
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
10/2010. szám 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. október 18-án 
(hétfőn) 17,00 órakor megtartott alakuló ülésen. 

 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Horváth Dóra, Kovácsné Somogyi Mónika,  
 Pandur Ferenc, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, 
 Takácsné Kovács Mária Edit HVB elnökhelyettes, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Szabó Géza korelnök: köszönti az új képviselő-testület tagjait, polgármester urat, a Választási 
Bizottság elnökhelyettesét és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az alakuló ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület mind az 5 tagja jelen van.  
 
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Németh-Takács Katalint. Kéri, aki a jegyzőkönyvvezetőre tett 
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.  
Megállapítja, hogy a testület a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
 
Ezek után javaslatot tesz a napirendi pontokra, kiegészítve egy szociális üggyel: 
 
1.) A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

Előadó: Takácsné Kovács Mária Edit HVB elnökhelyettes 
              Dr. Gál László jegyző, HVI vezető 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele és a megbízólevelek átadása 
Előadó: Szabó Géza korelnök 

3.) A polgármester eskütétele és a megbízólevél átadása 
Előadó: Szabó Géza korelnök 

4.) A polgármester programjának ismertetése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

5.) Az alpolgármester megválasztása és eskütétele 
Előadó: Szabó Géza korelnök 

6.) A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
meghatározása 
Előadó: Szabó Géza korelnök 

7.) Bizottsági szerkezet kialakítása, az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok 
kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság megválasztása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

8.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, természetbeni 
juttatásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

9.) Döntést igénylő ügyek 
a.) Asszisztens alkalmazása a Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál 
b.) Szociális ügy 

10.) Különfélék, bejelentések 
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Kéri, hogy aki a napirendekre tett javaslatával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi pontokra tett javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta. 
 
1.) A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 

Előadó: Takácsné Kovács Mária Edit Választási Bizottság elnökhelyettese 
         Dr. Gál László Helyi Választási Iroda vezetője 
 

Szabó Géza korelnök: felkéri Takácsné Kovács Mária Editet a Választási Bizottság 
elnökhelyettesét, tájékoztassa a képviselő-testületet a választás eredményéről. 
 
Takácsné Kovács Mária Edit HVB elnökhelyettes: a 2010. október 3-i választások eredménye 
a következőképpen alakult: elmondja, hogy a névjegyzékben lévő választópolgárok száma 
686, igazolással szavazó nem volt. A megjelent választópolgárok száma 487. A megyei 
közgyűlés tagjainak eredménye: 
FIDESZ-KDNP 259 érvényes szavazat 
MSZP   122 érvényes szavazat 
JOBBIK    62 érvényes szavazat 
A polgármester választásnál a 487 szavazatból 3 érvénytelen volt. Tuba Erik független 
polgármester jelölt érvényes szavazatainak száma 336, Tuba Pál független polgármester jelölt 
érvényes szavazatainak száma pedig 148.  
A képviselő választás eredménye az alábbiak szerint alakult: 
Homlok Renáta    69 érvényes szavazat 
Horváth Dóra   232 érvényes szavazat 
Kovácsné Somogyi Mónika 129 érvényes szavazat 
Pandur Ferenc   237 érvényes szavazat 
Pilisvári József    67 érvényes szavazat 
Szabó Géza   202 érvényes szavazat 
Tuba Erik   260 érvényes szavazat 
Tuba Viktória     84 érvényes szavazat 
A képviselő-testület tagjai tehát a következők:  Pandur Ferenc 
        Horváth Dóra 
        Szabó Géza 
        Kovácsné Somogyi Mónika 
Polgármester:       Tuba Erik 
 
Szabó Géza korelnök: ezek után felkéri Dr. Gál László jegyzőt, a Választási Iroda vezetőjét, 
tájékoztassa a testületet a választásokról, illetve annak lebonyolításáról.  
 
Dr. Gál László HVI vezető: mindenekelőtt gratulál a képviselő-testületnek. Köszöni a 
bizottság munkáját. Kifogás nem érkezett. A képviselő-testület munkájához kíván erőt, 
egészséget a hivatallal együttműködve. 
 
Szabó Géza korelnök: ismerteti a testülettel, hogy a tájékoztatóról szavazni nem kell, így át 
lehet térni a következő napirendi pontra. 
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2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele és a megbízólevelek átadása 
Előadó: Szabó Géza korelnök 

 
Szabó Géza korelnök: felkéri Takácsné Kovács Mária Editet, hogy a választási törvényben 
előírtak szerint a megválasztott képviselőktől – a polgármester kivételével - vegye le az esküt, 
és a megbízóleveleket adja át. Ugyanis mindez törvényi feltétele annak, hogy a megválasztott 
képviselők mandátumhoz jussanak. 
 
Ezt követően a HVB elnökhelyettese a képviselőktől levette az esküt, majd átadta a 
megbízóleveleket és az esküokmányokat. 
 
