, 

 Homlok István, Horváth Győző képviselő-testületi tagok, 
   Dr. Gál László jegyző, 
   Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
   Gacs István falugondnok, 
   Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 7 fő, 
              lakosság részéről 15 fő. 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes.  
Igazoltan hiányzik Pandur Ferenc képviselő-testületi tag, igazolatlanul távol Tuba Pál 
képviselő-testületi tag. 
 
Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a 2009. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.)  Tájékoztató a 2010. 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 2009. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 

 



Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a hivatalban 1 fő köztisztviselő a körjegyzőség 
alkalmazottja. 2 fő prémiumprogramon van. Anyakönyvi és szociális ügyekben heti egyszer, a 
műszaki ügyintéző pedig havi 1 alkalommal tart ügyfélfogadást. Elmondja, hogy a beadott 16 
pályázatból 10 nyert, 1 még jelenleg elbírálás alatt van. Rábakecöl önkormányzata 1 fő 8 órás 
és 1 fő 6 órás közcélú dolgozót foglalkoztat. A 2009. évi költségvetés bevételi főösszege 
81.258.000 Ft, amely a tervekhez képest 92%-ban teljesült. Az előző évben 10 millió forinttal 
több volt a bevétel, sajnos hiába a spórolás, a megtakarítás, nem itt marad. A kiadási főösszeg 
72.176.000 Ft, az ezt megelőző évben 77.980.000 Ft volt. Sajnos a fejlesztési kiadás mintegy 
6 millió forinttal volt kevesebb 2009-ben, mint az azt megelőző évben. Többek között 
mezőgazdasági útra 100.000 Ft-ot, a köztemetőre 260.000 Ft-ot, a háziorvosi és a védőnői 
szolgálatra, a művelődési házra és a könyvtárra, tovább sportcélra költöttek. Vásároltak 
fűnyírót, kistraktort és motoros láncfűrészt. A pénzmaradvány a tavalyi évben 11.620.000 Ft. 
Hitelfelvételre 2009-ben nem került sor. Elmondja továbbá, hogy a 2009-es évben 76 
határozatot hoztak és 22 rendeletet alkottak. (A 2009. évi önkormányzati feladatok 
teljesítéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 

2.) Tájékoztató a 2010. évi fejlesztési tervekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2010. évi költségvetési főösszeg 91.993.000 Ft. 
Működési célra 72.791.000 Ft, fejlesztési célra 19.202.000 Ft lett betervezve. A működési 
hitel 6.964.000 Ft, a fejlesztési hitel 5.839.000 Ft. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi). 
 

3.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: felhívja a lakosság figyelmét, hogy május utolsó hétvégéjén 
lomtalanítás lesz a faluban, a konténer a régi iskola udvarán lesz elhelyezve. Elmondja, hogy 
a 2010-2011-es tanévről az intézményfenntartásról kellett nyilatkozni a Beled székhellyel 
működő Mikrotérségi ÁMK felé, miszerint csak abban az esetben szüntetik meg a rábakecöli 
tagintézményt, ha a tanulói létszám indokolttá teszi. Június 5-én egészségnap lesz 
Rábakecölben, ingyenes, a költségeket az önkormányzat viseli. Június 12-én Vitnyéden lesz 
tűzoltóverseny. A falunap fellépőivel kapcsolatban elmondja, hogy szavazásra bocsájtotta a 
honlapon, hogy milyen jellegű fellépők legyenek. Első helyen a helyiek végeztek, rájuk 
kíváncsiak a legtöbben a faluban, 2. humorista, 3. sportmérkőzések, 4. bál, 5. sztárvendég, 
ezek az eddigi eredmények. Elmondja továbbá, hogy az EMFESZ gázszolgáltató cég járt a 
településen. A májusi vagy a júniusi ülésen fognak tárgyalni az esetleges gázszolgáltató 
váltásról, mivel a cég olcsóbban ajánlja a földgázellátást.  
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a beledi önkormányzat az adatlap kitöltése után már 
kapott árajánlatot az EMFESZ gázszolgáltató cégtől, ami alapján megállapítást nyert, hogy 
6%-os a megtakarítás. Beledbe magánszemélyek már többen váltottak, egyszerűbb a számla, 
és megtakarítást mutat. Bármikor vissza lehet lépni. A testület még nem döntött, mert 
időközben másik cégtől, a Tigáztól is kapott ajánlatot a beledi önkormányzat, melyhez szintén 
bekérték az árajánlatot a kitöltött adatlap alapján. Ikrény környékén egyébként maximálisan 
meg vannak elégedve az EMFESZ szolgáltatásával, kedvezőek a tapasztalatok.  
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4.) Lakossági észrevételek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Takács Győzőné helyi lakos: elmondja, hogy a Kossuth utcában 2 hónapig nem volt 
közvilágítás, amikor pedig megjavították, éjjel-nappal égett.  
 
