
Képviselő-Testület 
RÁBAKECÖL 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: A Rábakecöl község Képviselő – testülete által előre meghirdetett és 

2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. 
 
A közmeghallgatás helye: Kultúrház 
                                      Rábakecöl, Kossuth u. 21. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Homlok 

István, Horváth Győző, Pandur Ferenc, ifj. Szabó Géza, Tuba Pál 
képviselők, Cseh Teréz jegyző és 33 választópolgár. 

 
Igazoltan távol: - 
 
Igazolatlanul távol: -  
 
 
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a 
megjelent választópolgárokat. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 8 képviselő-testületi tag 
megjelent  a közmeghallgatáson. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött 
meghívóval azonosan, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott 
el. 
 

N A P I R E N D 
 
 

1.) 2006. évi költségvetés teljesítése 
    
    Előadó: Tuba Erik 
                 polgármester 
 
2.) 2007. évi költségvetés 
     
     Előadó: Tuba Erik 
                  polgármester 
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3.) Iskolát érintő változások 
 
     Előadó: Tuba Erik 
                  polgármester 
 
4.) Alpolgármester választás. 
  
     Előadó: Tuba Erik 
                  Polgármester 
 
 
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA: 
 
1.) Napirendi pont 
 
     Tuba Erik polgármester az első napirendi pontban tájékoztatást nyújt az   
önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről. 
 
Ezen napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2.) Napirendi pont 
 
     Tuba Erik polgármester a második napirendi pont keretén belül tájékoztatja a 
választópolgárokat az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről. 
 
Ezen napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
3.) Napirendi pont 
 
     Tuba Erik polgármester a harmadik napirendi pontban tájékoztatást ad az 
iskolát érintő változásokról. 
 
Ezen napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A három napirendi pont ismertetése után Tuba Erik polgármester kéri a 
jelenlévő választópolgárokat, hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetés 
teljesítésével, a 2007. évi költségvetéssel és az iskolát érintő változásokkal 
kapcsolatban mondják el véleményüket, javaslataikat. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 
  
 Boros Margit Rábakecöl, Dózsa u. 1/a. szám alatti lakos felszólalásában 
elmondja, hogy 3 csoportba szedte gondolatait. Látja, hogy a testület ésszerű, 
takarékos gazdálkodást folytat. A testületi tagok többsége részt vesz a testületi 
munkában. A falu-tv-n keresztül minden fontos eseményt megtudni. Nemcsak 
az óvodásokat , iskolásokat, hanem a fiatalokat is bevonják a műsorba. Az 
Idősek napján, vagy a március 15-i megemlékezésen is. 
A falugondnok alkalmazásával változás történt a temetőben is. 
Eredményesebb munkát vár a képviselőktől, a polgármestertől. 
A környezetünk védelme,  tisztasága évek óta gondot jelent. Ne is nézzünk ki az  
ablakon a mellettünk lévő udvarra, vagy a határba. 
Az utóbbi időben a falu lakosságát az iskola sorsa foglalkoztatja, ez így 
természetes. Tudják azt, hogy nagyon sok vád érte őket. Ebben a zűrzavaros 
világban ki az, aki nem félti az állását. Választ nem vár rá.  Számukra eddig is a 
gyermek volt az első. Szomorúan veszik tudomásul, hogy megszűnik az iskola. 
Országos probléma. 
A falu-tv-vel sok gond van. 
 
Tuba Erik polgármester válaszol a felvetésekre. A falu tv-vel kapcsolatban 
elmondja, hogy a számítógéppel vannak a gondok. Az udvar szemetes, de 
kétszer is vittek el vashulladékot. A szabálysértőkkel kapcsolatban fel kell 
vállalni az  eljárást. Az iskolával kapcsolatosan, mi lesz a sorsa  a gyerekeknek, 
majd utána kell az épületnek funkciót találni. Családi napközi, majd 
visszatérünk rá, ha a testület döntést hozott. 
 
Takács Imréné Rábakecöl,  Kossuth u. 3. szám alatti lakos felszólalásában 
elmondja, hogy sok gond van a kábeltévé működtetésével. 
 
Tuba Erik polgármester válaszában elmondja, hogy másik szolgáltatótól kért 
árajánlatot, a csillagpontos rendszernél a szolgáltatás ára duplája lenne a mainak. 
 