3.) A polgármester eskütétele és a megbízólevél átadása 

Előadó: Szabó Géza korelnök 
 

Szabó Géza korelnök: most pedig felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökhelyettesét vegye 
le az esküt a polgármestertől, és a megbízólevelet részére adja át.  
 
Ezt követően a HVB elnökhelyettese a polgármestertől levette az esküt, majd átadta a 
megbízólevelet és az esküokmányt. 
 
Az eskütétel és a megbízólevelek átadása után megállapítja, hogy ezzel megalakultnak 
tekinthető Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 
Ennek értelmében:  
 
Polgármester: Tuba Erik 
Képviselők: Horváth Dóra 

Kovácsné Somogyi Mónika 
Pandur Ferenc 
Szabó Géza 
 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. 
évi LXV. törvény alapján megalakítja Rábakecöl Község 
Önkormányzat Képviselő-testületét. 
A testület tagjai: 
Tuba Erik polgármester  Rábakecöl, Erkel u. 8. 
Képviselők: 
Horváth Dóra   Rábakecöl, Kossuth u. 109. 
Kovácsné Somogyi Mónika Rábakecöl, Béke u. 1. 
Pandur Ferenc   Rábakecöl, Dózsa u. 4. 
Szabó Géza   Rábakecöl, Kossuth u. 49. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy e határozatot a 
hirdetőtáblán tegye közzé. 
 
Felelős: Dr. Gál László jegyző 
Határidő: azonnal 
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4.) A polgármester programjának ismertetése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Szabó Géza korelnök: felkéri Tuba Erik polgármester urat programjának ismertetésére. 
 
Tuba Erik polgármester: mindenekelőtt gratulál az önkormányzati választáson elért 
eredményhez, és a képviselői munkássághoz kitartást, eredményeket és a választópolgárok 
érdekeinek hatékony képviseletét kívánja. Programjában a helyi problémákat figyelembe 
véve, az elmúlt ciklusban megkezdett munka folytatását tűzi ki célul. Véleménye szerint 
legfontosabb célkitűzés kell, hogy maradjon a stabil gazdálkodás fenntartása, különös 
tekintettel a működési költségekre. Továbbra is folyamatosan keresni fogja a külső forrásokat, 
így például a pályázati lehetőségeket. Fontos hangsúlyt kell a továbbiakban is helyezni a 
fejlesztésekre. Az már most látható, hogy saját erőből látványos beruházásokat nem tudnak 
végrehajtani, ezért törekedni kell a külső források felkutatására, sikeres pályázatok 
készítésére. Három fejlesztés áll az önkormányzat előtt, mely az önerőt több évre leköti. Az 
egyik az integrált közösségi és szolgáltató tér. A Rába parti turisztikai beruházás mellett az új 
hulladéklerakóhoz kell még önerőt biztosítaniuk. Az elmúlt ciklusban elkészített és 
engedélyeztetett tervdokumentációk már csak támogatásra várnak, hogy megépülhessen az új 
ravatalozó, a buszvárók és a járdák. Néhány fejlesztést saját erőből kell megoldani, pl. 
járdaépítések, vízelvezetés, közterületek kisebb felújítása, mezőgazdasági utak fejlesztése. Az 
elmúlt ciklusban bevezetett intézkedések és különféle támogatások megtartását javasolja a 
továbbiakban is. 
 
5.) Az alpolgármester megválasztása és eskütétele 

Előadó: Szabó Géza korelnök 
 
Szabó Géza korelnök: szeretné elmondani, hogy az Ötv. 34.§./1/ bekezdése kimondja, hogy a 
képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának a 
segítésére alpolgármestert választ. Tehát minden önkormányzatnál kell legalább egy 
alpolgármestert választani.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester választás titkos szavazásának 
lebonyolítására válasszanak szavazatszámláló bizottságot. Ennek tagjaira az alábbi 
személyeket javasolja: 
Elnök: Horváth Dóra 
Tagjai: Kovácsné Somogyi Mónika 
            Szabó Géza 
 
Megkérdezi külön-külön a javasolt személyeket, hogy elfogadják-e jelölést, továbbá 
hozzájárulnak-e ahhoz, hogy megválasztásuk nyílt szavazással történjen.  
 
Mivel a javasolt személyek elfogadták a jelölést, és hozzájárultak ahhoz, hogy a 
Szavazatszámláló Bizottság megválasztása nyílt szavazással történjen, egyenként szavazásra 
teszi fel a kérdést.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a Szavazatszámláló Bizottság elnökének egyhangúlag 
Horváth Dórát, tagjainak Kovácsné Somogyi Mónikát és Szabó Gézát egyhangúlag 
megválasztotta. 
 
A fentiek értelmében a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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46/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alpolgármester választás titkos módon történő lebonyolításához 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre. 
Elnöke: Horváth Dóra képviselő. 
Tagjai: Kovácsné Somogyi Mónika és Szabó Géza képviselők. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Most pedig felkéri Tuba Erik polgármester urat, tegye meg javaslatát az alpolgármester 
személyére. 
 