Takács Sándorné helyi lakos: elmondja, hogy sokszor van áramszünet is. 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kossuth utcai közvilágítást többször is 
bejelentették. Időközben az összes égőt kicserélték, remélhetőleg a meghibásodások száma is 
csökkenni fog. Általányt fizetnek, ha éjjel-nappal ég, az nem az önkormányzat költsége. Az 
áramszünetekről levélben fog tájékoztatást kérni. Az E.ON 18 oszlopot cserélt Rábakecölben. 
Jogszabály kötelezi, hogy amennyiben a kábeltévés nem tud az oszlopon munkát végezni, úgy 
köteles kicserélni.  
 
 
Eckrich Béla helyi lakos: javasolja, hogy a templom melletti emlékpark felújítását sürgősen 
kezdjék meg társadalmi munkában.  
 
 
Tuba József helyi lakos: megköszöni a képviselő-testületnek és a polgármesternek a jól 
teljesült és megtervezett költségvetést. Javasol térképet kihelyezni a település központi 
részére, továbbá Rábakecöl történelmét is le lehetne írni röviden, melyet pl. a 
tűzoltószekérhez lehetne elhelyezni, továbbá javasol még ide asztalt és padot kihelyezni.  
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a tűzoltószekérnél van kialakítva hely asztalnak és 
padnak is. Az egyik beadott megyei pályázat pont erről szól, de önerőből is lehetne, ha a 
pályázat nem nyer. A Szentháromság tér fejlesztésére 500.000 Ft-ot terveztek be a 
költségvetésbe. Rábakecölről pedig úgy tudja, Eckrich Béla igazgató úr már dolgozgat ilyen 
kiadványon.  
 
 
Mindezek után, mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 20,15 
órakor bezárta.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
  Tuba Erik                             Dr. Gál László 
polgármester               jegyző 

 
 
 
 
 

Németh-Takács Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
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Közmeghallgatás 
 

Községi Önkormányzat Rábakecöl  
 
 

Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról.  
 

 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
2009. 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 13.858 eFt 
(előző évben 23 784 eFt) hiányt sikerült hitelfelvétel nélkül áthidalnunk. 
 
 
I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése. 
 
1./  Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek. 
Önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, munkaerővándorlás. 
 
2./  Önkormányzatunknál állandó jelleggel egy köztisztviselő dolgozik.,ő a körjegyzőség alkal -
mazottja. Két fő prémiuméves munkavállavó heti 12 órában,  az anyakönyvi ügyintéző és a szociális 
ügyintéző hetente egyszer tart fogadóórát, az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal,  a jegyző 
hetente két alkalommal látja el helyben a   hivatali teendőket.  
 
3./ Önkormányzatunk 2009. évben önállóan 16 pályázatot nyújtott be, melyből 10 nyert, egy pedig 
elbírálás alatt áll. A nyertesek kisléptékű vagy működési célú pályázatok voltak, összesen 3.403 eFt 
támogatással. Folyamatban lévő fejlesztési célú, ravatalozó felújításra benyújtott pályázatunkon 
igényelt támogatás 7,8 MFt. 2010. évben hirdették ki az IKSZT kialakítására benyújtott pályázatunkat, 
melyen 47,7 MFt támogatást nyertünk el. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága gesztorságával 
konzorciumban turisztikai fejlesztési céllal benyújtott pályázatban csónakkikötő pihenőház építésére 
nyertünk támogatást. Az EU források elosztását szolgáló pályázati rendszer túl bonyolult és 
bürokratikus, melynek köszönhetően csorbul a támogató által kívánt cél elérése.  
 
