
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
12/2010. szám 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. december 3-án 

(pénteken) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,  
 Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Kovácsné Szabó Katalin pénzügyi előadó, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
 
Pandur Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz lenne 
módosító javaslata, a 14/2009-es környezetvédelmi rendelet 2. § 9. pontjához. 
 
Tuba Erik polgármester: ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, 
az alábbiak szerint: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
2.) A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Közüzemi szolgáltatások 2011. évi díjmegállapítása 
a) Hulladékszállítási díj megállapítása 

(2011. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme) 
b) 2011. évi víz- és csatornadíj megállapítása 
      Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
4.) 14/2009.(IX.17.) környezetvédelemről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pandur Ferenc alpolgármester 
 

5.) Beszámoló a körjegyzőség működéséről 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 

 
6.) Rábakecöl 2011. évi esemény naptára 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 



7.) Döntés 2011. évi helyi pályázatok kiírásáról 
a) Falufejlesztés 
b) Gyalogjárda építés 
c) Környezeti állapot javítása, faluszépítés 
d) Pályázat filmkészítésre 
e) Fotópályázat 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
9.) Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

10.) Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsában végzett 
tevékenységéről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

11.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a bevételek 66.07 %-ban teljesültek, ugyanakkor a 
kiadások csupán 54,61%-ban, ami azt jelenti, hogy takarékos gazdálkodást folytattak, 
hitelfelvételre nem volt szükség. Továbbra is óvatosan kell gazdálkodni, hiszen a negyedik 
negyedév rezsi költsége magasabb az éves átlagnál, és itt jelentkezik majd a körjegyzőség és 
iskola II. félévi hozzájárulásának összege is. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
 
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta, 
és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi ¾ éves költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 15. 

 
2.) A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 



Tuba Erik polgármester: ismerteti a 2011. évi költségvetési koncepciót. (Előterjesztés a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

70/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján 
összeállított 2011. évi költségvetési rendelettervezetet a törvényben 
meghatározott határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 15. 

 
3.) Közüzemi szolgáltatások 2011. évi díjmegállapítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

a) Hulladékszállítási díj megállapítása 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy jelenleg az 1. konstrukcióban vannak, viszont 
átgondolásra javasolja a 3. változatot, melyben lomtalanításra további 100 m3/lakos keretet 
biztosít a szolgáltató. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: úgy gondolja, hogy nem olyan mértékű a 3 100m3, ezért 
az 1. verziót javasolja. 
 
Horváth Dóra képviselő-testületi tag: elmondja, hogy az 1. verziónál 30 Ft, a 3.-nál 55 Ft 
emelést jelent, amit nem tart jelentős eltérésnek. 
 
Pandur Ferenc alpolgármester: az 1. és 3. verzió között 9 Ft a különbség edényürítésenként, 
éves szinten ez 432 Ft. Kérdése, hogy ha lomtalanítást kérünk, mennyi a díja? 
 
Tuba Erik polgármester: 2800 Ft/m3. 
 
Pandur Ferenc alpolgármester: az 1. és a 3. verziót is támogatja. 
 
A képviselő-testület az 1. verziót fogadta el az alábbiak szerint: 
60 l 185 Ft/ürítés + ÁFA 
80 l 247 Ft/ürítés + ÁFA 
110 l 339 Ft/ürítés + ÁFA 
120 l 370 Ft/ürítés + ÁFA 
Ezek után a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 



12/2010.(XII.06.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról” szóló 13/2002.(XII.31.) rendeletét az előterjesztés 
szerint módosítja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
b) 2011. évi víz- és csatornadíj megállapítása 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a 2011. évi alapdíjakat és a lakossági víz- és 
szennyvízdíjakat. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a 2011. évre megállapított víz- és szennyvíz díjakat elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

13/2010.(XII.06.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről előterjesztett rendelet 
tervezetet elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
4.) 14/2009.(IX.17.) környezetvédelemről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pandur Ferenc alpolgármester 
 
Pandur Ferenc alpolgármester: javasolja a környezetvédelemről szóló rendelet 2. § 9. 
bekezdésének módosítását a képviselő-testületnek. Jelenleg az égetést 6-20 óráig lehet 
végezni szélmentes időben az ünnepnapok kivételével. Javasolja az ünnepnapokon túl a 
vasárnapra kiterjeszteni a korlátozást, valamint az égetés engedélyezett időtartamát 10.00 – 
18.00 intervallumra szűkíteni. 
 
Vita nélkül a képviselő-testület a környezetvédelemről szóló 14/2009.(IX.17.) rendelet 2. § 
(9) bekezdését a javasolt módosítással elfogadta az alábbiak szerint: 
A kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től november 30-ig 
végezhető. Az égetést az esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változása) miatt 
10.00 és 18.00 óra között lehet végezni szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap égetni 
tilos! 
 