Tuba Erik polgármester: a képviselő-testület tagjaival történt előzetes beszélgetés alapján 
alpolgármesternek javasolja Pandur Ferencet megválasztani. 
 
Szabó Géza korelnök: megkérdezi az alpolgármester jelöltet, elfogadja-e a jelölést.  
Megkérdezi az alpolgármester jelöltet, hozzájárul-e ahhoz, hogy a választás titkos 
szavazással, de nyilvános ülésen történjen.  
 
Mivel az érintett elfogadta a jelölést, és beleegyezett a nyilvános ülésen történő választásba, 
megállapítja, hogy az alpolgármester választásra nyilvános ülésen, de titkos szavazással kerül 
sor. Ezt követően megkérdezi az alpolgármester jelöltet, kíván-e személyes érintettséget 
bejelenteni és kéri-e a titkos szavazástól való távolmaradását. 
 
Az érintett személyes érintettséget jelentett be és kérte a titkos szavazástól való 
távolmaradását. 
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület Pandur Ferencet a szavazásból 4 igen szavazattal (az 
érintett nem szavazott) kizárta. 
 
A korelnök szünetet rendel el a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
A titkos szavazás után Horváth Dóra, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapítja, hogy 
a képviselő-testület 4 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta, 
amelyet a polgármester kihirdetett: 
 

47/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
polgármester javaslata alapján – a polgármester helyettesítésére 
Pandur Ferenc képviselőt 2010. október 18-i hatállyal társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választja. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szabó Géza korelnök: elmondja, hogy az önkormányzati törvény szerint az alpolgármesternek 
ebben a minőségében is esküt kell tenni, ezért megkéri, hogy az eskü szövegét előmondása 
után szíveskedjék letenni.  
 
Ezt követően az alpolgármestertől az esküt levette. 
 
6.) A polgármester és az alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának és 

költségtérítésének meghatározása 
Előadó: Szabó Géza korelnök 

 
Szabó Géza korelnök: szeretné elmondani, hogy a polgármester és az alpolgármester 
illetményét, illetőleg tiszteletdíját a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 
1992. évi XXIII. törvény 43.§.-ában foglaltak szerint meghatározott illetményalap, amely 
jelenleg 38.650 Ft és a hozzá tartozó szorzószám alapján kell megállapítani. Rábakecöl 
lakosságszáma jelenleg 788 fő, így az alkalmazandó szorzószám a polgármester esetében 2,5 
– 4,5 között mozoghat. Az tiszteletdíjat tehát az előzőekben említett illetményalap és e 
szorzószám keretei között összegszerűen kell megállapítani egyszerű szótöbbséggel nyilvános 
ülésen, mivel a polgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat. A Pttv. 4/A. § (3) 
bekezdés alapján a polgármester tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a 
megválasztását megelőző polgármesteri tiszteletdíj összegénél nem lehet kevesebb.  
 
Mindezeket alapul véve a polgármester tiszteletdíját 2010. október 4-től 135.275 Ft/hó 
összegben javasolja megállapítani. Természetesen ez bruttó összeg. Szavazás előtt 
megkérdezi a polgármester urat, hogy a szavazásban részt kíván-e venni, vagy személyes 
érintettséget jelent be.  
 
A polgármester bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a szavazásban nem kíván részt 
venni, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott. 
 
Szabó Géza korelnök: a javaslatot vitára bocsátja és megkérdezi, van-e valakinek más 
javaslata.  
Mivel nincs más javaslat, szavazásra teszi fel a kérdést. Kéri, aki egyetért azzal, hogy Tuba 
Erik polgármester tiszteletdíját 2010. október 4-től 135.275 Ft/hóban állapítja meg a testület, 
kézfenntartással szavazzon. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület Tuba Erik polgármester tiszteletdíját 2010. október 4-
től 135.275 Ft/hó bruttó összegben állapítja meg. 
 
Tuba Erik polgármester: köszöni a megállapított tiszteletdíjat. Egyúttal kinyilvánítja, hogy 
évenkénti 3 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani majd valamely célra, általa meghatározott 
időben. 
 
Szabó Géza korelnök: a Pttv. 18. §-a értelmében a polgármesternek a polgármesteri tisztsége 
ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából 
végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét 
meg kell téríteni. A polgármestert választása szerint költségátalány is megilletheti. A 
költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester tiszteletdíja 20-
30%-ának megfelelő összeg. Megkérdezi a polgármester urat, szíveskedjék nyilatkozni, hogy 
költségátalány megállapítását kéri, vagy tételes költségelszámolás keretében kívánja a 
polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeit megtéríttetni.  
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Tuba Erik polgármester: költségátalány megállapítását kéri. 
 
Szabó Géza korelnök: mindezeket alapul véve javasolja, hogy a képviselő-testület a 
polgármester úr részére 30%-os mértékű költségátalányt állapítson meg. Kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon.  
 