4./ Az alapfokú oktatási feladatokat  2007. szeptember 1-től  a  beledi ÁMK látja el, Rábakecölben 
tagintézmény működik.  Az óvoda és az általános iskola 1-4 osztálya helyben működik tovább, de az 
5-8 osztályosok oktatása Beledben történik.  
 
Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem vállalkozásként 
látják el.  2008. november 1-től a háziorvos közös megegyezéssel  távozott, azóta megbízási szerződés 
alapján helyettesítéssel látjuk el a feladatot. Orvosi rendelés heti 2 alkalommal van. 
 
5./ A belső ellenőrzési feladatokat a kapuvári Kistérségi Tárulás keretein belül végeztetjük.  
 
6./  
Önkormányzatunk hivatali teendőit  Beled Város Polgármesteri Hivatala látja el.  
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálati  Társulás egyik alapítója és fenntartója önkormányzatunk. 
Felügyeleti szerv : Beled Város Önkormányzata 
2004. november 9-én megalakult  Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás, melynek 
Önkormányzatunk is tagja. 
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Az alábbi társulásoknak vagyunk még  tagjai: 
Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása 
Területfejlesztési Tanács 
Társulási tanács Beled /oktatási/ 
Házi gondozás, Szociális étkeztetés 
Családi napközi 
Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 
 
7./  Önkormányzatunk intézményeket nem működtet , de helyben működik a beledi ÁMK 
tagintézményeként az óvoda és az iskola alsó tagozata.  
 
8./ A központi támogatásokra az önkormányzati feladatellátás tekintetében szükség van. Azonban 
alacsony mértéke miatt az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság terheinek mérséklését csak 
kis mértékben segítették elő.  
 
 
9./ 2009. évben  az előirányzatokat a tervezett módon használtuk fel, rendkívüli esemény nem 
befolyásolta a pénzügyi helyzetet.  
 
 
10./ Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk. 
 
11./ Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén kisebb problémát okoz. 
Önkormányzatunk 2009-ben közcélú munka keretébe 1 fő 8 órás és 3 fő 6 órás munkavállalót 
alkalmazott. Munkahelyet teremteni a faluban sajnos nem sikerült. 
 
 
II. A bevételi források és azok teljesítése. 
 
1./ 2009. évi költségvetésünk bevételi főösszege 81 258 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 
91,93  %-ban  az előző évihez (91 201 e Ft) 89,09 %-ban teljesültek. 
 
    1. a./-  
 Intézményi működési bevételek               2008-ban   3 339 eFt,    2009-ben   3 281 e Ft  //- 58 eFt 
Sajátos működési bevételek                       2008-ban 37 223 e Ft.  2009-ben 34 792 e Ft //- 2.431 eFt 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek     2008-ban 4 917  e Ft.    2009-ben   4 373 e Ft  //- 544 eFt 
mértékben változtak.  
 
A sajátos működési bevételek nagyobb arányú csökkenésének oka a helyi adó bevételek/ ezen belül az  
iparűzési adó 48 %-os / csökkenése. 
 
 Helyi adók                                              2008 .                       2009.                           % 
 
          Építményadó                               672 e Ft                        715 e Ft                  106 
           Komm. adó                                693 e Ft                        697 e Ft                   100 
           Iparűz. adó                               4 900 e Ft                    2 577 e Ft                    52 
          Összesen                                  6 265  e Ft                     3 989 e Ft 
 
 1.b./ A hátralékok összege az előző évihez viszonyítva duplájára  emelkedett.2008-ban 580 e Ft, 
2009-ben 1 186 e Ft. A hátralékok beszedése folyamatos,  nem engedjük, hogy a tartozás hosszú ideig 
fennálljon. Elsősorban fizetési felszólítással  történik az adósság rendezése. 
 
2./A működési, a fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal. 
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3./ Önkormányzatunk  jelenleg építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó 
rendelettel rendelkezik.  
 