Ezek után a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

14/2010.(XII.06.)Rendelet 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelemről szóló 14/2009. (IX.17.) rendelet módosítását 
elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 



5.) Beszámoló a körjegyzőség működéséről 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 

 
Dr. Gál László jegyző: beszámol a körjegyzőség működéséről. (Beszámoló a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta. 
 

6.) Rábakecöl 2011. évi esemény naptára 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Horváth Dóra képviselő-testületi tag: az előterjesztésben foglaltakon túl 10 programot javasol. 
(Jegyzőkönyvhöz mellékelve). Az általa javasolt programok szervezését vállalja. 
 
A képviselő-testület a 2011. évi eseménynaptárt a javasolt kiegészítésekkel egyhangúlag 
elfogadta. 
 

7.) Döntés 2011. évi helyi pályázatok kiírásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

a) Falufejlesztés 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a pályázati támogatás célja Rábakecöl településképét 
meghatározó értékek megmentése, azok és további közvagyon felújítása, új 
kezdeményezések, kisléptékű fejlesztések támogatása. A támogatás célja hangsúlyozottan a 
közterületekre, közösségi terekre, frekventált területekre terjed ki. A pályázat legkésőbb 2011. 
szeptember 30-ig nyújtható be. Pályázható összeg felső határa 150.000 Ft. (Pályázati kiírás a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázat kiírásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

71/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a község értékeinek helyi (civil vagy vállalkozói) 
kezdeményezésen alapuló rekonstrukciójára, felújítására, 
gyarapítására. 
A támogatás célja: Rábakecöl településképét meghatározó értékek 
megmentése, azok és további közvagyon felújítása, új 
kezdeményezések, kisléptékű fejlesztések támogatása. Az elnyerhető 
támogatás hangsúlyozottan a közterületekre, közösségi terekre, 
frekventált területekre terjed ki. A pályázatokat 2011. szeptember 30-
ig lehet a Községházán benyújtani.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, és a pályázati 
feltételek közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 



b) Gyalogjárda építés 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a pályázat célja önkormányzati támogatással és 
lakossági összefogással meglévő nyomvonalú, betonalapú gyalogjárda felújítása. Pályázni 
legfeljebb 500.000 Ft-ig lehet. A pályázat benyújtási határideje 2011. április 22. (Pályázati 
kiírás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a járdafelújításra kiírt pályázati felhívást az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a település közigazgatási területén belül önkormányzati 
támogatással és lakossági összefogással megvalósuló meglévő 
nyomvonalú, betonalapú gyalogjárda felújítására.  
A támogatás formája: legfeljebb 150 m hosszú, 1,10 méter széles járda 
felújításához szükséges készbeton, padkakészítéshez és alapjavításhoz 
szükséges vörös kavics, zsaluanyag, valamint 1 fő szakember és 1 fő 
segítő biztosítása. 
A támogatás értéke: legfeljebb 500.000 Ft. 
A pályázati további feltételei és a pályázat benyújtására szolgáló 
egységes adatlap letölthető a honlapról vagy beszerezhető a 
községházán. 
A pályázatokat 2011. április 22-ig lehet benyújtani a községházán. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. április 22. 

 
 

c) Környezeti állapot javítása, faluszépítés 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a pályázat célja a pályázó ingatlantulajdonához 
tartozó közterületen a falusias környezetbe illő, nem tájidegen faluszépítő tevékenység 
végzése. (Pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a pályázat kiírásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  73/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a környezeti állapot javítása, valamint a falukép szépítése 
érdekében.  
A pályázat célja: a pályázók ingatlantulajdonához tartozó közterületen 
a falusias környezetbe illő, nem tájidegen faluszépítő tevékenység 
végzése. 
A pályázatot az alábbi kategóriában írja ki: a pályázat beadásának 
állapotához mérten elért legjelentősebb változás az 
ingatlantulajdonhoz tartozó közterületen.  
A győztes nyereménye: 15.000 Ft. 
A pályázat beadása: folyamatos, de legkésőbb 2011. április 30. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 

 
d) Pályázat filmkészítésre 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a pályázati felhívásban foglaltakat a képviselő-testülettel. 
Elmondja, hogy a kiírt videó pályázatnak megfelelően egy minimum 5, maximum 10 perces 
filmmel lehet pályázni, melyet CD/DVD lemezen 1 példányban lehet benyújtani. A pályázat 
beadási határideje 2011. november 15. A nyertes pályázó 15.000 Ft pénzjutalomban részesül. 
(Pályázati felhívás jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek 
bemutatása céljából. 
A pályázat célja: Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális 
értékeinek bemutatása egy rövidfilm segítségével. 
A pályázatokat 2011. november 15-ig lehet benyújtani Rábakecöl 
Község Önkormányzatához címezve. 
A pályázat feltételei megtekinthetők a honlapon.  
A díjnyertes munka 15.000 Ft pénzjutalomban részesül, és minden 
benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról fenti feltételek 
szerint gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. november 15. 