Megállapítja, hogy a polgármester úr részére a képviselő-testület 30%-os, azaz 40.582 Ft/hó 
költségátalányt állapít meg.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tuba Erik 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 2010. október 4-i 
hatállyal bruttó 135.275 Ft/hó, költségtérítését 40.582 Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy fentieket figyelembe véve a polgármester 
részére a megbízási szerződést készítse el.  
 
Felelős: Dr. Gál László jegyző 
Határidő: 2010. december 31. 

 
Szabó Géza korelnök: tájékoztatni kívánja a képviselő-testületet, hogy a hatályos 
jogszabályok értelmében a polgármester, illetőleg az alpolgármester illetményét és 
tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket. 
Az alpolgármesternek 2000-nél kevesebb lakosú településen úgy kell megállapítani a 
tiszteletdíját, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. Ezen 
túlmenően az alpolgármestert választása szerint – az általa előlegezett, számlákkal igazolt 
költségei megtérítése helyett – költségátalány illeti meg. Az alpolgármester esetében a 
költségátalány értéke a tiszteletdíjának 10-20%-ának megfelelő összeg. Ha a képviselő-
testület bármely okból nem hoz határozatot erről, az alpolgármestert a képviselő-testület 
ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben meghatározott 
minimális összege, vagyis tiszteletdíjának 10%-a illeti meg.  
Mindezek figyelembevételével kell az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését 
meghatározni Megkérdezi az alpolgármestert, hogy költségelszámolását költség átalány vagy 
tételes költségelszámolás alapján kéri. 
 
Pandur Ferenc alpolgármester: a tételes költség elszámolást választja valós költségek 
felmerülése esetén. 
 
Szabó Géza korelnök: az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 68.000 Ft/hó összegben javasolja 
megállapítani. Megkérdezi a képviselő-testületet, van-e más javaslat a tiszteletdíj összegére 
vonatkozóan.  
 
Pandur Ferenc alpolgármester: tiszteletdíját bruttó 50.000 Ft/hó összegre szeretné 
csökkentetni. Továbbá 3 havi tiszteletdíját ő is szeretné felajánlani. 
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Szabó Géza korelnök: megkérdezi az alpolgármester jelöltet, kíván-e érintettséget bejelenteni 
a tiszteletdíjának, illetve költségtérítésének megállapítása kapcsán, és kéri-e a szavazásból 
való kizárását.  
 
Pandur Ferenc alpolgármester: személyes érintettséget jelent be, és kéri a szavazásból való 
kizárását.  
 
A képviselő-testület Pandur Ferencet a szavazásból 4 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) 
kizárta. 
 
Kéri a képviselő-testületet, kézfenntartással szavazzon, hogy elfogadja-e a bruttó 50.000 Ft/hó 
összegű tiszteletdíjat.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület Pandur Ferenc társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját 2010. október 4-i hatállyal bruttó 50.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Kéri, hogy az alpolgármester nyilatkozata alapján a képviselő-testület az alpolgármester 
részére tételes költségtérítést állapítson meg. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással 
szavazzon.  
Megállapítja, hogy az alpolgármester részére a képviselő-testület tételes költségtérítést állapít 
meg.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2010.(X.18.)Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pandur 
Ferenc alpolgármester részére 2010. október 4-től bruttó 50.000 Ft/hó 
összegű tiszteletdíjat állapít meg. Az alpolgármester részére az 
alpolgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségeit tételes 
költségelszámolás alapján téríti meg az önkormányzat.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy e döntésnek megfelelően az alpolgármester 
részére a tiszteletdíj folyósításáról és a tisztség ellátásával összefüggő 
költségek tételes elszámolás keretében való megtérítéséről 
folyamatosan gondoskodjon.  
 
Felelős: Dr. Gál László jegyző 
Határidő: 2010. december 31. 

 
7.) Bizottsági szerkezet kialakítása, az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok 

kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság megválasztása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: az önkormányzat jelenleg hatályban lévő Szervezeti Működési 
Szabályzata szerint 2 állandó bizottság működik. Nevezetesen Ügyrendi Bizottság és 
Szociális Bizottság. 
A képviselő-testületi tagok számának csökkenése miatt ezen választási ciklusban nem 
javasolja ezen bizottságok megalakítását, csupán a törvényben kötelezően előírt 
összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó 
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bizottság megalakítását tartja szükségesnek. Az SZMSZ nem rendelkezik arról, hogy a 
bizottságoknak hány tagja legyen. Ugyanakkor törvény értelmében a bizottság elnökének csak 
képviselő választható meg, ún. kültag nem.  
Megkérdezi a képviselő-testületet, van-e valakinek esetleg más javaslata a bizottságokra 
vonatkozóan. 
Amennyiben nincs, az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és 
ellenőrzésével foglalkozó bizottság összetételét az alábbiak szerint javasolja: 
Elnök: Szabó Géza 
Tagok: Horváth Dóra és Kovácsné Somogyi Mónika képviselők. 
 
Megkérdezi a javasolt személyeket (külön-külön) elfogadják-e jelölésüket, továbbá 
hozzájárulnak-e ahhoz, hogy megválasztásuk nyilvános ülésen történjen. 
 
