Rábakecöl Község Képviselő-testülete
10/2006.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. október 14-én (szombaton)
18-órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Homlok
István, Horváth Győző, Pandur Ferenc, Szabó Géza, Tuba Pál képviselők és
Cseh Teréz jegyző.
Tanácskozási joggal meghívott, megjelent az ülésen: Tuba Sándorné a Helyi Választási
Bizottság elnöke és megjelent még az ülésen 12 választópolgár.
Igazoltan távol:
Igazolatlanul távol:
Felhalmi Antal korelnök köszönti az alakuló ülés résztvevőit.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 8
képviselő-testületi tag megjelent az alakuló ülésen.
A korelnök az alakuló ülést megnyitja.
Az előterjesztés alapján a képviselő-testület a következő napirendi pontokat fogadta el a
kiküldött meghívóval azonosan.
NAPIREND
1./

A Választási Bizottság tájékoztatója
megbízólevelek átadása.
Előadó: Tuba Sándorné
A Választási Bizottság Elnöke

a

választás

eredményéről,

a

2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Esküvevő: Felhalmi Antal korelnök
3./ A Polgármester Programjának ismertetése.
Előadó: Tuba Erik
polgármester
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4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Javaslattevő: Tuba Erik
Polgármester
5./ Bizottságok létrehozása.
Javaslattevő: Tuba Erik
Polgármester
6./ Alpolgármester választás (titkos szavazással).
Javaslattevő: Tuba Erik
Polgármester
7./ Polgármester tiszteletdíjának a megállapítása.
Javaslattevő: Alpolgármester
8./ Alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása.
Javaslattevő: Tuba Erik
Polgármester
9/ Előkészület az öregek napi programhoz.
Előadó: Tuba Erik
polgármester
10./ Különfélék, bejelentések.
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:
1./ Napirendi pont:
Felhalmi Antal az ülést levezető korelnök felkéri Tuba Sándornét a Helyi Választási
Bizottság elnökét a választási eredmény ismertetésére és a megbízólevelek átadására.
A szavazás eredményének ismertetéséről szóló tájékoztató írásos anyaga jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Napirendi pont:
A megbízólevelek átvétele után, a testületi munka megkezdése előtt szükséges, hogy a
polgármester és a képviselők a törvényben előírt esküt letegyék.
Tuba Erik polgármestertől Felhalmi Antal korelnök leveszi az esküt.
Az aláírt esküokmány jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tuba Erik polgármester egyenként leveszi az esküt Domiter Ferenc, Felhalmi Antal,
Homlok István, Horváth Győző, Pandur Ferenc, Szabó Géza, és Tuba Pál képviselőktől.
Az aláirt esküokmányok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.
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3./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a harmadik napirendi pont keretén belül, a testület
megbízatásának időtartamára vonatkozó programot terjeszti a képviselő-testület elé.
A program teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő testület egyöntetű igen szavazattal sajátjaként elfogadja Tuba Erik
polgármester ciklusprogramját.
4./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a negyedik napirendi pontban javaslatot tesz az Önkormányzat
és szervei szervezeti és működési szabályzatának a módosítására.
Az előterjesztés és a rendelet-tervezet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
11/2006. (X. 14.) RENDELETE:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2003. (V. 5.) rendeletének a
módosítása tárgyában –a jegyzőkönyv mellékletét
képező- rendeletet alkotta.
Ezt követően Tuba Erik polgármester szünetet rendelt el.
Cseh Teréz jegyző az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása tárgyában hozott 11/2006. (X. 14.) önkormányzati rendeletet kihirdette.
5./ Napirendi pont:
Az ötödik napirendi pont keretén beül Tuba Erik polgármester javaslatot tesz az
Ügyrendi Bizottság és a Szociális Bizottság létrehozására.
