
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
13/2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a 2010. december 3-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Községháza Rábakecöl 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, 

 Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,  
 Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, 

   Dr. Gál László jegyző, 
   Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
              lakosság részéről 15 fő. 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes.  
 
Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) 2011. évi költségvetési koncepció ismertetése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) A köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról szóló rendelet 
ismertetése 
Előadó: Pandur Ferenc alpolgármester 

 
4.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Lakossági igények felmérése a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) 2011. évi költségvetési koncepció ismertetése 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 

 



Tuba Erik polgármester: ismerteti a 2011. évi költségvetési koncepciót. Elmondja, hogy 
Rábakecöl Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az 
állami költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendelet előírásait, továbbá a korábbi 
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. A hivatal és az intézményrendszer 
szerkezete stabil, a kötelező és vállalt feladatok igazodnak a jogszabályi kötelezésekhez és a 
lakosság igényeihez. A helyi adórendeletek változatlanul hagyásával kívánják a lakosság 
gazdasági válság okozta terheit enyhíteni, de számítanak az adózási fegyelem további 
erősödésére. A közalkalmazotti létszám igazodik az ellátott kötelező feladatokhoz. 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 

2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: összefoglalja az önkormányzat 2010. évi környezetvédelmet érintő 
főbb intézkedéseit: 

- Immár sokadszorra csatlakoztak áprilisban a Magyar Közút által Föld Napja 
alkalmából szervezett szemétgyűjtő akcióhoz. 

- Ismét pályázati felhívást tettek közzé a környezeti állapot javítása érdekében, melyen 
egy civil szervezet részesült pénzjutalomban: A Napsugár Nyugdíjas Klub 
virágosította közterületeiket. 

- Egész évben alkalmaztak településőrt, akinek egyik kiemelkedő feladata a környezeti 
állapot védelme. 

- Befejeződött a KVM által illegális hulladéklerakók felszámolására meghirdetett és 
elnyert pályázatuk megvalósítása. A támogatással egy belterületi közterületet, az un. 
„Piller gödröt” tisztították meg. További feladatuk a rendben tartása és a terület 
megfelelő hasznosítása. 

- Az elmúlt években megkezdték köztéri szemétgyűjtők kihelyezését (eddig 4 db), 
melyet idén hárommal bővítenek. (Ebből egy még kihelyezésre vár a készülő 
játszótérnél.) 

- Szelektív hulladékgyűjtés: A Rekultív Kft PET palack gyűjtést végez a településen. A 
Községházán 2007. óta gyűjtik az elemeket, mobiltelefon akkumulátorokat, 2009-től 
pedig a fénycsöveket és izzókat is. A hagyományos lomtalanítás mellett 2007. évtől 
január közepén elektronikus hulladékgyűjtést is szerveznek. Soron következő januártól 
ez kibővül gumiabroncs gyűjtéssel is.   

- 2010-re mindegyik szelektív hulladékgyűjtő sziget elkerítése megtörtént. 
- A Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt 

vesznek a 2012. évig új hulladéklerakó megépítésében. A 70 %-os KEOP pályázati 
támogatás mellett közel 7 millió Ft önerőt kell a településnek biztosítani. 

- 2010-ben megkezdték az ún. régi Tsz iroda területének rendezését, melyre játszótéri 
elemek felajánlása érkezett. A rossz idő beálltáig a földmunkák és a kerítésépítés 
készült el. 

- Két köztér, a Millenniumi park és a Szentháromság szobor valamint környéke újult 
meg ebben az évben. 

- Az évben rendeleti szinten felülvizsgálták a köztisztaságról és a települési rend 
fenntartásáról szóló 6/2002. rendeletüket, azt kiegészítették a mezőgazdasági utak 
védelmét szolgáló szabályozásokkal. 
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Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi utak állapota jó, a gyalogjárdák közül több 
felújításra szorul. A mezőgazdasági utak – különösen az őszi munkálatok után – szinte kivétel 
nélkül nagyon rossz állapotba kerültek. A jelenlegi finanszírozási rendszerben az 
Önkormányzatnak sosem lesz forrása arra, hogy teljes körű és minden mezőgazdasági útra 
kiterjedő felújítást végezzen. Az utak védelme érdekében a 6/2010. önk. rendeletet 
kibővítették új szabályokkal. Semmilyen felújítás nem segít, ha nem óvja mindenki egyként, 
és használja az adott időjárási körülményeknek megfelelően rendeltetésszerűen. A vízelvezető 
árkok állapota nem megfelelő. Bár szikkasztóárokként többnyire mindenhol jól 
funkcionálnak, az elvezetés már kevés helyen működik. Az árkok és vízátereszek 
karbantartása az ingatlantulajdonos feladata és ennek tudatosítására az önkormányzat sosem 
fordított kellő figyelmet. 

 
3.)  A köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról szóló rendelet 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: felkéri Pandur Ferenc alpolgármestert a rendelet fontosabb eleminek 
ismertetésére. 
 
Pandur Ferenc alpolgármester: tájékoztatja a jelenlévőket a 6/2010. rendelet település 
polgárait érintő szabályozásairól.  
 
Tuba Erik polgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági utakra kihelyezhető 
törmelék engedélyhez kötött, a kérelmek koordinálásával az alpolgármestert bízza meg. 
 

4.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2010. január 14-15. napokon ismét elektronikai 
hulladékgyűjtést szerveznek. A feleslegessé vált vagy meghibásodott háztartási 
berendezéseket a megszokott módon és helyen, a régi iskola udvarán adhatják le a 
meghirdetett időszakokban, péntek délelőtt és szombat délután. Kihangsúlyozná, hogy tovább 
bővül a gyűjtött hulladékok köre. A lomtalanítás, elektronikai hulladékok, elemek és 
mobilakkumulátorok, valamint világítótestek után most először gumiabroncsok is leadhatóak! 
Kéri, a hulladékszállítási szolgáltatáson túl a pet palack gyűjtést, valamint az imént felsorolt 
lehetőségeket egyaránt használják ki, semminemű hulladékot ne rakjanak le környezetükben. 
A közelmúltban is volt példa illegális hulladéklerakásért történő bírság kiszabására. 
 