 
 



e) Fotópályázat 
 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a pályázati felhívásban foglaltakat a képviselő-testülettel. 
Elmondja, hogy a kiírt fotópályázatnak megfelelően 12 db fotóval lehet pályázni. A pályázat 
beadási határideje 2011. november 15. A nyertes pályázó 15.000 Ft pénzjutalomban részesül. 
(Pályázati felhívás jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki Rábakecöl község építészeti értékeinek és kulturális életének 
bemutatása céljából.  
A pályázat célja: Rábakecöl község építészeti értékeinek és kulturális 
életének bemutatása fotódokumentáció segítségével.  
A pályázatokat 2011. november 15-ig lehet benyújtani Rábakecöl 
Község Önkormányzatához címezve. 
A pályázat feltételei megtekinthetők a honlapon.  
A díjnyertes munka 15.000 Ft pénzjutalomban részesül, és minden 
benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról fenti feltételek 
szerint gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. november 15.  

 
8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 

tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette. 
 

9.) Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a Kapuvár-Beledi Kistérség 
Többcélú Társulásának munkájáról. Az előterjesztés tartalmazza a belső ellenőrzési 
feladatokra kötött együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló tájékoztatót, a 
Központi Háziorvosi Ügyelet társulásának működéséről szóló beszámolót, és a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről szóló beszámolót. (Tájékoztató a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 



A képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatokra kötött együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső 
ellenőrzési feladatokra kötött együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen határozatot a belső ellenőrzési 
csoport vezetőjének küldje meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 
 

A képviselő-testület a Központi Háziorvosi Ügyelet társulásának működéséről szóló 
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

77/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi 
Háziorvosi Ügyelet Társulásának működéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31.  

 
A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről szóló 
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

78/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31.  

 
 



10.) Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsában végzett 
tevékenységéről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: beszámol a Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsában végzett 
tevékenységéről. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékeltét képezi). 
 
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsában végzett tevékenységről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
11.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

a.) Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Az IKSZT kialakítása miatt a családi napközi 
2 csoportjának elhelyezése céljából Gats Mihály plébánossal megegyezett, hogy a 
gyermekek átmenetileg átköltözhetnek a kántorlakba. A hatósági engedélyeztetés már 
folyamatban van. A rezsi költségeket természetesen állják. Kéri a testület támogatását. 

 
A képviselő-testület fentieket támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
Integrált Közösségi Tér kialakítása miatt – a Rábakecölben működő 
Családi Napközi 2 csoportját átmenetileg a Rábakecöli Egyházközség 
tulajdonában lévő Rábakecöl, Kossuth u. 40-41. sz. alatti kántorlakba 
helyezi át.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy az áthelyezésre vonatkozóan kössön 
megállapodást az egyházközséggel. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 

b.) Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2008. óta változatlan a nyersanyagnorma és a 
térítési díjak mértéke. Közben volt egy 5% áfa emelés és 3 évi infláció, ezért kéri a 
képviselő-testület támogatását, hogy a felnőtt adag nyersanyagnormát 190 Ft-ról 200 



Ft-ra emeljék, a térítési díjat pedig 475-ről 495 Ft-ra. Az óvodás gyermek adag 
normaemelését nem javasolja, ne terheljék tovább a családokat. 

 
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi a Beled székhellyel működő Mikrotérségi Általános 
Művelődési Központ által működtetett rábakecöli napköziotthonos 
konyhánál az élelmezési norma és egyúttal a térítési díj 5%-os 
emelését 2011. február 1-től.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled város 
polgármesterét és a MÁMK igazgatóját értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
c.) Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Dél-Rábaközi Önkormányzatok 

Térségfejlesztési Társulásába Mihályi Önkormányzata szeretne visszalépni. Ennek 
elfogadásáról a társuláshoz tartozó mind a 12 önkormányzatnak a határozata 
szükséges.  

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

 
82/2010.(XII.03.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
kérelemre – Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagfelvételi kérelmét a Dél-Rábaközi Önkormányzatok 
Térségfejlesztési Társulásába 2011. január 1-i hatállyal elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Mihályi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 

d.) Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Lakatos András Rábakecöl, Kossuth u. 90. 
szám alatti lakos írásban jelezte, hogy elfogadja az önkormányzat ajánlatát eladó 
házára. Telefonon egyeztetett vele, 1 M Ft-ra gondolt. Nem javasolja a ház 
megvásárlását. 