4./  2009. évben ÖNHIKI-s támogatásban nem részesültünk.  
 
5./ Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be EU-s támogatásra,  Testvérvárosi pályázat - háromoldalú 
kapcsolatok- témakörben.  A pályázat nyert, ehhez saját költségvetési forrást nem használtunk fel. 
 
Bírság! 
 
 
III. Kiadások alakulása 
 
1./ A 2009. évi kiadások főösszege 72 176 e Ft, a eredeti  előirányzathoz viszonyítva 81,65  %-ra 
teljesültek, az előző évihez viszonyítva (77 987 e Ft) pedig  92,54 %-ra. ???//-5.811 eFt 
 
Működési kiadások    2008-ban    65 656 
                                   2009-ban    63 568  e Ft  //-2.088 eFt 
 
Fejlesztési kiadások     2008-ben  12 180 e Ft 
                                     2009-ban    5 697 e Ft //-6.483 eFt 
 
A fejlesztési  kiadások nagyarányú csökkenésének oka : előző évben volt  nyertes TEUT pályázatunk 
útfelújításra, erre 2009-ben nem volt lehetőségünk. 
 
2./ Önkormányzatunknál a  rendelkezésére álló források biztosították az alapvető működtetést. 
 
3./ A kiadások csökkentése érdekében született a képviselő-testület döntése, miszerint az óvodát és 
iskolát a beledi ÁMK tagintézményeként működtesse tovább, bár ehhez is jelentős összeggel kell 
hozzájárulnunk.  (Óvda+konyha 5.170 eFt, Iskola 2.325 eFt + rezsi!!!) 
 
4./ 2008. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak: 
 
                                                                   2008. év                           2009. év  % 
- bér                                                           32,60  %                             19,67 
- munkaadót terhelő járulék                        9,96  %                               5,24 
- dologi kiadás                                            25,31  %                           28,11 
- szoc. pol. Juttat                                          5,3 %                                7,36 
 - támogatás értékű műk. kia.                      25,75 %                            39,6 
      + működési célú pe. átadás                                                                              
                                                                                                                                 
 
személyi kiadások                                 21 409 e Ft                      12 508 e Ft           2. sz. melléklet 
járulékok                                                 6 544                               3 332              
dologi kiadások                                     17 280                              17 872 
társ. és szoc. pol jutt.                               3 511                                4 680                  4. sz. melléklet 
támogatás ért. műk. kiadás                   16 912                               22 314                  3. sz. melléklet 
    +  műk célú pe átadás                                                                   2 862     
                                                                                                        63 568 
 
A személyi juttatások és vonzataként jelentkező járulékok jelentős csökkenést mutatnak az előző 
évhez képest. 2008-ban jelentkezett a 751 757 szakfeladaton / iskola, óvoda/ a létszámleépítés során 
megszűnt mukavállalók bére.Ezzel az összeggel 2009-ben már nem kellett számolni ,nem jelentkezik 
itt az orvos/nyugdíjazás/  bére sem . Mellette a képviselőknek , a közcélú dolgozóknak a bére 
jelentkezik itt.  
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- Önkormányzatunk  köztisztviselőket nem foglalkoztat . 
 
- A dologi kiadások az előző évihez viszonyítva jelentősen nem változtak..  
 
- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg 33 %-kal nőtt  az előző évhez 
viszonyítva . A képviselő testület, illetve a Szociális Bizottság döntése alapján kerülnek kifizetésre az 
eseti segélyek.  
 
                                                            2008.                              2009.      
Rendsz. szoc. segély                            414                                    63       ezer Ft 
Rát                                                                                               314 
Lakásfennt. tám.                                   32                                   146 
Ápolási díj                                           969                                1 079 
Átmeneti segély                                     15                                  175  
Temetési segély                                     30                                  165 
Rendszeres gyer. véd kedv.                 441                                  470 
Egyéb önk. rend-ben megáll jutt      1 563                                1 352  
Mozgáskorl. tám.                                                                          210 
Közgyógyellát                                       24                                   163 
Étkeztetés                                              23                                      - 
Rendkívüli gyerm véd. tám                    -                                     543 
                                                        3 511                                 4 680             4. sz. melléklet 
 