Az elmúlt években csökkent a lakosság ébersége, megszaporodtak a besurranások és a 
rendőrség irányába elmulasztott bejelentések száma. Kéri a Lakosságot, hogy minden gyanús 
esetben azonnal értesítsék a rendőrséget, mert kései vagy elmulasztott bejelentés után az 
eredményes intézkedésnek már minimális az esélye. Nem számít, ha nem sikerül mindent 
megjegyezni, ha pl. nincs meg a gépjármű rendszáma, csak a színe, az is több információ a 
semminél. A rendőrséget vezetékes telefonról ingyen lehet hívni a 107-es számon, a kapuvári 
ügyelet éjjel-nappal hívható közvetlen száma a 96/242-933, de értesíthetik a településőrt is a 
30/660-18-64 telefonszámon. 
 
Közeledik a karácsony, szeretne a lakosság figyelmébe ajánlani két ünnepi programot. 2010. 
december 12. vasárnap a Bábi néni kincsesházában hatodik alkalommal kerül megrendezésre 
a Luca napi kézi míves találkozó. 2010. december 19. vasárnap 15 órai kezdettel a 
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kultúrházban 9. alkalommal megrendezésre kerülő Karácsonyi Csengőszó című programon 
várják az ünneplő közönséget az óvódások, iskolások, a pedagógusok és a nyugdíjas klub. 
Az előterjesztésben foglaltakon túl tájékoztatja a jelenlévőket a közmeghallgatás előtt 
megtartott testületi ülésen elfogadott alábbi döntésekről: 

- 2011. évi hulladékszállítási valamint víz- és csatornadíjakról 
- A 14/2009. rendelet 2.§ (9) pontjának módosításáról 
- 5 helyi pályázat kiírásáról. 

 
5.) Lakossági igények felmérése a 2011. évi költségvetés tervezéséhez 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Kovács Zoltánné helyi lakos: a Rákóczi utca vízelvezetéséről érdeklődik, van-e előbbre lépés. 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat amit jelenleg tehet, a járda 
felbontása, annak helyén oldja meg a vízelvezetést. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Közútnak lenne a kötelezettsége, bejárást kell 
lefolytatni, addig nem lehet hozzányúlni. Ha a közút nem intézkedik, szankcionálható, 
kötelezettségei vannak, melyeket teljesíteni kell. Valóban balesetveszélyes a helyzet, a 
gyalogosokat is beteríti a közlekedő járművek által felvert víz. 
 
Kovács Zoltán helyi lakos: felhívta a KPM-t, arról tájékoztatták, hogy figyelmeztető tábla 
kihelyezésével kívánják megoldani a helyzetet. Azóta katasztrofális a helyzet, mióta a Közút 
ráaszfaltozott az útra és nem tud elfolyni a víz. Ez az egész Rákóczi utca problémája, az 
utcából mégis csak ők jöttek el. 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy korábban is voltak már erőfeszítéseik a 
helyzet megoldására, de a tárgyalások mindig megakadtak, mert az önkormányzat anno 
engedély nélkül építette oda a járdát. Javasolja egy folyóka építését a járda és az út közé. A 
gond már a ’80-as években indult a vízbefogadó területek magántulajdonba adásával. 
 
Kovács Zoltánné helyi lakos: javasolja a Rákóczi és Ady utca kereszteződésénél a kanyarban, 
a „Piller” lejáróhoz egy tükör kihelyezését a balesetveszély csökkentése érdekében. 
 
Tuba Erik polgármester: Kb. 80-100e Ft költséggel járna, javasolja a 2011. évi 
költségvetésben tervezni. 
 
Molnár Ferenc helyi lakos: kérdezi, hogy nem lehetne a monoki példát irányadónak venni? 
Szociális támogatottak munkát vállaljanak, kötelezni a földtulajdon megművelésére őket. 
 

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Rákóczi utca vízelvezetésének megoldása a 
közútkezelő feladata, ezért sürgősen indokoltnak tartja a cég vezérigazgatójának írásos 
megkeresését és helyszíni bejárás megtartását az ügyben a megnyugtató megoldás érdekében. 
Molnár Ferenc helyi lakos felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a segély folyósítását 
nem lehet közérdekű munkához kötni a jelenleg hatályos szociális jogszabályok értelmében. 
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Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2008-ban javaslatára hivatalban lévő képviselő-
testület Molnár úr javaslatának megfelelően módosította két helyi rendeletét is, de a 
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett és azokat hatályon kívül kellett helyezni: 
8/2008. (X.01.) rendelet „Szociális Igazgatás és Szociális ellátás” helyi szabályozásairól szóló 
8/2007.(VI.01.) rendelet módosítása 
9/2008. (X.01.) rendelet „Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról” 
szóló 10/2004.(VII.19.) rendelet módosítása. 
 
Eckrich Béla helyi lakos: 

- Tornaterem előtti buszváró állapota siralmas 

- Köztéri padok állapota rossz 

- Külterületi utak állapotát szavakkal nem lehet leírni, nagyon rossz. 
Szervezéssel meg lehetne oldani, hogy a termelőszövetkezet és a 
földtulajdonosokat egy közös megbeszélésre hívva, közös társadalmi munkával 
megoldást találni a problémára. Ha megoldható, valamilyen földtulajdonosokat 
érintő helyi adóval kell forrást teremteni a felújításukra. Utak melletti 
kökényeseket az utak száradása érdekében rendbe kell tenni. Építési törmelék 
lerakását az utakon kijelölt helyre engedélyezni kell, megfelelő eldózerolás 
mellett. 

- Javasolja átgondolásra az iskola épületébe költöztetni a hivatalt és kéri, hogy a 
megszűnt iskola emlékének őrzésére egyik teremben egy iskolamúzeumot 
hozzanak létre, melyben közreműködését felajánlja. 

- Javasolja polgárőrség létrehozását 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a buszvárókkal kapcsolatban tett észrevétel jogos. 3 
buszváró tervdokumentációja kész, kivitelezésük ~ 1MFt/db. Padok javításához faanyag 
méretre vágva, de még gyalulás és festés előtt áll. Utak állapota rossz, gréderezés már sok 
esetben nem elegendő, komoly javításra szorul. 

Hivatal átköltöztetésére 5 évig nem kerülhet sor, az IKSZT pályázat kapcsán elvégzett 
felújításokkal vállalt funkciók fenntartási kötelezettsége 5 év. Hosszútávon érdemes 
összevonásban gondolkodni. Egyéb, jelenleg a házasságkötő terembe szorult szolgáltatások, 
szociális szolgáltatások, családi napközi, könyvtár, stb. az IKSZT-ben fognak helyet kapni. 

Iskolamúzeumról már korábban egyeztettek igazgató úrral, termet is kijelöltünk e célra. 