Eckrich Béla Rábakecöl, Kossuth u. 42. szám alatti lakos felszólalásában 
elmondja, örül a változásnak, hogy sokan vannak a közmeghallgatáson, a 
március 15-i ünnepségen még többen voltak.  Az előző testületnek megköszöni a 
tevékenységét, főleg a polgármester úrnak. Az új testületnek  jó munkát kíván. 
Elmondja, hogy Tuba Pál sokat tett a faluért, a hosszú idő is lehetőséget adott 
erre. Az előző testületnek is el kellett volna jönni a gyűlésre. 

 
 Nem volt demokratikus vezetés, nem a tömeggel tárgyalt a régi polgármester, 
hanem a saját „hold udvarával” tárgyalta meg a dolgokat.  
Nyíltság kezd kialakulni. A testületi tagok között kezd kialakulni a társadalmi 
munka. Ellenőrzik a kivitelezéseket, mertek kiállni és ellenőrizni. Az egyik 
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kivitelezőnél kiszűrtek 1.000.000 Ft-ot.  A közmunkások ellenőrzése is 
megtörténik. Kerékpárral közlekednek újabban a közmunkások. Próbálnak 
alpolgármestert választani, évek óta nem tudnak. Egyezzenek meg. Mindig téma 
a temető, a közterek, a bel- és külterületi utak. 11 éve nem dolgozik, de még 
mindig szíve csücske az iskola, jól esett volna ha megkérdezik. Az iskola telke 
ne legyen átjáróház, gyomtenger. Ne adjuk ki az iskola udvart bérbe. Nem 
szabadott volna bizonytalanságban hagyni a lakosságot. Ha feladat van, ott kell 
lenni az iskola vezetőjének, a munkaideje kötetlen. Annakidején sikerült 
felépíteni az iskolát, végbe ment az önállósodás. A  gyermeklétszám egyre fogy. 
Kevés a gyermek, a pedagógus létszám ugyanannyi maradt. Lett volna javaslata, 
de senki sem kérdezte meg. 
Az iskola nincs bekerítve. Hibázott a testület, amikor kiadta a földet bérbe.  
A lakosságot, a szülőket, a gyermekeket, a pedagógusokat többször kellett volna 
tájékoztatni. Ellentéttel nem megyünk előbbre, esetleg összefogással. 
 
Tuba Erik polgármester válaszában elmondja, hogy a falu tv-nél a közvetítés 
hangminőségének javítása érdekében térmikrofon beszerzése folyamatban van. 
Az útépítést ugyanaz a cég végezte. Az alpolgármesterre minden ülésen 
szavazás van, addig amíg nincs eredmény. A temető rendbetétele történhetett 
volna összefogással is.  Az igazgatónő is kapott írásos meghívót a mai 
közmeghallgatásra.  
 
Tuba Pál képviselő válaszában elmondja, hogy az igazgató úr célpontjává vált, 
nincs sértődés. Minden évben volt közmeghallgatás, testületi döntés, nem 
egyedüli döntés. Sok pénzt hozott a falunak. 5 millió Ft-ot hozott az iskola 
építéséhez. Tehetséges gyerekek kerültek ki az iskolából. Demokratikus vezetés 
volt. A közmunkásoknak mentőöv volt, hogy helyben dolgozhattak. 
Foglalkoztatás volt segélyezés helyett, a 75 % lekérhető volt az állami 
kasszából. 
 
Eckrick Béla Rábakecöl, Kossuth u. 42. szám alatti lakos ismételten elmondja, 
hogy nem volt demokratikus vezetés a ő polgármestersége idején.   
 
Boros Margit Rábakecöl, Dózsa u. 1/A. szám alatti lakos elmondja, kritikával 
vette elő az ügyet. Valóban kikérhették volna  igazgató úr véleményét az 
iskolával kapcsolatos szakmai ügyekkel kapcsolatban. Valóban ezt nem tette 
meg az új igazgatónő. 
                                                                                                                                                      
Takács Sándor Rábakecöl, Kossuth u. 13. szám alatti lakos felszólalásában 
elmondja, hogy a salakos pályánál évente legalább kétszer kell permetezni a 
gazt. A pályán kevesebbszer van fűnyírózás. 
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Takácsné Kovács Mária Rábakecöl, Kossuth u. 13. szám alatti lakos 
felszólalásában  elmondja, hogy az utóbbi időben már nem engedték el a szülők 
a gyerekeket az iskolakertbe. 
 
Tuba Erik polgármester, elmondja, hogy az EU támogatás 4:3 arányú lesz. 
Előzőleg voltak pályázatok. 2007-2013 között városfejlesztés. 
 