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A bizottsági tagok személyére történő javaslattétel előtt Tuba Erik polgármester kérte a
testület tagjait, hogy a bizottságok megalakítása érdekében járuljanak hozzá, hogy a
bizottságba javasolt képviselőket a szavazásból ne zárják ki.
Bejelenti, hogy a jelöltek az előzetes egyeztetés során hozzájárultak a nyilvános testületi
üléshez.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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48/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester javaslatára az Ügyrendi
Bizottság és a Szociális Bizottság megalakítása
érdekében a jelölteket nem zárja ki a szavazásból.
A Polgármester az Ügyrendi Bizottság létrehozására az alábbiak szerint tesz javaslatot:
A bizottság Elnökének: Tuba Pál képviselő Urat,
Tagjainak: Felhalmi Antal és
Szabó Géza képviselő Urakat javasolja.
A tárggyal kapcsolatban Tuba Pál képviselő elmondja, hogy nem vállalja sem a
bizottság elnöki, sem pedig a bizottság tagsági tisztséget sem.
Tuba Erik polgármester felkéri Homlok István képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnöki
teendők ellátására.
Homlok István képviselő kifejti, hogy a sima tagsági megbízatást elfogadja
megválasztása esetén, de az elnöki tisztséget nem.
Tuba Erik Képviselő felkérte Szabó Géza képviselőt a bizottság elnöke teendőinek,
valamint Domiter Ferenc és Homlok István képviselőket a bizottsági tagsági feladatok
ellátására.
A polgármester által javasolt képviselők vállalják a megbízatást megválasztásuk esetén.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
49/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság elnökének Szabó
Géza képviselőt, tagjainak: Domiter Ferenc és
Homlok István képviselőket választotta meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tuba Erik polgármester
A polgármester a Szociális Bizottság létrehozására az alábbiak szerint tesz javaslatot:
A bizottság elnökének: Horváth Győző képviselő Urat,
Tagjainak: Felhalmi Antal és
Szabó Géza képviselő Urakat javasolja.
A tárggyal kapcsolatban a jelöltek kifejtették, hogy megválasztásuk esetén a megbízatást
elfogadják.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
50/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális Bizottság elnökének Horváth
Győző, tagjainak Felhalmi Antal és Szabó Géza
képviselőket választotta meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Tuba Erik polgármester
6./Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a társadalmi megbízatású alpolgármesternek javasolja Pandur
Ferenc képviselő Urat.
A javaslat írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pandur Ferenc képviselő nyilatkozik a képviselő-testületnek arról, hogy megválasztása
esetén elfogadja az alpolgármesteri tisztséget és hozzájárul ahhoz, hogy ügyét nyílt
ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
A bejelentést követően a polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot a szavazás
lebonyolítására.
A szavazás idejére a Polgármester az ülés felfüggesztette.
A TITKOS szavazás megtörténte után Tuba Erik képviselő felkéri a Szavazatszámláló
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a
szavazásra 8 képviselő adta le szavazatát, melyből 4 érvényes és 4 érvénytelen szavazat
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell
megválasztani, így nem lett az alpolgármester megválasztva.
Pandur Ferenc képviselő az szavazás eredményének a kihirdetése után elmondja, hogy a
szavazás eredményét tudomásul vette, és kijelenti, hogy az alpolgármesteri választás
megismétlése során már többet nem fogad el jelöltséget, mert nem akarja azt a visszás
helyzetet kialakítani, ami az előző ciklusban volt.
7./ Napirendi pont:
A hetedik napirendi pont keretén belül PANDUR FERENC élve képviselői jogával
javaslatot tesz Tuba Erik polgármester tiszteletdíjára. A javaslat során elmondja, hogy