Polgárőrséget jó ötletnek tartották, a képviselő-testület is foglalkozott vele az elmúlt években, 
ám a rendőrség tapasztalatai alapján a kezdeti lelkesedés után már sehol sem működik 
hatékonyan, valamint az elindítása költséges, több milliós nagyságrendű befektetéssel járhat. 

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a külterületre adót nem lehet kivetni, helyi adókról 
szóló törvény telekadót csak a belterületi földrészlet vonatkozásában tesz lehetővé. Önkéntes 
felajánlásnak nincs akadálya. Vadászati bérleti díjak, fel nem vett összeg önkormányzaté, nem 
elegendő az utakra, a bérleti díjak nyomottak. Az utakat igénybevevő gazdák az időjárási 
körülményekhez alkalmazkodnának, az utak jobb állapotban lehetnének, önkormányzatnak is 
sokat kellene költeni rá. Legnagyobb probléma, hogy az önkormányzatokra testálták a 
feladatot központi forrás biztosítása nélkül. 

Eckrich Béla helyi lakos: Felajánlja, hogy a padokhoz a gyalulást elvállalja társadalmi 
munkában. 
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Pandur Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy ami használható érték volt (fák, bokrok) 
eltűntek az utak mellől. 
 

Tuba Erik polgármester: A 4. napirendben ismertetett rendelet új eleme, a mg. utak védelme.  
 

Felhalmi Antal helyi lakos: elmondja, hogy a gazdáknak a feladata, hogy az általuk 
elsődlegesen használt utakért áldozzanak. 2. ciklusban 15 M Ft-ot költött a testület az utakra, 
jóformán 2 év alatt meg sem látszott. A gazdáknak össze kell fogniuk. 
 

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy korábban voltak pályázati lehetőségek, egyéb forrás 
hiányában ebből oldották meg az önkormányzatok a feladatot. Mára már pályázati lehetőség 
sincs. 
 

Vekszli Ferencné helyi lakos: a polgármesteri hivatal átköltöztetése kapcsán elmondja, 
szerinte sokan azon a véleményen vannak, hogy messze van az iskola épülete, bár jobban 
örülne, ha eljöttek volna közmeghallgatásra és személyesen mondják el véleményüket. 
 

Pandur Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy szóba került a polgármesteri hivatal felújítása 
is, meg lehet nézni a polgármester irodáját, milyen rossz állapotban van. Sokan 
elszörnyülködnének, ha tudnák, milyen sokba kerülne ennek az épületnek a felújítása. 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy csak a megvalósíthatósági tanulmány és az 
energetikai felmérés 1 M Ft-ba kerülne, ha ez elkészül, további költségteher mellett utána 
pályázhatnak támogatásra, ami vagy nyer, vagy nem. 
 

Eckrich Béla helyi lakos: véleménye szerint ilyen kis településen nem lehet hivatkozni a 
távolságra. 
 

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy 2013-tól a járási hivatalokat vissza kívánják állítani, 
ez lehet, hogy megoldja a polgármesteri hivatal és a szolgáltatások helyének a kérdését. 
 

Tuba Erik polgármester: egyetért igazgató úrral, helyben nincsenek akkora távolságok. Mai 
helyzetükben, amikor központosítani próbálnak mindent, annak kell örülni, ha a településen 
tudnak biztosítani minél több szolgáltatást. 
 
Mindezek után, mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 18,00 
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 
2010. december 3. 
 
1. napirend: A 2011. évi költségvetési koncepció ismertetése 
 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az 
állami költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendelet előírásait, továbbá a korábbi 
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. 
 
Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását 
megalapozó koncepciót a következők szerint terjesztem a képviselőtestület elé: 
 
I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati 

döntések 
 
A hivatal és az intézményrendszer szerkezete stabil, a kötelező és vállalt feladatok igazodnak 
a jogszabályi kötelezésekhez és a lakosság igényeihez. 
 
A helyi adórendeletek változatlanul hagyásával kívánjuk a lakosság gazdasági válság okozta 
terheit enyhíteni, de számítunk az adózási fegyelem további erősödésére.  
 
A közalkalmazotti létszám igazodik az ellátott kötelező feladatokhoz. 
  

II. Az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezők 
 
A Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényjavaslatban kerültek meghatározásra 
azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az 
önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó koncepciónak.  
 
A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat önkormányzati forrásszabályzást 
érintő elemei a következők szerint alakulnak: 
 

- a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulások /normatívák/ fajlagos értéke 
megegyezik az előző évivel, növekedett viszont a gyermekétkeztetés támogatása 4,6 
%-kal 
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- A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több 
területen csökken a  
normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere 
egyszerűsödik. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a 
korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon 
jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek az informatikai támogatás, az 
érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb. 

- folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében 
tovább erősödhet a szakmai és pénzügyi szempontból is hatékony közszolgáltatást 
biztosító feladatellátás. 

- 2011 évben megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi 
központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos 
központi önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a munkaügyi központok 
döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól, új elemként a kis- és 
közepes vállalkozási is bevonásra kerülnek a leghátrányosabb munkanélküliek 
közfoglalkoztatásában.  

 
A 2011. évi költségvetés javaslatának elkészítése, kidolgozása, összeállítása tudatos, 
megalapozott, reális tervezést követel. A hivatalnak az előirányzataikat oly módon kell 
kialakítaniuk, hogy azok biztosítsák a kötelező és vállalt feladatok ellátást az előírt 
alapkövetelményeknek megfelelően. További feladat csak abban az esetben vállalható, ha a 
fedezete plusz forrásból biztosított.  
 
 

III. Tervezhető források 
 
Az önkormányzat feladatellátását, a település fejlődését alapvetően az határozza meg, hogy 
milyen összetételű és nagyságrendű forrás (működési, fejlesztési) áll rendelkezésre.  
 

• a helyi adó legnagyobb tételét, az iparűzési adót (~ 3 MFt) ismét az önkormányzat 
kezeli, 

• a díjazás ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe vevők száma várhatóan csökkeni fog, 
• a gazdasági környezet változása miatt a működési és felhalmozási célra átvett 

pénzeszközök mérséklődnek vagy megszűnnek,  
• önkormányzat hitelképességének korlátai vannak 
• a helyi bevételek (adó és közterület foglalási díj) legfeljebb a 2010. évi szinten 

tervezhetők  
 
 

1. Központi támogatás 
 
A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó szabályozott forrása 
továbbra is az állami hozzájárulásokból és támogatásokból, továbbá az átengedett személyi 
jövedelemadóból tevődik össze. 
 