Pandur Ferenc képviselő elmondja, hogy a szülők részéről vádak hangzottak el, 
hogy nem tettek meg mindent az iskola megmaradásáért. Mindent megtett az 
iskolával kapcsolatban. Azon kell lenni, hogy az 1-4. osztály, és az óvoda 
megmaradjon. 2003. január 1-től a gyermekek BURSA támogatásba 
részesülnek. 
 
Felhalmi Antal képviselő hozzászólásában elmondja, hogy jobban utána kellett 
volna nézni az alapítványi iskolának, hogy mit, hogyan akar. A szülők nem 
tudtak mindent fehéren, feketén. 
 
Tuba Erik polgármester válaszában elmondja, hogy Ő sokat foglalkozott az 
alapítványi iskolával . 
 
Boros Margit Rábakecöl, Dózsa u. 1/A. szám alatti lakos mondja Tuba Pálnak, 
hogy az alapítványi iskolában történt látogatás után be kellett volna számolni a 
fejleményekről. 
 
Tuba Pál képviselő válaszában elmondja, hogy magánemberként vett részt az 
alapítványi iskolánál történt látogatáson. Egyetlen szóval se véleményt, se 
kritikát nem mondott. Megmondta , hogy körbe kell járni a témát. 
 
 
Horváth Ernőné Rábakecöl, Dózsa u 4. szám alatti felszólalásában elmondja, 
hogy ellenségeskedés van a falu lakói között. Minden segítséget meg kell adni a 
fiatal polgármesternek. 
 
A hozzászólások és a válaszadás után a képviselő-testület 8 igen szavazattal 0 
ellenében elfogadta az önkormányzat 2006. évi költségvetés teljesítéséről, a 
2007. évi költségvetésről, valamint az iskolát érintő változásokról előterjesztett 
tájékoztatókat. 
 
 
4.) Napirendi pont 
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Tuba Erik polgármester ismerteti a képviselő-testülettel az alpolgármester 
megválasztásának szükségességét, és alpolgármesterre valamennyi képviselőt 
javasolta 
. 
Tuba Pál képviselő úgy nyilatkozik, hogy nem kíván indulni az 
alpolgármesterségért. 
 
A polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggeszti. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, Szabó Gézát , hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy 
mivel nincs meg a minősített többség, így nem lett az alpolgármester 
megválasztva. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve. 
 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt Tuba Erik polgármester a 
közmeghallgatást, falugyűlést 21 órakor bezárta. 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

   Tuba Erik                                                                            Cseh Teréz 
polgármester                                                                             jegyző 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Közmeghallgatás 
2007. március 16. 
 
1. napirendi pont 
2006. évi költségvetés teljesítése  
Előadó: Tuba Erik 

   Polgármester 
 
 
Köszöntöm a megjelent választópolgárokat! 
Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodása követte költségvetési rendeletünket. A 
körülményekhez képest takarékos gazdálkodást folytattunk, hitelt csak átmeneti 
likviditási probléma kezelésére kellett felvenni, mellyel következő évi 
költségvetésünket nem terheljük. 
A szűkös források mellet is sikerült biztosítani intézményeink zökkenőmentes 
működését, a lehetőségekhez mérten segíteni a helyi szervezetek lakosság érdekében 
folytatott tevékenységét és fejlesztési, karbantartási feladataink sem szorultak háttérbe. 
A létszámgazdálkodás terén hozott intézkedésekkel költséghatékonyabb módon 
sikerült változatlan minőségben biztosítani szolgáltatásainkat. Szociális feladataink 
mellett megtartottuk községi ünnepeinket, rendezvényeinket. 
Az önkormányzati vagyon megtartása köszönhető sikeres pályázatainknak is, mely 
fejlesztési faladatok mellett alapvető működési célokat szolgált. Az önhibáján kívül 
hátrányos helyzetű önkormányzatok számára kiírt pályázaton elnyert jelentős összeg 
stabilizálta költségvetésünket. 
Beszámolóm részeként, a számadatok áttekinthetőségének érdekében kiosztottunk 
Önöknek egy áttekintő táblázatot 2006. évi költségvetésünk fő számairól. 
Kérem a táblázatban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket tegyék fel. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. március 16. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
2006. évi költségvetés teljesítése 

BEVÉTEL         KIADÁS 
Megnevezés tervezett tényleges % Megnevezés tervezett tényleges % 