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az 1994. évi LXIV törvény szabályozza a polgármester illetményét, illetve
tiszteletdíjának a mértékét.
Azokon a háromezer főnél kisebb lélekszámú településeken, ahol a polgármester
tisztségét társadalmi megbízatásban látja el, tiszteletdíját a képviselő-testület
összegszerűen állapítja meg az alakuló ülésen a Ktv. 43. § (1) bekezdésében
megállapított illetményalap és az ezernél kevesebb lakosú településen 2.5-4,5 sorzószám
szerint.
Tuba Erik Polgármester úrnak a legalacsonyabb, 1,5-es szorzószám alkalmazásával a
havi bruttó 92.000,-Ft-os tiszteletdíj megállapítását javasolja.
Tuba Erik polgármester bejelenti a tárggyal kapcsolatos érintettségét, és azt, hogy saját
elhatározásából nem kíván részt venni a döntéshozatalban.
A tárggyal kapcsolatban egyéb hozzászólás nem történt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta:
51/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tuba Erik polgármester havi bruttó
tiszteletdíját 92.000,- .Ft-ban állapítja meg 2006.
október 1-től kezdődően.
Felelős: Cseh Teréz
Jegyző:
Határidő: 2006. október 10.
Tuba Erik polgármester bejelenti a képviselő-testületnek, hogy az 1994. évi LXIV tv. 18.
§-a értelmében költségátalány megállapításár kéri.
Pandur Ferenc képviselő javasolja, hogy a korábbi év gyakorlatának megfelelően
mondjuk meg, hogy a polgármester tiszteletdíjának hány százalékát javasolja.
Szabó Géza, Domiter Ferenc, Horváth Győző és Pandur Ferenc képviselők a
polgármesteri tiszteletdíj 30-át javasolta havi költségtérítésként megállapítani.
Tuba Pál és Homlok István képviselők a polgármesteri tiszteletdíj 20 %-át javasolta
költségtérítésként megállapítani.
Felhalmi Anta képviselő a polgármesteri tiszteletdíj 23 %-nak megfelelő összeget
javasolt költségtérítésnek megállapítani.
A képviselő-testület 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta.
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52/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. október 14-től kezdődően havi bruttó
24.051,- Ft költségtérítést állapít meg Tuba Erik
polgármester részére.
Felelős: Cseh Teréz
Jegyző
Határidő: folyamatos.
Tuba Erik polgármester megköszönte a képviselő-testület döntését és a megállapított
költségtérítését felajánlotta Pandur Ferenc képviselőnek.
Pandur Ferenc képviselő felszólalásában elmondta, hogy mint képviselő is mindenben
segíti támogatja Tuba Erik Polgármester Urat a polgármesteri munkájában annak
ellenére, hogy nem választották meg alpolgármesternek és a költségtérítés felajánlása
nélkül is ezt tette volna.
8./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a nyolcadik napirendi pont keretén belül javaslatot tesz a
képviselő-testületnek az öregek napjának megünneplésével kapcsolatban és előterjeszti
a műsorprogramot.
Az idősek napját 2006. november 16-án (pénteki) napon javasolja megtartani. Az
étkezés lebonyolítására vannak vállalkozók: Tuba Gábor és Tuba József.
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyja az „idősek napjának”
megünneplésével kapcsolatos előterjesztést, a műsor-tervezetet, és a lebonyolításával
kapcsolatos intézkedésre megbízza a polgármestert.
9./ Különfélék, bejelentések:
Tuba Erik polgármester a különfélékben megkéri Pandur Ferenc képviselő Urat, hogy
akadályoztatása esetén „ a polgármesteri hivatal jogszabályi keretek közötti
szabályszerű működéséhez pénzügyi kötelezettségvállalásokat aláírásával ellátni, illetve
engedélyezni szíveskedjék”.
Pandur Ferenc képvisel a felkéréssel, illetve a megbízással kapcsolatban elmondja, hogy
megtiszteltetésként azt elfogadja.
Tuba Erik polgármestert tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a „Falu TV”-n való
testületi ülés közvetítéséhez szükségünk lenne egy saját tulajdonú kamera beszerzésére,
melyhez kéri a képviselő-testület támogatását.
Pandu Ferenc képviselő felszólalásában elmondja, hogy támogatja a gazdaságosság
betartása mellett. Úgy gondolja, hogy fontos jó minőségű, de nem a legdrágább kamera