Állami hozzájárulások 
 
Néhány kiemelt normatíva  
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2010.év 2011. év Normatíva megnevezése 
Ft/fő v. csop/év 

Változás 
%-a 

Tel.üzemelt. igazg. Sport, kult. Feladat   1 947 2 769 42,21 
Körjegyzőség  - alaphozzájár. /Ft/körjegy./hó 253 530 253 530 0 
                        - ösztönző hozzáj. /Ft/kapcs.község/hó 96 000 96 000 0 
Családsegítés és gyermekjóléti szolg. 3 950 000 3 950 000 0 
Szociális étkeztetés 55 360 55 360 0 
Házi segítségnyújtás 166 080 166 080 0 
Családi napközi 268 200 268 200 0 
Közoktatási alaphozzájárulás 2 350 000 2 350 000 0 
Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, 
oktatása 224 000 224 000 0 
Bejáró nappali tanulók ellátása 36 300 0 -100 
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 65 000 68 000 4,61 
5-7 évfolyamos ált. isk. tan. ingyenes étkeztetése 20 000   -100 
Ált. hozzájár. tanulók tankönyvellátásához 1 000  - 100 
Tanulók ingyenes tankönyvellátása  10 000 12 000  20 

A központi támogatás jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét! Törekedni 
kell az olyan struktúrájú rendszer működtetésére, amiben a maximális támogatás vehető 
igénybe.  
 
 

2. Átengedett bevételek 
 
Személyi jövedelemadó helyben maradó 8 %-a  2010 évben 7 016 160 Ft, 2011 évben 
5 792 960 Ft. SZJA jöv. különbözet mérséklés 2010 évben 17 956 301 e Ft, 2011 évben 
előzetes számítás szerint 17 024 602  e Ft. Ezen tétel végleges összegének meghatározására a 
feladatmutatók felmérését követően kerülhet sor. Ennek továbbra is csak állami támogatást 
kiegyenlítő szerepe van. 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a 
települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.  
2011-től csökken a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó-mentesség csak a 
súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsit átlagos /évi 12 e Ft/ 
adóterhéig jár.  Emellett 2011-től könnyebbé válik a légrugós rugózási rendszerű 
tehergépjárművekre, autóbuszokra vonatkozó adókötelezettség teljesítése. 
 
 

3. Saját források 
 

3.1. Helyi adó 
 
A gazdasági válság elhúzódó hatásaival 2011. évben is számolni kell. Nem tervezhetjük a 
helyi adóbevételek növelését inkább annak csökkenésével kell szembenéznünk. Csökkenés 
következhet be, ugyanis - feltételezhetően a válság hatására – az idei évben is  több adózó 
fordul megalapozott méltányossági kérelemmel a jegyzőhöz, hogy a megállapított adó 
részletre történő megfizetését kérje anyagi, jövedelmi viszonyaira való hivatkozással. 
 
A 2010. évre tervezett bevétel szintjét meg kell őrizni az adót nem fizető adóalanyok 
további felderítésével, a hatékony adóellenőrzéssel és a behajtási munka folytatásával.   
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A talajterhelési díj  a költségvetés szempontjából nem szabadon felhasználható bevétel, az a 
Környezetvédelmi Alap forrását képezi. A díjbevételekben egyrészt csökkenés várható, mert 
egyre többen kötnek rá a meglévő csatornákra, másrészt növekedhet ugyanis akiknek a 
fizetési kötelezettségük megmarad 2011-ben már magasabb összegű befizetést kell 
teljesíteniük.  
 
A működési kiadások egy részét a realizált helyi adók biztosítják ezért fontos azok minél 
teljesebb körű feltárása, beszedése. 

 
 

3.2. Működési bevételek 
 
A 2011. évi bevételek tervezésnél el kell érni, hogy a tapasztalatok alapján, a várható 
teljesítéshez közelebb álló reálisan tervezett bevételekről dönthessen a Képviselő-testület.  
 
A térítési díjak jelentős növelésével a lakosság már nem terhelhető. A díjazás ellenében 
nyújtott szolgáltatásoknál, továbbá a térítési díjaknál – a törvényi előírásoknak megfelelően – 
elvárás a költségeken alapuló bevételek elérése. 
 
Fontos és sürgető a nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek esetén olyan 
bevételi mértékek meghatározása, amelyek legalább a rezsi jellegű költségeket fedezik. 

 
 

3.3. Átvett pénzeszközök 
 
A bevételek tényleges teljesülésének tapasztalatai alapján törekedni kell a támogatás értékű 
bevételek és az átvett pénzeszközök reális megtervezésére.  
 
Számolni kell az egészségügy finanszírozási rendszerének változásával, ami valószínűsíthető, 
hogy az OEP támogatás csökkenésével jár.  
 
További átvett pénzeszközként csak azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az 
átadó szervezet vagy személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást 
nem kér. Az abból megvalósítható eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az 
önkormányzatot számadási kötelezettség nem terheli.  
 

 
3.4. Felhalmozási célú bevételek 

 
A felhalmozási célú bevételek realizálhatóságát a vagyongazdálkodás határozza meg. A 
vagyongazdálkodással a költségvetési koncepció külön fejezete foglalkozik (VI. 
Vagyongazdálkodás).  
 
Fejlesztési és felújítási feladatok kizárólag fejlesztési célú bevételek terhére tervezhetők. Ezen 
bevételek növelése érdekében törekedni kell a piaci lehetőségek maximális kihasználására. /a 
bérbeadás és az értékesítés terén egyaránt/. 
 
E bevételi előirányzatok túltervezése – ennek következtében bevételi elmaradás keletkezése – 
a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti. Ennek megakadályozására indokolt tartalék 
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képzése, tervezése melyre a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség, 
illetve annak függvényében használható fel.  
 
Gondoskodni kell a bevételek beszedéséről. Ehhez naprakészen kell vezetni a megfelelő 
nyilvántartásokat, a bevételi előírásokról, a bevételek beérkezéséről és meg kell hozni a 
szükséges intézkedéseket a hátralékokra vonatkozóan.  

 
 

IV. Kiadások 
 

1. A létszám és a személyi juttatások tervezése 
 
A létszámot 2011. évre az alábbiak szerint kell tervezni 
 

• A tervezés kiinduló pontja az előző évi engedélyezett létszám. 
• A létszám csak többletfeladat esetén növelhető 

A létszám az év közben belépett fejlesztésekkel és azok szintre hozásával, továbbá a 
2011. évben indokolt fejlesztésekkel növelhető  

 
Létszám személyi juttatás előirányzat nélkül nem tervezhető.  
 