 
A társ. és szociálpolitikai juttatásokra fordított kiadások emelkedtek az előző évhez viszonyítva. 2008-
ban nem volt RÁT , 2009-ban ez új jogcímként  jelentkezett. Lakásfenntartási támogatást 4 fő kapott, 
ápolási díjban hárman részesültek. Temetési segélyben 11 fő részesült. 2009-ben  is biztosítottuk 
vásárlási utalványt a nyugdíjasok részére / 268 e Ft , minden rábakecöli tanuló 
beiskolázási segélyben részesült,/ 53 fő 628 e Ft/ úgy az általános, mint a középiskolások.  
Közgyógyellátást 6 fő részére biztosított önkormányzatunk. 
Szülési segélyként 475 eFt, míg kábeltévé erősítővel rendelkezők számára 103.200,- Ft támogatást 
fizettünk ki. 
   
                                                       
 Működési célú támogatásban részesítettük az alábbiakat 
 
 
 Labdarúgó szakosztályt                          1 180  e Ft,  
Rábakecöl Iskoláért Alapítványt                  46  e Ft, 
 Önkéntes Tűzoltóegyesültetet                    160  e Ft, 
 Horgász Egyesületet                                  170  e Ft,  
Egyházközség                                             135  e Ft,  
helyi vöröskereszt szervezetet                      30  e Ft ,  
Pajta Műhely rendezvényéhez                    120   e Ft 
Rábapatonai nyugdíjas klub                          10   e Ft 
Koloszár kupa                                                50  e Ft 
Napsugár nyugdíjas klub                                40 e Ft 
                                                                    1 941 e Ft 
 
  
Működési célú pénzeszközátadás  a beledi önkormányzatnak  2009. évben 7 666 e Ft,  / körjegyzőségi 
hozzájárulás/ valamint 14 313  e Ft 2008.-2009.  évi iskolai –óvodai társulási elszámolásra utaltunk át. 
A beledi rendőrörsnek 88 e Ft-ot , tűzoltóverseny támogatására 35 e Ft-ot, nyári sporttáboroztatáshoz 
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36 e Ft-ot, különféle tagdíjakra 76 e Ft-ot juttatunk. Az erdélyi testvérfalu támogatására 100 e ft-ot 
utaltunk. A felsőoktatási intézményben tanulók pedig Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülnek. . 
 
 
5./ Az ágazati feladatokra fordított működési pénzeszközök aránya az összes működési kiadáshoz 
viszonyítva: igazgatás: 30,58 %,   oktatás és sport 9,78 %,  kultúra: 9,1  % szociális és egészségügyi 
ágazat: 27,95  %, , egyéb: 22.59  %. 
-ellátottsági szint az előző évihez képest nem javult 
-a felszereltség annyiban változott, hogy a önkormányzatunk vásárolt egy fűnyíró kistraktort és egy 
motoros láncfűrészt. 
 
 
6./ A működés biztosításán túl  kevés pénzeszközt tudtunk fordítani  felújításra, beruházásra. E célokra 
fordított saját forrást igyekeztünk kiegészíteni pályázati pénzekkel.  
Felújításra került Jókai u. egy szakaszának burkolata. 
 
7./ 2009-ben társadalmi munkával megkezdődött a sportöltöző felújítása.  
 
8./ Elhúzódó, illetve elmaradt beruházás nem volt.  
 
 
 
IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai                 
                                                                                   2008. év                               2009. 
 e Ft                             e Ft 
 
Költségvetési bankszámlák egyenlege                      15 571                                   1 403 
       Éven belüli betétek                                                                                           9 654  
Záró pénzkészlet                                                         15 571                                11 061 
Átfutó kiadás                                                             +    341                          +          921 
Átfutó bevétel                                                            -  2 013                          -       2 050 
Függő kiadás                                                             +    176                          +      2 507 
Függő bevétel                                                              -   520                          -          541 
Előző évi tartalék maradvány                                      -   674                           -         228 
Kiegyenlítő bevétel                                                                                           +          89 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                        12 881                                11 581 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt               -78                                    -  15 
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt                      0                                    +  54 
Költségvetési pénzmaradvány                                    12 803                                 11 620 
Ebből:  kötelezettséggel terhelt                                                                                5 197    
 szabad pénzmaradvány                                                                                6 423 
 