Mivel az érintettek a jelölést elfogadták és hozzájárultak ahhoz, hogy megválasztásuk nyílt 
szavazással történjen, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok 
kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatokkal 
egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és 
ellenőrzésével foglalkozó bizottságot alakít. 
A bizottság elnöke: Szabó Géza képviselő. 
A bizottság tagjai: Horváth Dóra képviselő, 
                              Kovácsné Somogyi Mónika képviselő. 
 
Utasítja a bizottság elnökét, hogy a bizottság működési szabályzatát 
készítse el.  
 
Felelős: Szabó Géza elnök 
Határidő: azonnal 

 
Tuba Erik polgármester: az egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal 
gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. törvény módosította, illetve kiegészítette az Ötv-t. 
Ennek megfelelően a polgármester, illetve az önkormányzati képviselő megbízóleveleinek 
átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni.  
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig az önkormányzati 
képviselő jogait nem gyakorolhatja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 20.§-ában meghatározott juttatásokban sem részesülhet. A polgármester 
vonatkozásában pedig a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elmulasztása a tisztsége 
megszüntetésére irányuló bírósági kereset benyújtásához vezethet. Mindezek alapján 
nyomatékosan kéri a testület tagjait, hogy legkésőbb 2010. november 18-ig 
vagyonnyilatkozatukat szíveskedjenek leadni.  
Ezek után felkéri a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre a bizottsági szerkezet változása 
miatt, a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának tervezetét terjessze a testület elé. 
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8.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, természetbeni 
juttatásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: a képviselők tiszteletdíját bruttó 17.000 Ft/hó összegben javasolja 
megállapítani. 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatát elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

8/2010.(X.20.)Rendelet 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a 
képviselők tiszteletdíjának mértékéről, természetbeni juttatásokról” 
szóló rendelettervezetét az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
9.) Döntést igénylő ügyek 

a.) Asszisztens alkalmazása a Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az alkalmazott határozott idejű szerződése 
novemberben lejár. Javasolja szerződése meghosszabbítását, továbbá javasolja, hogy 
határozatlan idejű szerződést kössenek az asszisztenssel.  
 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Soósné 
Vass Szilvia 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 114. szám alatti lakos 
közalkalmazottnak a rábakecöli körzetben működő háziorvos melletti 
határozott idejű asszisztensi megbízását határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonnyá módosítja. Munkabérét a hatályos Kjt. 
alapján bruttó 140.000 Ft/hó összegben határozza meg.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a közalkalmazottat 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. október 31. 

 
 

b.) Szociális ügy 
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
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10.) Különfélék, bejelentések 
 

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az M86-os gyorsforgalmi út tervezett 
nyomvonala végett minden érintett település rendezési tervét módosítani kell. A 
módosítás költségeit a kezdeményező fizeti. 

 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

52/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NIF Zrt., 
mint kezdeményező kérésére, az általa bemutatott M86 jelű 
gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala és a kapcsolódó, kiépítendő 
földúti szakaszok településrendezési tervekbe illesztése céljából 
megindítja településrendezési terveinek módosítását.  
Az egyeztetési eljárás során a véleményezők részéről felmerülő, 
jogszabály által alátámasztott észrevételeket a tervezés során 
figyelembe kell venni. 
A településrendezési tervi módosítás költségeit a kezdeményező és az 
önkormányzat közötti megállapodás alapján a NIF Zrt. viseli. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a NIF Zrt-t értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. október 31. 

 
 

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az előző testület Pandur Ferencet és Tuba 
Pált bízta meg akadályoztatása esetén a Kistérségi Társulás ülésein való részvételre. 
Erre vonatkozóan kell új határozatot hozni, ő Pandur Ferenc alpolgármester urat 
javasolja. 

 
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, majd 4 igen és 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2010.(X.18.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Pandur Ferenc alpolgármestert, hogy a polgármester akadályoztatása 
esetén a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás ülésein Tuba 
Erik polgármestert teljes jogkörben eljárva helyettesítse. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. október 31. 
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 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy november 12-én pénteken 14 órakor lesz a 
nyugdíjas nap. Programmal kapcsolatos javaslatokat szívesen fogad. 
Az IKSZT-re kiírt közbeszerzési eljárást eljárási hiba miatt vissza kellett vonni, a 
közbeszerzést újra kiírják, talán a november 15-i ülésen tudnak róla dönteni. 

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester az alakuló ülést 19,20 
órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
  Tuba Erik         Szabó Géza                                      Dr. Gál László  
polgármester           korelnök                              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 
Képviselő-testületének Alakuló ülése 
2010. október 18. 

4. napirend: A polgármester programjának ismertetése 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Mindenek előtt gratulálok az önkormányzati választáson elért eredményhez, és a képviselői 

munkássághoz kitartást, eredményeket és a választópolgárok érdekeinek hatékony 

képviseletét kívánom. 