A személyi juttatásokat úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti 
kifizetésekre. A törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre előirányzatot kell képezni, azt 
nem lehet a várható megtakarításokra alapozni.  
 
A 2011. évi tervezés során változatlan mértékű illetményalap/alapilletménnyel kell 
számolni, a személyi juttatás illetmény-fejlesztés címen nem növelhető. 
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 munkaadókat terhelő járulékokkal a hatályos jogszabályok alapján kell számolni. 
 
A közalkalmazottak megtartása és a munkamorál jobbá tétele érdekében biztosítani kell 
részükre azokat a juttatásokat, amelyek eddig is megillették őket. Azonban 2011. évtől 
jelentősen átalakul a pénzbeli és nem pénzbeli béren kivüli juttatások esetén a kifizetőnek a 
juttatás értéke 1,19-szerese után 16 %-os mértékű adót kell fizetni, és ezen juttatások 
járulékmentesek. Ilyen juttatásnak minősül 2011-től többek között – meghatározott korlátok 
között – az üdülési csekk, étkeztetés, a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet 
formájában juttatott bevétel, a megújulási kártya-számlára utalt támogatás /amellyel a 
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatások vásárolhatók az éves szinten legfeljebb 300 
e Ft-ig/, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes internethasználat. Az 
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adótörvényben meghatározott szűk körben a nem pénzbeli juttatások után a kifizetőt terheli a 
személyi jövedelemadó. 

 
 

2. Dologi kiadások tervezése 
 
A nehéz gazdasági körülmények között is törekedni kell a működtetés egyensúlyának 
fenntartására 2011. évben is.  A dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság 
követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, 
rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő 
helyekre koncentrálódjon. 
 Dologi kiadásoknál a 3 % infláció mértékkel lehet számolni. A kiadásokat csökkenti kell az 
egyszeri feladatokra biztosított támogatások összegével. Abban az esetben, ha a 
kiadásoknál /étkezési költség/ ennél nagyobb mértékű kiadási növekménnyel számol az 
intézmény, ezt a növekményt a bevételeknél ellentételezni kell. 
A realizálható források függvényében biztosítani kell a hivatal és az önállóan működő 
költségvetési szervek zavartalan működését. Többletfeladat csak a saját bevételek terhére 
vállalható. 
 
Az élelmezési norma várhatóan kis mértékben emelkedik az előző évihez képest. 
 
A kapacitások jobb kihasználásával és a pályázati lehetőségek széleskörű igénybevételével 
kell törekedni a működési bevételek növelésére, ezáltal az önkormányzati támogatás 
csökkentésére illetve a kötelező feladatok jobb színvonalon történő ellátására. 
Az egészségügyi intézmények finanszírozása 2009. III. negyedévben megváltozott. Az új 
finanszírozási rendszer az OEP támogatás csökkenését eredményezte. A 2011. évi 
költségvetésben e területen a működtetés vonatkozásában a 2010. évi támogatással 
számolhatunk. 
 
 

3. Támogatások, pénzeszköz átadások 
 
Függetlenül attól, hogy a támogatási célok nem jelentenek az önkormányzat számára kötelező 
feladatot,  meg kell tartani azokat a támogatási formákat amelyek immár hagyományosak, a 
lokálpatrióta program részévé váltak, közösségi célt szolgálnak és a település lakói körében 
elismertek. E támogatási formák személyes kapcsolatot biztosítanak az önkormányzat és a 
támogatott között, az odafigyelés fontos eszközévé vált.  
 
 

4. Ellátottak pénzbeli juttatása 
 
Szociális gondoskodás továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az 
Önkormányzatnak. A pénzügyi teljesítési adatok azt mutatják, hogy elegendő az a 
költségvetési előirányzat, amelyet a Képviselő-testület eddig évenként jóváhagyott.  
A tapasztalatok alapján többnyire az alábbi szociális ellátásokat veszik igénybe: 

• a rendszeres szociális segélyt 
• az ápolási díjat 
• a lakásfenntartási támogatást 
• az átmeneti segélyt 
• a közgyógyellátást 
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• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
• a temetési segélyt  

 
 

5. Felhalmozási kiadások tervezése 
 

a.) Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 
 

- Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet pályázati 
forrásokból kívánjuk megoldani, biztosítani kell a költségvetésben egy nagyobb 
összeget – a céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz benyújtandó 
pályázati saját erő fedezetére.  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  80%-át eléri. 
- Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél: 

• Az RFT-ben meghatározott célok követése 
• a meglévő koncepciók alapján tervek készítése 
• a tervek közötti összhang megteremtése 

            -Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések befejezése: 
• beadott, befogadott pályázat: ravatalozó felújítása – NDP 
• Turisztikai (Rába parti pihenőház) - NYDOP 
• „Művelődési ház” – IKSZT 

           - Új fejlesztéseknél kiemelt célok: 
• Rákóczi u. vízelvezetés 
• Integrált egészségügyi szolgáltatóház 
• Járdafelújítások 
• Energiahatékony beruházások 

           -Önerő biztosítása a pályázatokhoz  
 
Gondoskodni kell az önkormányzati ingatlanok, elsősorban középületek tervszerű 
állagmegóvásáról. 
 
Tervezni kell a mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektre az önrész 
átadást, amely nem az önkormányzat beruházásaként valósul meg, de az önkormányzatnak is 
szerepe van a fejlesztés megvalósításában.  
Új beruházás csak akkor indítható, ha a beruházási forrás rendelkezésre áll! A 
felhalmozási kiadások tervezésénél is a dologi kiadásoknál leírt takarékossági, 
rangsorolási szempontokat kell érvényesíteni.  
 

 
6. Területfejlesztési feladatok 

 
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által 
korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.  
 
 

- Társulások: 
 Jelenleg tagként jelen vagyunk a következő társulásokba:  
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• Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
• Beled Körjegyzőség 
• Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 
• Társulási tanács Beled /oktatási/ 
• Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
• Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális 

étkeztetés, Családi napközi) 
• Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 
• Rába Szövetség 

 
A 2011. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni. 

 
-  Környezetvédelem 

• virágosítás 
• parkosítás 
• szelektív szemétszállítási program 
• energia hatékonyságot növelő fejlesztések (fűtéskorszerűsítés, 

világításkorszerűsítés) 
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása 

 
- Közoktatás-i  feladatainkat továbbra is intézményfenntartó 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 és az Arany János tehetséggondozó programokban. Az 
önkormányzatot terhelő kifizetések fedezetét tervezni kell a 2011. évi költségvetésben. 
 