A pénzmaradvány csökkent az előző évihez képest (2007-ben 9.509 eFt, 2008-ban 12.803 eFt) . A 
költségvetési pénzmaradvány 11 620 e Ft, amiből 5 197 e Ft  kötelezettséggel terhelt. Vállalkozási 
tevékenysége önkormányzatunknak nincs. 
Éven belüli betétben gyűjtjük a Mosonmagyaróvári  Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társulásnak átadandó pénzösszeget, a térség hulladékgazdálkodási feladatainak 
ellátására. 
 
 
V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása 
 
Nem rendelkezünk értékpapírral.  
2009. évben hitelt nem vettünk fel. 
Hitelállománnyal nem rendelkezünk. 

8 
 



VI. A vagyon alakulása 
 
Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesítettünk. Azok felújításának értékével, valamint az 
ingatlan vagyon kataszter KATA-WIN program feldolgozása során egyéb növekményként felvettekkel 
nőtt a vagyonunk. A 2009. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával pedig csökkent. 
 
Tárgyi eszközeinket szűkös anyagi körülmények között is igyekszünk karbantartani. 
 
A működési célú bevételek nem fedezték a működési kiadásokat. 
 
Az önkormányzat a Pannon-Víz Zrt-ben rendelkezik részesedéssel 0,314662 %-kal. 
 
 
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 2009-ban is szerveztünk 
szemétgyűjtő akciót, valamint elektronikai hulladékgyűjtést. A faluközpont képe a régi mázsa 
helyén az ÖTE és Bankó Gyula közreműködésével tovább szépült. Folytattuk az elhanyagolt 
Piller gödör tisztítását. 
 
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. Településünk lakossága, ha úgy akarja, a felsorolt csatornák segítségével a helyi 
rendezvényeken túl mély betekintést nyerhet az önkormányzat működésébe is. 
 
A képviselőtestület 2009-ben 76 (2008-ban 76) határozatot hozott és 22 (2008-ban 15) 
rendeletet alkotott. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2010.04.30. 
 
 
 
      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, 2010. április 30. 
2. napirend 

Tájékoztató a 2010. évi fejlesztési tervekről 
 
Tisztelt Lakosság! 
 