Az ismert gazdasági és demográfiai viszonyok mellett, az ország jelenlegi helyzetében, a 

folyamatosan változó jogszabályok és a már láthatóan előttünk álló jelentős átalakulás mellett 

nehéz teljesíthető hosszú távú programot meghatározni.  

Programomban az önkormányzatok hatáskörébe utalt törvényi kötelességek felsorolását 

mellőzve, a helyi problémákat figyelembe véve, az elmúlt ciklusban megkezdett munka 

folytatását tűzöm ki célul. 

Négy éve ismertetett programom három pilléren állt. Ezek a szemléletváltás, a 

költséghatékonyabb gazdálkodás és a helyi kötődést erősítő intézkedések voltak 

A képviselőket és a polgármestert a választópolgárok az érdekeik képviseletével bízták meg. 

Értük és róluk szól a képviselőtestület munkássága. Éppen ezért biztosítani kell minden 

lehetőséget, hogy az értük és róluk szóló döntésekről tájékozódjanak. Ennek több módja van, 

melyekkel sikerült az elmúlt években hatékonyabban élni és ezt fenn kell tartani a jövőben is.  

Ebbe a csoportba soroltam a képviselőtestületi munkákat is, hiszen egy képviselőnek nem 

merülhet ki a feladata abban, hogy megjelenik a testületi üléseken. Itt most jelentős változás 

történik a képviselő-testület létszámának csökkentésével, így első feladatunk a bizottsági 

szerkezet átalakítása. Nem utolsósorban nyolcéves törvénysértő működést megtörve 

alpolgármestert kell választani. 

Lakossági összefogás nélkül nehéz lesz eredményeket elérni – mondtam négy éve. Bár szép 

példák állnak mögöttünk a falufejlesztés terén, úgy érzem, hogy a teljes közösségi összefogás, 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/
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az együttgondolkodás elérése valamint az iskolakérdésben kialakult ellentétek felejtése 

érdekében még komoly, elsősorban nem anyagi, hanem munkaigényes feladatsor áll előttünk. 

A már hagyományos programok megtartása mellet az új közösségi tér kialakítása nem csak 

mint többek közt e célt is támogató helyszín, de szolgáltatásaiban kibővülő hatékony 

közösségépítő tér szerepét kell betöltenie településünk életében. 

A költséghatékonyabb gazdálkodás cím alatti kitűzéseket sikerült teljesítenünk az elmúlt 

ciklusban. Önkormányzatunk évekig küzdött folyamatosan növekvő költségvetési hiánnyal. 

Ezt mintegy negyedére sikerült csökkenteni a 2010 évre. az elmúlt önkormányzati ciklusban. 

Legfontosabb célkitűzésünk kell, hogy maradjon a stabil gazdálkodás fenntartása, különös 

tekintettel a működési költségekre. A működés nem mehet a fejlesztés rovására. 

Továbbra is folyamatosan keresni kell a külső forrásokat, így például a pályázati 

lehetőségeket. 

A helyi kötődést erősítő intézkedések címén mintegy féltucatnyi rendeletmódosítást 

hajtottunk végre, jelentős változtatásokat eszközölve. A letelepedést és itt maradást segítő 

támogatások önkormányzatunk erejének határait súrolja, a pénzbeli juttatások már nem 

fokozhatóak. Az élhetőbb település és összetartóbb közösség építésével kell a helyi kötődést 

tovább erősíteni. 

A munkahelyteremtés nem önkormányzati kötelező feladat, ennek ellenére nem vonhatjuk ki 

magunkat a kérdés alól. Keresni kell a lehetőségeket, és bár nyilván a helyi 

munkahelyteremtés lenne a legkedvezőbb számunkra, nem szabad naivan csak erre törekedni. 

Önkormányzatok összefogásával a térségben kell új álláshelyek létesítésével megoldani a 

munkanélküliség és az ingázás problémáját. 

Hosszú távon kell gondolkodni a Képviselő-testületnek, nem csupán négyéves ciklusokban! 

2007-ben a képviselő-testület határozatban fogadott el egy hétéves fejlesztési tervet. 2013-tól 

szintén önkormányzati ciklusokon átnyúló hosszú távú, lehetőleg részletesebben kidolgozott 

fejlesztési koncepciót kell készíteni. Ezt meg kell alapozni, egy szakemberek bevonásával 

elkészítendő koncepcióval, mely Rábakecöl község egységes településképét határozza meg. A 

jövőben minden fejlesztésnek, köztéri átalakításnak követni kell a koncepcióban 

meghatározott irányokat, hogy a település a helybélieknek és idelátogatóknak egyaránt 

megelégedésére fejlődhessen. Törvényi kötelezettségnek eleget téve fél éven belül gazdasági 

programot kell kidolgoznunk. Javaslom ifjúsági koncepció elkészítését is, mely a leendő 

IKSZT számára egyik iránymutatás is lehet. 

Az elmúlt ciklusban a település rendjének és tisztaságának érdekében több rendeletet 

módosítottunk és újakat alkottunk. Közös érdekünk, hogy ezek betartására és betartatására 
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több figyelmet fordítsunk. Javasolni fogom a képviselő-testületnek egy mezőőri szolgálat 

működési lehetőségének vizsgálatát is.  