- Sportfeladatok 

A helyi sportfeladatok – nem kötelezően ellátandó feladatok ugyan – de a sportolni 
vágyók igényeinek kielégítésére és a színvonalasabb ellátása érdekében az 
önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan és anyagi lehetőségeinkhez mérten 
támogatást nyújt a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatására anyagi 
lehetőségeink függvényében figyelembe véve a Sportfejlesztési koncepcióban és a 
Sportrendeletben foglaltakat. 
A tornaterem üzemeltetését továbbra is külön szakfeladaton biztosítjuk. 

 
- Kulturális feladataink 

- Törekedni kell arra, hogy Rábakecöl  község kulturális élete 
folyamatos bemutatásra kerüljön. 

- Falunap megrendezése 
- Karácsonyi csengőszó 
- Idősek Napjának megrendezése 
- Nemzeti ünnepek 
- Falukirándulás 
- Ismeretterjesztő előadások 
- Pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása 

annak érdekében, hogy a kulturális élet minél színesebb 
legyen 
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- Nemzetközi kapcsolatok 

- Erdélyi kapcsolatok ápolása 
 
- Szociális ellátás 

- 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. 

 
- 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. 
- 2011. évben közös helyszínre kell integrálni az egészségügyi szolgáltatásokat a 
lakosság kényelmét és a gazdaságos működést szolgálva. Lehetőség esetén a 
jogszabályi kötelezettségnek eleget téve bútorok, IT és orvosi eszközök beszerzését 
kell megvalósítani pályázati forrásból. 
- Folytatni kell a 2010. évben első alkalommal sikeresen megrendezett Egészségnapot. 

 
- 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. 

 
 

V. Kötvényfelhasználás, hiteltörlesztés 
 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, hitelállománnyal 2010. évben nem rendelkezik. 
Átmeneti forráshiány nem volt. 2011. évben várhatóan a beruházások megvalósításához 
szükséges önerőhöz, valamint átmenetileg az utófinanszírozott támogatások lehívásáig banki 
finanszírozás szükséges. 
 
 

VI. Vagyongazdálkodás 
 

Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása a feladatellátáshoz szükséges 
vagyontárgyak működőképes állapotban tartását követeli meg, ezért az önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények elhelyezésére szolgáló, saját tulajdonú ingatlanok 
állagmegóvását kiemelten kell kezelni.  Az erre lehetőséget nyújtó pályázati forrásokat fel kell 
kutatni és az önrész megléte esetén azokra a pályázatot be  kell nyújtani, különösen a nagy 
összegű beruházások vonatkozásában. 
 
A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.   
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VII. Költségvetési tartalék képzése 

 
A bevételi források függvényében tartalékot kell képezni az előre nem látható gazdasági 
események kezelésére, továbbá pályázati önerő biztosításához.  
 
 
 
 

VIII. Általános szempontok a tervezéshez 
 
A 2011. évi költségvetési javaslatnak a 2010. évi előirányzatból kell kiindulnia oly módon, 
hogy a feladatellátás és annak költségigénye legyen a meghatározó. A kiemelt előirányzatokat 
úgy kell kialakítani, hogy év közben ne kerüljön sor előirányzat nélküli 
kötelezettségvállalásra. 
 
 
Az elmúlt ciklusban az önkormányzatok költségvetési támogatását évről évre csorbították, 
újabb és újabb elvonásokkal sújtották. A 2011. évi normatív támogatások összességében 
nominálértéken szinten maradnak, az előző évihez képest jelentős elvonással nem terhelik 
tovább az önkormányzati költségvetéseket, ugyanakkor az infláció mértékével reálértéken 
további bevételcsökkenéssel számolhatunk. A lassan teljesíthetetlen terhek nyomása alatt is 
törekednünk kell arra, hogy a szolgáltatások és a színvonal jelentős csökkenése nélkül, a 
szükséges fejlesztési feladatok felvállalása mellett gazdálkodjunk 2011. évben. 
 
 
Rábakecöl, 2010. december 3. 

 

Tuba Erik 
p  

 
olgármester
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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 
2010. december 3. 
 
2. napirend: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
Az 1995. évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján a lakosság számára évente tájékoztatást 
kell nyújtani a lakóhely környezeti állapotáról. Önkormányzatunk működéséről és 
eredményeiről minden alkalommal a tárgyévet követő tavasz során megtartandó 
közmeghallgatáson számolok be, mely magában foglalja a fent hivatkozott jogszabályi 
kötelezettség teljesítését is. 
 
Most külön napirendi pont keretében vázlatosan összefoglalom a 2010. év során 
önkormányzatunk környezetvédelmet érintő főbb intézkedéseit: 

- Immár sokadszorra csatlakoztunk áprilisban a Magyar Közút által Föld Napja 
alkalmából szervezett szemétgyűjtő akcióhoz. 

- Ismét pályázati felhívást tettünk közzé a környezeti állapot javítása érdekében, melyen 
egy civil szervezet részesült pénzjutalomban: A Napsugár Nyugdíjas Klub 
virágosította közterületeinket. 

- Egész évben alkalmaztunk településőrt, akinek egyik kiemelkedő feladata a környezeti 
állapot védelme 

- Befejeződött a KVM által illegális hulladéklerakók felszámolására meghirdetett és 
elnyert pályázatunk megvalósítása. A támogatással egy belterületi közterületet, az un. 
„Piller gödröt” tisztítottuk meg. További feladatunk a rendben tartása és terület 
megfelelő hasznosítása. 

- Az elmúlt években megkezdtük köztéri szemétgyűjtők kihelyezését (eddig 4 db), 
melyet idén hárommal bővítünk. (Ebből egy még kihelyezésre vár a készülő 
játszótérnél.) 

- Szelektív hulladékgyűjtés: A Rekultív Kft PET palack gyűjtését végez településünkön. 
A Községházán 2007. óta gyűjtjük az elemeket, mobiltelefon akkumulátorokat, 2009-
től pedig a fénycsöveket és izzókat is. A hagyományos lomtalanítás mellett 2007. 
évtől január közepén elektronikus hulladékgyűjtést is szervezünk. Soron következő 
januártól ez kibővül gumiabroncs gyűjtéssel is.  ??? 2011-ben 2 lomtalanítás??? 