2010. évi költségvetési főösszegünk 91.993 eFt (3,6 MFt-al több, mint az előző évi), ebből 
működési célra 72.791 eFt (862 eFt-al kevesebb, mint az előző évi) míg fejlesztésekre 19.202 
eFt (4.464 eFt-al több, mint az előző évi) fordítható. Működési hitelre 6.964 eFt (389 eFt-al 
kevesebb, mint az előző évi), míg fejlesztésire 5.839 eFt-ot (666 eFt-al kevesebb, mint az előző 
évi) terveztünk. Így jelenleg 13.363 eFt áll biztosan rendelkezésünkre fejlesztési céljaink 
megvalósítására, melynek nagy része (közel 10 MFt) már kötött felhasználású a fennmaradó 
rész pedig a nyertes pályázatok önerejére sem elegendő. 
Elmúlt év áprilisi közmeghallgatásán azt mondtam, hogy „2009. évre nem merek ígérni 
konkrét fejlesztési eredményeket, csupán a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű 
kihasználását”. A pályázati rendszerek egyre bürokratikusabbak, szinte teljesíthetetlen 
elvárásokat támasztanak, átfutási idejük hosszú. A 2008-2009. időszakban benyújtott 
pályázataink jó része 2010. évben jutott el a végső fázisába, az eredményhirdetéshez. Ezek 
jelentősen befolyásolják a fejlesztési irányt.  
A 2008. évben többlépcsős pályázati rendszerben elindított IKSZT pályázatunk idén nyert 
47 471 eFt támogatást. Ez szép eredmény, de sajnos a kötelező akadálymentesítés (lift, 
infókommunikácó) és a bürokrácia (engedélyes terv, kiviteli terv, közbeszerzési eljárás, 
műszaki ellenőrzés, stb.) br. 30-31 MFt összeget tesz ki..  
Bár hosszútávon jelentős lehet (hisz valahol el kell kezdeni a turisztikával foglalkozni), 
jelenleg hátrébb rangsorolva a 2011. évre tervezzük a Rába parti pihenőház építését, mely 
szintén pályázati támogatásból valósul meg. Itt kedvezőbb feltételekkel, mindössze 15% 
önrészt kell biztosítanunk. 
Az év elején Önkormányzati Minisztériumhoz közösségi buszra benyújtott pályázat szintén 
nyert. A 17 személyes busz gyártását megrendelésünkre már megkezdték, várhatóan júliusban 
érkezik meg. 
A GYMS Megyei Közgyűlés felhívására féltucatnyi pályázatot adtunk be a héten kisléptékű 
fejlesztésekre és rendezvények megvalósítására. 
A belterületi önkormányzati utak és az önkormányzati vagyon fejlesztésére, felújítására szóló 
pályázatokat (TEUT, CÉDE) 2010. évben megszüntették – ez a kapu is bezárult. Többek 
között ide tartoznak a járdák is. A Képviselőtestület – pályázati lehetőség hiányában – 
500 000 Ft támogatást hirdetett meg pályázati úton járdafelújításra. Úgy tűnik, annyira 
sincsenek rossz állapotban a járdák, hiszen egy utca sem jelentkezett. Szintén 500.000,- Ft 
összeget különített el a Képviselő-testület a „Piller” járdájának felújítására, melyet a lakosság 
számára meghirdetett módon, az önkormányzat dolgozói segítségével, szakaszosan szeretnénk 
felújítani. 
A „Pillerben” mintegy 2 éve folyó munka idén várhatóan befejeződik, az eredmény már most 
szemet szúró. A sportöltöző felújítása 2009-ben önkormányzati támogatással és társadalmi 
munkával megkezdődött. Idén 250.000,- forintot különítettünk el ennek folytatására. 
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Márciusi ülésén döntött úgy a Képviselő-testület, hogy támogatja az ÖTE kezdeményezését, 
miszerint egy új, korszerűbb, és üzemanyag fogyasztásban jóval takarékosabb 
tűzoltófecskendő gépjárművet vásároljunk. A mai napon erre a célra benyújtottunk kettő 
pályázatot is. 
Nyár folyamán felújítatjuk a Szentháromság szobrot, és egy kis lakossági segítséggel talán a 
teret is tovább tudjuk majd csinosítani. 
Úgy tűnik, hogy a több mint egyéves huzavona után a Magyar Vagyonkezelő Zrt kiadja a 
kábeltévé gerincvezetékének építéséhez szükséges engedélyt, és idén az megérkezhet Edve, 
Vásárosfalu, Beled és Rábakecöl településekre. 
Gottfried Scmied felajánlott néhány játszótéri elemet, melyhez az önkormányzat biztosítja a 
területet, valamint annak tereprendezését, és egy kerítést melyek várhatóan nyár elejére 
elkészülnek. 
A Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás jogszabályi kötelezettségből 
2012-ig új hulladéklerakót épít pályázati támogatással. Ennek Rábakecölre eső önrésze 
10.575 eFt, melyet 2010-2012. években kell kifizetni. E célra elkülönített számlánkon 7 MFt 
már rendelkezésre áll (13.363 eFt fejlesztési célú pénzeszköz részekén). 
Folyamatban van még a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatunk elbírálása. 
 

Internetes szavazás eredménye 
(2010. január 21. - 2010. március 19.) 

Kérdés: Ön mit fejlesztene 2010-ben? 