Fontos hangsúlyt kell a továbbiakban is helyezni a fejlesztésekre. Az már most is látható, 

hogy saját erőből látványos beruházásokat nem tudunk végrehajtani, ezért törekedni kell a 

külső források felkutatására, sikeres pályázatok készítésére. Előttünk áll három fejlesztés, 

mely az önerőnket több évre leköti. Ezek közül a helyi lakosság számára legfontosabbat 

emelném ki, az integrált közösségi és szolgáltató tér, mely az iskola épületében nem csak a 

lerobbant kultúrház feladatait veszi majd át. A Rába parti turisztikai beruházás mellett a 

törvényi kötelezettségből megépülő új hulladéklerakóhoz kell még önerőt biztosítanunk. Az 

elmúlt ciklusban elkészített és engedélyeztetett tervdokumentációk már csak támogatásra 

várnak, hogy megépülhessen az új ravatalozónk, buszváróink és hat utca járdája. 

Külső forrás hiányában, a közcélú foglalkoztatás keretében, munkát biztosítva a helyi 

munkanélkülieknek kell megoldanunk néhány fejlesztést (pl. járdaépítések, vízelvezetés, 

közterületek). 

Évek óta húzódó probléma a Rákóczi utcában a nem önkormányzati tulajdonú közút 

vízelvezetése, melyre nekünk kell megoldást találni. Be kell fejezni a már megkezdett, kisebb 

léptékű, közterületeken végzett felújításokat, fejlesztéseket is. Számtalan területet lehetne még 

felsorolni, melyből kettőre helyeznék hangsúlyt: a mezőgazdasági utak fejlesztése, valamint 

olyan energetikai fejlesztések, melyek eredményeként hosszútávon költségmegtakarítást 

érhetünk el. 

Természetesen az elmúlt ciklusban megkezdett munka során bevezetett intézkedések és 

különféle támogatások felsorolása nélkül, azok megtartását javaslom a továbbiakban is. 

 
 
 
Köszönöm a megtisztelő figyelmet. 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. szeptember 18. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Tisztelt Testületi Ülés, kedves Hölgyeim és Uraim ! 
 
 
Tisztelettel köszöntök mindenkit a Rábakecöli képviselőtestület alakuló ülésén. 
 
Külön köszöntöm az új testület hölgytagjait, ugyanis ez az első alkalom Rábakecöl 
önkormányzatának történelmében, hogy a gyengébbik nem tagjai felhatalmazást kaptak a 
helyi választópolgároktól, hogy érdekeiket képviseljék. 
 
Én biztos vagyok benne, hogy az így kialakult képviselőtestület legalább olyan eredményesen 
tud tevékenykedni, mint az ezt meg előzőek. Bár azt előre leszögezhetjük, ez az 
önkormányzati ciklus sem lesz könnyebb az előzőeknél, sőt azt is elmondhatjuk, hogy az 
1990-es rendszerváltástól kezdődően minden 4 éves intervallumban egyre kevesebb 
támogatást kaptak az önkormányzatok, de ezzel ellentétben egyre több megoldásra váró, 
kötelezően ellátandó feladatot szabott ki rájuk a végrehajtó hatalom, azaz az állam. 
 
Én bízom benne, hogy az összefogás, az egy irányba húzás, a közérdek képviselete, az 
egymás tisztelete, véleményének elfogadása és a jobbító szándék és tenni akarás jellemez 
majd minden önkormányzati képviselőt. 
Ugyanis feladat van és lesz is bőven a jövőben, és ezeket közösen biztos hogy könnyebben, 
magasabb színvonalon tudjuk megoldani. 
A felkérést, a feladatok kiosztását nem várni kell, hanem észre kell venni és törekedni kell 
annak megoldására. 
Azonban azzal is tisztában kell lenni, hogy minden döntéssel, feladat elvégzéssel sem lehet 
minden Rábakecöli polgár elvárásainak eleget tenni. Vannak akik – sajnos önös érdekből – 
nem akarják és nem is ismerik el az elvégzett munkát, az eredményeket. De úgy gondolom, ha 
már a többség elismeri, az is eredmény. A többség véleménye és akarata kell hogy 
érvényesüljön ! A 2006. év előtti antidemokratikus időszakot le kell zárni és arra kell 
törekedni, hogy akik, elsősorban saját egyéni érdekeik érvényesítésére használták az 
önkormányzatiságot, azok ne kerülhessenek döntési pozícióba a településen a  jövőben ! 
 
A 2006. októberében megkezdett úton kell továbbmenni, mert az idei önkormányzati 
választáskor a település polgárainak döntő többsége erre a  nyilvános, igaz és igazságos 
önkormányzásra adott felhatalmazást a településvezetőnek és a képviselő testületnek. 
 
Továbbra is a nyitott, igazságos, a törvényeknek és rendeleteknek megfelelő, közérdeket 
képviselő, a település reálisan gondolkodó polgárainak véleményét figyelembe vevő, 
áldozatos önkormányzati tevékenységet kell folytatni. 
 