beszerzése.
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A továbbiakban felveti és kéri, hogy az üzemeltető az áremelésről a következőkben
tájékoztassa a lakosságot előre. Az emelt összegű számlából nem lehet következtetni
arra, hogy áremelés, vagy csatorna bővítésről van-e szó. Javasolja továbbá, hogy a
szolgáltató gondoskodjon a rendszer folyamatos karbantartásáról.
Horváth Győző képviselő szintén támogatja a beszerzést és felveti, hogy jelenleg nem
működik a „falu” tv.
Tuba Erik polgármester válaszában elmondja, hogy beszélt az üzemeltetővel, a
számítógép meghibásodása miatt nem működik, kijavítása folyamatban van.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
53/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a kamera beszerzéséhez és a
testületi ülések falu tv-n keresztül történő
közvetítéséhez.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2006. december 31.
Tuba Erik polgármester a továbbiakban tájékoztatja a képviselő – testületet arról, hogy
felvette a kapcsolatot ORNAMENTI KFT. -vel arra vonatkozóan, hogy a „Halottak
Napi” meg növekedett temetői forgalomra tekintettel helyezzenek ki 1 db. EURO WC
típusú konténert.
A két hétre történő kihelyezést, szállítással együtt 18.000,-Ft + áfa –ért tudnák vállalni.
A megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi, melynek aláírásához kéri a
képviselő testület felhatalmazását.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:
54/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Tuba Erik polgármestert,
hogy az Önkormányzat képviseletében aláírja az
ORNAMENTIKA KFT.-vel a megállapodást, a
Rábakecöl Köztemetőben -2006. október 26-2006.
november 09. között- elhelyezendő l db EURO típusú
konténer kihelyezésével kapcsolatban.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2006. október 26.
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Tuba Erik polgármester tájékozatta a képviselő-testületet arról, hogy 2006. október 10én hivatalos keretek között megtörtént a polgármesteri munkakör átadása. A leköszönő
polgármesternek a három havi végkielégítés kifizetését engedélyezi, ha az áltata
jogtalanul elvitt -1990. október 20. - és 2006. szeptember 25-e között megtartott testületi
ülésekről készült jegyzőkönyveket hiánytalanul visszaszolgáltatja.
Homlok István képviselő javasolja Tuba Pál leköszönő polgármester részére még plusz
két havi jutalom megszavazását a korábban nyugdíjba vonulókkal azonos mértékben.
Felhalmi Antal képviselő elmondja, hogy 16-évig volt polgármester.
Tuba Erik polgármester összefoglalójában elmondja, hogy akkor a törvényben előírt
három havi végkielégítés, a 13 havi bér arányos mértéke és a plusz két havi bérének
megfelelő összeg kifizetésével akkor ért egyet, ha a jegyzőkönyveket visszahozza Tuba
Pál.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozta:
55/2006. (X. 14.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tuba Pál leköszönő polgármester 3 havi
végkielégítését plusz kettő havi bérének megfelelő
összeggel: bruttó: 515.22,- Ft-al egészíti ki.
Felelős: Tuba Erik
Polgármestert
Határidő: a jegyzőkönyvek visszaszolgáltatást követő
8 munkanapon belül

Tuba Erik polgármester felkéri Cseh Teréz jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a
képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről.
Cseh Teréz tájékoztatójának írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A tájékoztató után Szabó Géza képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke átadta a
képviselők részére az előre elkészített, a vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló
nyomtatványokat.
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt Tuba Erik polgármester 20-órakor a
képviselő-testület ülését bezárta.
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Kmf.
Tuba Erik
Polgármester

Cseh Teréz
jegyző
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