Rangs Fejlesztendő terület Szavzat 

1. Sportöltöző felújítása 21 25,93% 
2. Piller rendbetétele, parkosítása 11 13,58% 
3. IKSZT (művelődési ház) kialakítása 7 8,64% 
4. Járdák felújítása 6 7,41% 
4. Faluközpont: Szentháromság szobor és környezetének felújítása 6 7,41% 
5. Temető: ravatalozó felújítás és vizesblokk kialakítása 4 4,94% 
5. Játszótér 4 4,94% 
5. Egyéb 4 4,94% 
6. Mezőgazdasági utak felújítása 3 3,70% 
6. Turisztika 3 3,70% 

6. Kisléptékű fejlesztések (pl. padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, táblák, 
virágosítás, stb.) 3 3,70% 

7. Buszvárók építése 2 2,47% 
7. Épületenergetikai fejlesztések 2 2,47% 
7. Belterületi utak felújítása 2 2,47% 
7. Belvízelvezető-rendszer felújítása 2 2,47% 
8. Temető: urnafal építése és kerítés felújítása 1 1,23% 
9. Kerékpárút építése (Kossuth utca) 0 0,00% 
9. Millenniumi park 0 0,00% 
 Összes szavazat: 81 100,00% 

or 

 
           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, 2010. április 30. 
4. napirend 

Különfélék, bejelentések 
 
 
Az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot! 
 
 
Május utolsó hétvégéjén Rábakecöl Község Önkormányzata lomtalanítást szervez. Kérem, 
hogy a gyűjtőbe átgondoltan, gazdaságos elrendezéssel helyezzék el a feleslegessé vált 
lomokat. A konténer a régi iskola udvarán (Kossuth u. 81.) kerül kihelyezésre az alábbi nyitva 
tartási idő mellett: pénteken 8.00 – 11.00 és 13.00 – 15.00 óráig valamint szombaton 13.00 – 
16.00 óráig. 
 
Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete valamint az intézményfenntartó Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve 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. 
 
2010. június 5. napján 10 és 15 óra között Rábakecöl Önkormányzata egészségnapot tart az 
iskola épületében. A különféle mérések és vizsgálatok mellett (vércukor, testzsír, 
prosztataszűrés, vérnyomás, allergia vizsgálat, stb.) rövid előadások lesznek különféle 
témákban, a gyerekeknek pedig foglalkozások. A részvétel a Rábakecöli Háziorvosi Körzet 
lakossága számára ingyenes, a költségeket az Önkormányzat viseli. 
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség 2010. június 12. napján rendezi meg hagyományos 
tűzoltóversenyét Vitnyéden. Rábakecöl képviseletére hat csapatba várjuk az érdeklődők 
jelentkezését: Felnőtt férfi, Felnőtt női, Ifjúsági fiú, Ifjúsági lány, Gyermek fiú, Gyermek 
lány. 
A csapatösszeállítást követően májusban megkezdődnek a vizespróbák. 
Jelentkezni és érdeklődni lehet Kovács Zoltán tűzoltóparancsnoknál (tel.: 06-70/339-52-21) 
vagy a rabakecol@t-online.hu e-mail címen. 
 
A falunapi rendezvénnyel kapcsolatban mindig vegyes a visszhang. Jellemzően a kell vagy 
nem kell sztárvendég a kérdés. Ismertetném a témában honlapunkon indított szavazás tegnapi, 
nem reprezentatív részeredményét. (mellékelve) 
 
 
Rábakecöl, 2010. április 30. 
          Tuba Erik 
         Polgármester 
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Melléklet 
Aktuális Internetes szavazás jelenlegi állása 
 
 
Kérdés: Ön mit látna szívesen a falunapon? 
Szavazás indult: 2010. április 2. 
Részeredmény: 2010. április29. 
Leadott szavazat: 40 
 

Válasz Szavazat Helyezés 
Vásári komédia (lásd. Nyilvános akasztás... 2 6. 
Helyi fellépők... 8 1. 
Néptánc... 0 - 
Sztárvendég (megfizethető kategóriában 3... 3 5. 
Operett... 2 6. 
Musical... 2 6. 
Népdal... 0 - 
Nosztalgia dalok... 2 6. 
Bál... 4 4. 
Karaoke... 0 - 
Humorista... 7 2. 
Gyermekprogramok... 1 7. 
Íjászat, jurta... 1 7. 
Jós... 0 - 
Tüzijáték (5 perc)... 0 - 
Sportmérkőzések... 5 3. 
Koncert (egyházi és világi zenék)... 3 5. 
Egyéb (javaslatom e-mailben megküldöm)... 0 - 
 
 
 