Meg kell adni a tiszteletet és megbecsülést annak - korra és nemre való tekintet nélkül – aki 
szintén képes az alapvető emberi együttélési normák betartására. 
 
A település fejlődésének záloga:  A megválasztott településvezető embersége, hitelessége, 
felkészültsége és szakmai tudása, alázatossága és tisztességessége, amellyel egy 21.-ik századi 
településvezetőnek rendelkeznie kell. 
Továbbá feltétlenül szükséges a képviselőtestület tagjainak együttműködése, melyet úgy 
jellemeznék, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért! 
 
Ha ezeket az elvárásokat minden érintett megvalósít, akkor bizonyságot nyer, hogy kevés 
ember is képes nagy dolgok megvalósítására. 
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Én reménykedem, hogy a település közéletében egyre többen vállalnak szerepet akár 
szervezett, akár önként vállalt formában, mert az utóbbi 4 év bizonyította, hogy nagyon sok 
becsületes, tehetséges és tenni akaró ember él a településen, csak biztosítani kell a 
demokratikus feltételeket. 
 
A település értékeit a jövőben is kötelező megőrizni és az újakat kívánatos megvalósítani. 
 
Ehhez a nem éppen könnyű munkához kívánok minden illetékesnek sok erőt, kitartást és jó 
egészséget ! 
 
Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni azon választópolgároknak a támogató 
szavazatát, amellyel elismerték tevékenységemet és amelynek következményeként a 
testületnek tevékeny tagja lehetek a következő 4 évben is. 
 
Igyekszem megfelelni az elvárásaiknak, és ahogy az eskü szövegében is vallottam: „ 
Mindenben Rábakecöl javát szolgálom „ ! 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! 
 
 
Rábakecöl, 2010-10-18. 
 
 
 
 
                                                                                 Pandur Ferenc 
 
                                                                          Önkormányzati képviselő 
 
 
 
 
 

 



 18

Rábakecöl Község Önkormányzatának 
…/2010. (X. ....) rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni 
juttatásokról 

 

Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 
LXIV. törvény 17. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja. 

 
 

1. § 
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre. 
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya tisztségviselőkre (polgármester, alpolgármester), 

akiknek járandóságairól a képviselő-testület határozatban dönt. 
 
 

2. § 
Tiszteletdíj 

 
(1) A települési képviselő munkájáért 17.000,- Ft tiszteletdíjra jogosult havonta. 
(2) A települési képviselő munkájához – az ingyenes belső kommunikáció érdekében – az 

önkormányzattól mobiltelefon előfizetést igényelhet. Az alapdíjon felül keletkezett forgalmi 
díj, valamint mobiltelefon készülék vásárlásának költsége a képviselőt terheli. 

(3) A képviselők egyéb juttatásra nem jogosultak. Az 1994. évi LXIV. törvény 18. §-a 
szerinti költségek megtérítése részükre – a végrehajtásáról történő beszámolást követően – 
akkor teljesíthető, ha a költség a képviselő-testülettől vagy a polgármestertől kapott eseti 
megbízás teljesítése során merült fel. 

 (4) A tiszteletdíj minden negyedévet követő hónap 10. napjáig esedékes, kifizetéséről a 
jegyző gondoskodik. 

 
 

3. § 
Természetbeni juttatás 

 
(1) Az önkormányzat a képviselő számára évi 25.000,- Ft természetbeni juttatást biztosít, 

melyet a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat 
előfizetésére lehet felhasználni. 

(2) A kiadványok megrendeléséről és kifizetéséről az önkormányzati képviselő 
gondoskodik. Az előfizetésről az önkormányzat nevére és címére kiállított számla 
tárgyév december hó 10. napjáig nyújtható be a gazdálkodási csoportnak. Csak a 
számlával igazolt költség fizethető ki legfeljebb a természetbeni juttatás mértékéig. 
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4. § 
 

Ha a tiszteletdíjban részesített személy nem vesz részt az ülésen, igazolatlan hiányzásonként 
kéthavi tiszteletdíjának 25 %-a levonásra kerül a megállapított tiszteletdíjból. Ismételt 
kötelezettségszegés esetén a megvonás újra ismétlődik, ami évenként maximum 12 havi 
tiszteletdíj 25 %-os csökkentését vonhatja maga után. 

Nem csökkenthető a tiszteletdíja annak a képviselőnek, aki akadályoztatását az ülésre szóló 
meghívó kézhezvételekor bejelentette. 

 
 

5. § 
 
(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg a 21/2006. (XII. 30.) és a 20/2007. (XII.21.) rendeletek 

hatályukat veszítik. 
 
 
Rábakecöl, 2010. október 18. 

 
 
 
     Tuba Erik      Dr. Gál László 
  Polgármester             jegyző 
  
 
 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént: 
Rábakecöl, 2010. október ... 
         Dr. Gál László 
                jegyző 
 
 
 