- 2010-re mindegyik szelektív hulladékgyűjtő sziget elkerítése megtörtént. 
- A Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt 

veszünk a 2012. évig új hulladéklerakó megépítésében. A 70 %-os KEOP pályázati 
támogatás mellett közel 7 millió Ft önerőt kell településünknek biztosítani. 
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- 2010-ben megkezdtük az ún. régi Tsz iroda területének rendezését, melyre játszótéri 
elemek felajánlása érkezett. A rossz idő beálltáig a földmunkák és a kerítésépítés 
készült el. 

- Két köztér, a Millenniumi park és a Szentháromság szobor valamint környéke újult 
meg ebben az évben. 

- Az évben rendeleti szinten felülvizsgáltuk a köztisztaságról és a települési rend 
fenntartásáról szóló 6/2002. rendeletünket, azt kiegészítettük a mezőgazdasági utak 
védelmét szolgáló szabályozásokkal. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi utak állapota jó, a gyalogjárdák közül több 
felújításra szorul. A mezőgazdasági utak– különösen az őszi munkálatok után – szinte kivétel 
nélkül nagyon rossz állapotba kerültek. A jelenlegi finanszírozási rendszerben az 
Önkormányzatnak sosem lesz forrása arra, hogy teljes körű és minden mezőgazdasági útra 
kiterjedő felújítást végezzen. Az utak védelme érdekében a 6/2010. önk. rendeletet 
kibővítettük új szabályokkal. Semmilyen felújítás nem segít, ha nem óvja mindenki egyként, 
és használja az adott időjárási körülményeknek megfelelően rendeltetésszerűen. A vízelvezető 
árkok állapota nem megfelelő. Bár szikkasztóárokként többnyire mindenhol jól 
funkcionálnak, az elvezetés már kevés helyen működik. Az árkok és vízátereszek 
karbantartása az ingatlantulajdonos feladata és ennek tudatosítására az önkormányzat sosem 
fordított kellő figyelmet. 

 

 

Rábakecöl, 2010. december 3. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(VI.01.) 
rendelete a köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról 

 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a köztisztaságról és a települési 
környezet fenntartásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
A rendelet célja, hogy Rábakecöl község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, 
az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak 
megfelelően rendezze. 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki. 
 

3. § 
 
A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért 
ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, és ennek érdekében a 
szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységről, illetőleg magatartástól tartózkodni. 
 

Értelmező rendelkezések 
 
4. § 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
 

a) Közigazgatási terület: a község önkormányzatának működési területe, amely 
belterületből és külterületből áll. 

b) Köztisztaság: a település bel- és külterületén lévő közutakon, mezőgazdasági utakon, 
tereken, járdákon és ezekhez tartozó műtárgyakon, továbbá közcélú zöld területeken 
keletkezett szemét összetakarításáról, elszállításáról és közterületek állandó 
tisztántartásáról, szükség szerinti portalanításról gondoskodás. 

c) Közterület: 
- az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó ingatlanok, 

valamint az állam tulajdonában lévő ingatlanok, 
- az országos közutaknak a község közigazgatási területét átszelő része. 

d) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a 
lakóépületek és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek 
tisztántartása. 

e) Zöld terület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a 
kerti burkolatokat és az építmények területét is. 
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f) Parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába foglalja a 
murvázott és nem parkolás céljára kijelölt közterületet és szegéllyel elválasztott úttest 
és járda közötti szigetet is. 

g) Házi szennyvíz: a lakosság ivó- és háztartási, valamint az intézmények és az üzemek 
szociális célú vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvizekkel nem keveredett 
szennyvíz. 

 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 

 
5. § 

 
A bel- és külterületi ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának, 
haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a 
használati joggal rendelkező bérlőnek kell gondoskodnia. 
 

6. § 
 

(1) A bel- és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek 
ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő 
bokortól – különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztítani. 

(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd 
burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az 
önkormányzat gondoskodik. 

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés 
megszüntetése, szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata. 

 
7. § 

 
(1) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt 

kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig, 
szegélyéig terjed, ha a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett a 
járdaszegélyig még üres füves rész vagy virágos sáv is van, az egész területet a 
járdához tartozónak kell tekinteni. 

(2) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 
tulajdonosának a kötelessége. 

(3) Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek 
és más elárusító helyek előtti járdaszakasz és közterületet a tényleges használónak kell 
tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti, illetve üzemi tevékenységből 
származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság 
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

(4) A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda melletti, továbbá a 
telekhatártól az út menti árokig, illetve az út korona éléig a gaz kiirtása, különösen a fű 
szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem, a járdára kinyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyesése. 

(5) Gondozatlan járda tisztántartását, hó és jég eltakarítását, síkosság-mentesítését a 
polgármester a rendszeresen mulasztó ténylegesen használó, tulajdonos helyett 
szükség esetén elvégeztetheti. E munkák elvégzése a tényleges használó, illetve 
tulajdonos költségére történik. 
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(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát, járdaszakaszt, lépcsőt, stb. a szükséghez 
képest naponként többször is fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot 
nem tartalmazó szóróanyag használható (homok, hamu, fűrészpor, stb.). E célra 
tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag 
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

(7) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell 
elvégezni, hogy az balesetet ne okozzon. 

 
8. § 

 
(1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan szakaszra terjedő – az 
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

(2) A járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az 
ingatlan használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége. 

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területén történő elhelyezéséről, illetőleg 
kiépített vízelvezető árok esetén az abba történő zárt rendszerű bevezetéséről – 
előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni nem 
szabad. A csapadékelvezető árok betemetése a polgármester írásbeli engedélye nélkül 
tilos. 

(5) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, így különösen szemetet, 
iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot a közcsatorna 
vízelnyelő aknájába, vagy a csapadékvíz elvezető árokba szórni, beleönteni, 
beleseperni vagy bevezetni tilos! 

 
9. § 

 
(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek 

kell biztosítani a tisztaságot. 
(2) A beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell 
gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról. 

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és 
bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 
keletkezzen. 

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati 
szerződésben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig 
szabad tárolni. Magánterületen hatósági engedély nem szükséges, de csak olyan 
anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

(5) Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak a polgármester, az országos 
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával 
lehetséges. 

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag 
keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 7 napon 
belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet 
helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani. 

(7) Közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni 
nem szabad. 
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(8) Az érintett ingatlan tulajdonosa a közterületre kihordott szemetet vagy építési 
törmeléket köteles felszólításra 7 napon belül saját költségén összetakarítani, illetve 
elszállítani. 
Kérelemre a polgármester írásbeli engedélyével a bontásból kikerült vályog és 
fűtésből származó salak nem burkolt közútra szállítható. A szállítónak az anyagot a 
közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az megfeleljen a tereprendezési előírásainak. 