Normatív állami hozzájárulás 33.191 33.244 100,15 Önkormányzatok igazgatási tev. 25.752 26.208 101,77 
Személyi. jöv adó 22.980 21.714 94,49 Községgazdálkodás 4.748 5.627 118,51 
Központ. Tám. Pótigénylés alapján 900 7.042 782,44 Köztemető 566 368 65,02 
Egyházi ingatlan átadásáért 6.500 6.500 100 Étkeztetés 2.894 2.710 93,64 
Gépjárműadó 5.600 5.036 89,92 Ált. iskolai oktatás 41.424 38.633 93,26 
Termőföld bérbeadás 5 19 380,00 Óvódai nevelés 19.636 21.106 107,48 
Működésre átvett pénzeszk. (TB) 9.500 8.728 91,87 Ált. iskola napközi otthon 1.280 1.080 84,37 
Egyéb működésre átvett pénzeszk. 500 3.140 628,00 Háziorvosi szolgálat 8.024 8.124 101,24 
Működési bevételek 7.131 7.132 100 Iskola egészségügy 36 35 97,22 
Pannon-Víz bérleti díja 4.571 4.571 100 Védőnői szolgálat 2.538 2.694 106,14 
Magánszemélyek komm. adója 720 724 100,55 Rendszeres pénzbeni ellátások 1.185 2.207 186,24 
Iparűzési adó 2.620 4.901 187,6 Eseti pénzbeni ellátások 1.510 1.173 77,68 
Talajterhelési díj 600 536 89,33 Művelődési ház 617 679 110,05 
Támogatás 100 100 100 Könyvtár 130 310 238,46 
Pótlék, bírság 10 119 1190,00 Önkormányzatok elszámolásai 700 688 98,28 
Szennyvíz érd. Hozzájárulás bef. 2.800 3.267 116,68 Szennyvízelvezetés 4.360 4.764 109,27 
Értékpapír  3.580  Ifjúsági önkormányzat 100 561 561 
Felhalmozási pénzmaradvány 2.895 2.895 100 Támogatások 3.155 2.250 71,31 
Hitelfelvétel 39.736 1.405 3,54 Pannon-Víz üzemeltetési költség 4.571 4.571 100 
ÖNHIKI támogatás  31.726  Kötelező tartalék 288   
    Pályázatokra önerő 10.045   
    OPTIMA értékpapír vásárlás  3.500  
    Választások  353  
    Hitel visszafizetése 6.700 1.573 23,47 
    Önkormányzati épület felújítása  1.415  
    Út, járda javítása  5.005  
Összesen 140.259 146.149 104,20 Összesen 140.259 134.852 96,14 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülés 
2007. március 2. 
 
5. napirendi pont 
2007. évi költségvetés tervezet megtárgyalása 
Előadó: Tuba Erik 