 
10. § 

 
(1) Közterületen szennyező anyagot olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból 

semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület 
szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és további 
szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.  

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület 
szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás után nyomban 
meg kell tisztatani. 

 
11. § 

 
(1) A település közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan 

tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban 
ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

(2) Gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni nem szabad. 
 

12. § 
 
Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. 
Tilos az építményeket, kerítéseket, fákat bármilyen felirattal megrongálni. 
 

13. § 
 

(1) A település bel- és külterületén szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre 
ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos. 

(2) Szemetet, hulladékot csak arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 
helyezni. 

(3) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az 
egészséget veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem a közterületen, 
sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet 
fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos! 

(4) Közutakon történt állat elhullását, az azt észlelőnek az önkormányzatnál be kell 
jelenteni. 

 
14. § 

 
(1) Piac-vásártér tisztántartása, az ott keletkezett hulladék elszállítása, téli síkosság-

mentesítése, valamint a közterülettel összefüggő járdák folyamatos tisztántartása az 
önkormányzat, illetve az üzemeltető kötelessége. 

(2) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. 
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni, s azt saját 
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költségén köteles elszállítani, valamint köteles annak ürítéséről és tisztántartásáról is 
gondoskodni. 

 
15. § 

 
(1) Az épület tulajdonosa az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni arról, 
hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. 

(2) A csapadékvíz akadálytalan levezetése útján meg kell gátolni a pangó vizek 
keletkezését és posványosodását. 

 
16. § 

 
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy 

se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése 

a) gyalogos közlekedési útvonalon, 
b) úrkereszteződésben, 
c) úttorkolatban, 
d) a kapubejárat elé, annak szélességében, 
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a 

járda között. 
(3) A járdáról a havat ha szükséges naponta többször is, hóesés után azonnal el kell 

takarítani. 
 

17. § 
 

A mezőgazdasági- és sétautak védelme 
 

(1) Mezőgazdasági- és sétaútnak minősül minden szilárd burkolattal nem rendelkező út és 
gyalogút. 

(2) A mezőgazdasági- és sétaút széléig, szegélyéig az ingatlan tulajdonosa vagy 
használója köteles e rendeletben szabályozott módon a vízelvezető árok és a 
növényzet ápolására, karbantartására. Az utat csak rendeltetésszerűen, közlekedésre 
szabad használni, mezőgazdasági munkavégzésre nem.  

(3) A mezőgazdasági- és sétaút mentén 10 méteres védősávban tilos bármilyen eszközt 
elhelyezni vagy azt tárolásra használni (pl. munkagépek, bálák, trágya, stb.). 

(4) Felázott útra mezőgazdasági munkagéppel, traktorral ráhajtani tilos.  
(5) Esőzést követően az út száradásáig az csak közlekedésre használható. Nem végezhető 

szállítási tevékenység, tehervontatás mezőgazdasági munkagéppel, továbbá kijavítási, 
helyreállítási kötelezettséget kell előírni.  

 
18. § 

 
(1) A telken keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezése csak a 

szennyvízcsatornába, vagy szivárgásmentes tárolóba történhet. 
(2) A közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára igénybe venni csak a 

közszolgáltató és a polgármester előzetes hozzájárulásával lehet.  
(3) A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község 

területén lévő parkok, játszóterek, fák gondozását és a fű nyírását. 

23 
 



(4) Az önkormányzat jelöli ki azokat a parkokat, amelyek fenntartási feladata szervezett 
módon történik. 

 
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

 
19. § 

 
A közterületeken, továbbá az építési és felvonulási területeken – amennyiben azok a közösség 
számára megnyitottak – a jelen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzéséről a 
polgármester, és az általa megbízottak gondoskodnak. 
 

20. § 
 
Aki az e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat 
megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

Záró rendelkezések 
 
21. § 

 
Jelen rendelet 2010. június 1-én lép hatályba. 
Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.25.) 
rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
  Tuba Erik                  Dr. Gál László  
polgármester                           jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2010. június 1-én megtörtént. 
 
Rábakecöl, 2010. június 1. 
 
 
 
 
 

Dr. Gál László 
                                                                                                                                    jegyző 
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2010. december 3. 
 
4. napirend: Különfélék, bejelentések 
 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
2010. január 14-15. napokon ismét elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk. A feleslegessé 
vált vagy meghibásodott háztartási berendezéseket a megszokott módon és helyen, a régi 
iskola udvarán adhatják le a meghirdetett időszakokban, péntek délelőtt és szombat délután. 
Kihangsúlyoznám, hogy tovább bővül a gyűjtött hulladékok köre. A lomtalanítás, elektronikai 
hulladékok, elemek és mobilakkumulátorok valamint világítótestek után most először 
gumiabroncsok is leadhatóak! 
Kérem, a hulladékszállítási szolgáltatáson túl a pet palack gyűjtést valamint az imént felsorolt 
lehetőségeket egyaránt használják ki, semminemű hulladékot ne rakjanak le környezetünkben. 
A közelmúltban is volt példa illegális hulladéklerakásért történő bírság kiszabására. 
 
Az elmúlt években csökkent lakosság ébersége, megszaporodtak a besurranások és a 
rendőrség irányába elmulasztott bejelentések száma. Kérem a Lakosságot, hogy minden 
gyanús esetben azonnal értesítsék a rendőrséget, mert kései vagy elmulasztott bejelentés után 
az eredményes intézkedésnek már minimális az esélye. Nem számít, ha nem sikerül mindent 
megjegyezni, ha pl. nincs meg a gépjármű rendszáma, csak  a színe, az is több információ a 
semminél. A rendőrséget vezetékes telefonról ingyen lehet hívni a 107-es számon, a kapuvári 
ügyelet éjjel-nappal hívható közvetlen száma a 96/242-933, de értesíthetik a településőrt is a 
30/660-18-64 telefonszámon. 
 
Közeledik a karácsony, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljak két ünnepi programot. 
2010. december 12. vasárnap a Bábi néni kincsesházában hatodik alkalommal kerül 
megrendezésre a Luca napi kézi míves találkozó. 2010. december 19. vasárnap 15 órai 
kezdettel a kultúrházban 9. alkalommal megrendezésre kerülő Karácsonyi Csengőszó című 
programon várják az ünneplő közönséget óvódásaink, iskolásaink, a pedagógusok és a 
nyugdíjas klub. 
 
 

Rábakecöl, 2010. december 2. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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