   Polgármester 
 
 
A képviselő testület több ülésen át tárgyalta, majd elfogadta önkörmányzatunk 2007. 
Évi költségvetését. 
Sajnos a kötelező feladatokra átadott pénzeszközök egyre kevésbé fedezik a hozzájuk 
kapcsolódó kiadásokat. A közoktatási alap-hozzájárulások mértéke és számítási módja 
2007. szeptember 1.-től jelentősen megváltozik, most még nehéz pontosan számolni 
vele. 
Önkormányzatunk a tervezés során évek óta küzd költségvetési hiánnyal. Ennek 
mértéke 2007-re elérte a 42.760ezer forintot, ami jelentősnek mondható egy 144 
milliós költségvetésben. A hiány pótlására eddig az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására kiírt pályázat nyújtotta a 
megoldást. A pályázati bevételek mindig bizonytalanok, így csak erre nem szabad 
alapozni. A 2007. évre tervezett ÖNHIKI feltételei is szigorodtak. A pályázati 
feltételekben megemelték a 2007. szeptember 1-től az első óvodai nevelési évben 
valamint az általános iskola 1. és 5. évfolyamának elvárt osztály átlaglétszámának 
50%-át 75%-ra, valamint jelentősen csökkentették a hiányként elismerhető költségek 
körét. 
Továbbra is önkormányzati bevétel marad a jegyző által beszedett környezetvédelmi 
bírság és szabálysértési bírság, a gépjármű súlyadó, az iparűzési adó, kommunális adó 
és a bevezetett építményadó.  
Az elhangzott bevétel oldali forráskiesés valamint az ismert kötelező feladatok, 
működési költségek és fejlesztési igények mellett nehéz a kiadási oldal célkitűzéseit 
meghatározni. 
Működési költségeink – a normatívákkal szemben – infláció követőek. A jelentős 
mértékű energia árak emelése valamint az áfa változások generálta többlet költségeket 
nekünk kell kigazdálkodni. A rezsi költségeknél is jelentősebb tétel a teljes 
költségvetésünk mintegy 60%-át kitevő bér jellegű kiadások. Ez a már elmúlt 
időszakban is megoldásért kiáltó kényes terület további vérveszteségeket követelő 
intézkedések meghozatalát helyezi vállunkra. 
A kötelezően ellátandó feladatainkra továbbra is hangsúlyt kell fektetni. Bár 
elsősorban nem költségvetési gond, de az elkövetkezendő évben megoldást kell találni 
a háziorvosi kérdésre. A védőnői szolgálat helyzete 2009-ig a Beled II. körzet 
helyettesítésével kiegészítve biztosnak látszik. 
Kiemelt hangsúlyt kaptak a letelepedést ösztönző intézkedések. A korábbi 
tendenciákkal szakítva erre a területre 1.000.000,- Ft került tervezésre. 
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Prioritást helyeztünk a községgazdálkodásra, hiszen ez a terület az, amely 
mindnyájunkat érint. Itt nem csak, hogy megtartani szükséges a jelenlegi szintet, de az 
fejleszthető is lenne. 
Továbbra sem feledkezünk meg a szociálisan rászorultak támogatásáról, valamint a 
civil, egyesületi élet, társadalmi szerveződések lehetőségeinkhez mérten történő 
segítéséről. 
Nem szabad szakítani a hagyományokkal, így 2007-ben is meg kell valósítani az olyan 
községi rendezvényeinket, mint például a falunap, idősek napja, falukarácsony. 
Szem előtt kell tartani azokat az igényeket, szükségleteket, helyi kötődést erősítő, 
közérzetjavító intézkedéseket, fejlesztéseket is, melyeket külső segítség nélkül nem 
tudunk megoldani. Közterületeink fejlesztésétől, az utak és járdák folyamatos 
karbantartásán és munkahelyteremtésen át a belvízelvezető rendszer helyreállítására is 
gondolok itt. Ezekre a célokra kell fordítani a felhalmozási célú tartalékot. 
Beszámolóm részeként, a számadatok áttekinthetőségének érdekében kiosztottunk 
Önöknek egy áttekintő táblázatot a 2007. évi költségvetésünk fő számairól. 
Kérem a táblázatban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket tegyék fel. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. március 16. 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
2007. évi költségvetés tervezet 

 
Bevételek Kiadások 

Megnevezés eFt Megnevezés eFt 
Normatív állami hozzájárulás 30.651 Önkormányzatok igazgatási tev. 20.108 
Személyi. jöv adó 22.099 Községgazdálkodás 6.789 
Központ. Tám. Pótigénylés alapján 1.000 Köztemető 666 
Pályázati elszámolás 1.600 Étkeztetés 3.072 
Gépjárműadó 5.600 Ált. iskolai oktatás 47.075 
Termőföld bérbeadás 5 Óvódai nevelés 19.390 
Működésre átvett pénzeszk. (TB) 8.700 Ált. iskola napközi otthon 1.749 
Átvett pénzeszk.  1.420 Háziorvosi szolgálat 9.557 
Egyéb működésre átvett pénzeszk. 500 Iskola egészségügy 36 
Működési bevételek 8000 Védőnői szolgálat 3.472 
Pannon-Víz bérleti díja 3.080 Rendszeres pénzbeni ellátások 2.532 
Magánszemélyek komm. adója 650 Eseti pénzbeni ellátások 2.750 
Iparűzési adó 5.500 Művelődési ház 880 
Talajterhelési díj 400 Könyvtár 252 
Építményadó 500 Önkormányzatok elszámolásai 5.800 
Pótlék, bírság 30 Szennyvízelvezetés 25 
Szennyvíz érd. Hozzájárulás bef. 2.380 Ifjúsági önkormányzat 200 
Működési pénzmaradvány 748 Támogatások 2.000 
Felhalmozási pénzmaradvány 8.387 Pannon-Víz üzemeltetési költség 3.080 
Hitelfelvétel 42.760 Kötelező tartalék 300 
  Felhalmozási kiadás 1.737 
  Felhalmozási tartalék 12.540 
    
Összesen 144.010 Összesen 144.010 
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