 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
 
 



e.) Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett 
Hajtó Jánostól. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 

 
A képviselő-testület Hajtó János ajánlatát elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

83/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat 
alapján – haszonbérbe adja az önkormányzat tulajdonában lévő 
rábakecöli 88/21. hrsz-ú (régi iskolakert) kert művelési ágú 1270 m² 
alapterületű földterületet Hajtó János (szül. Rábakecöl, 1949.07.30. 
an. Böröczki Magdolna) 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 76. szám alatti 
lakos haszonbérlő részére 2011. január 1-től - 5 év időtartamra – 2015. 
december 31-ig 2,10 Ft/m², azaz összesen 2667 Ft/év bérleti díjért. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a haszonbérlővel fenti feltételek szerint 
a haszonbérleti szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 

f.) Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a kormány tervei alapján 2011. évre 
vonatkozólag a közfoglalkoztatás feltételei változnak. A foglalkoztatás költségeinek 
forrásaihoz – a kormány előzetes szándéka szerint – pályázati formában lehet 
hozzájutni. A jogszabályi háttér jelenleg kidolgozás alatt áll. (A terv módosítására 
vonatkozó adatokat a melléklet tartalmazza). 

 
A képviselő-testület a közfoglalkoztatási terv módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

84/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Közfoglalkoztatási Tervét az előterjesztés szerint 
módosítja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a kistérség elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 
 
 
 
 
 



 Pandur Ferenc alpolgármester: a téli hó eltakarítással kapcsolatban elmondja, hogy 
lakossági észrevétel érkezett, miszerint az első hóesést követően az önkormányzat nem 
intézkedett az eltakarításról. Véleménye szerint néhány cm hóesés esetén költséges az 
utakat takarítani, ugyanakkor a járdákon, forgalmas helyeken, közintézmények és 
buszmegállók környékén gondoskodni kell az eltakarításról. Az nem várható el, hogy 
a közutak kerékpáros közlekedésre alkalmas módon folyamatosan tisztítva legyenek. 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy szerdától rendelkezésre áll a hótoló, el is takarította 
az utakat. Az, hogy kerékpáros közlekedésre alkalmas legyen az út, egy szezonban több millió 
forintjába is kerülhet a településnek. Hétfőre néhány cm hó esett le, mely egész nap olvadt, 
nem jelentett a közlekedésben akadályt. Természetesen a zavartalan gépjármű közlekedés 
biztosítva lesz ezután is, a Rábamenti MGTSZ gépe szükség esetén takarítja az 
önkormányzati tulajdonú utakat. 
 
 

 Pandur Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy múlt pénteken bejelentette a kábeltévé 
szolgáltatónak a Sport tévé vételi zavarát. Arról tájékoztatták, hogy az erősítők 
hangolásával van több helyen probléma. 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy valamelyik csatorna ma is kiesett, ezt meg fogja 
csinálni. Megérkezett a hidegidő, az anyag tulajdonsága változik, valóban hozzá kell hangolni 
több erősítőt is. A héten voltak kint a szerelők, több szakaszon is végigjárták az erősítőket, 
csak sajnos minden házba nem sikerült bejutniuk. 
 
 

 Megbízás a tornaterem gondnoki feladatainak ellátásával 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
A képviselő-testület a napirendi pont megtárgyalását követően kihirdeti a zárt ülésen hozott 
határozatot. 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2010.(XII.03.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő tornaterem gondnoki és takarítási 
feladatainak ellátásával Soós Katalin (szül. Kapuvár, 1978.04.28. an. 
Póczik Ilona) 9344 Rábakecöl, Erkel u. 1. szám alatti lakost bízza meg 
2011. január 1-től 2011. július 31-ig 26.000 Ft/hó tiszteletdíjért. 
Munkaidejét napi 2 órában határozza meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az érintettet értesítse és 
a megbízási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 
 



Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 17,00 
órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
  Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester                                 jegyző 

 
 
 
 
Németh-Takács Katalin 

     Jegyzőkönyvvezető 
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                                                     Tájékoztató  
 
                                          Rábakecöl Községi  Önkormányzat   
                        2010. évi  gazdálkodásának háromnegyedéves  helyzetérıl 
                                                
 
 
 
B E V É T E L E K 
 
 
Az önkormányzati  szintő bevételek teljesítése a módosított elıirányzathoz viszonyítva  66,07 
%-ban teljesültek, ami az idıarányos mértéknél kevesebb. Gazdálkodásunk során hitelre nem 
volt szükség. 
 
 
Bevételi források és azok teljesítése 
 
1. Mőködési bevételek 
 
Intézményi mőködési bevételek  
 
- igazg. szolg .díj                       54  e Ft 
- jogosítvány,fegyver               162  e Ft 
- bérleti díjak                           456  e Ft 
- áfa                                         404  e Ft 
- kamat                                    451  e Ft 
- bizt.díj                                       8  e Ft 
- áram, víz                                  97 e Ft 
 
                                             1 632 e FT 
A teljesítés 119 %. ami az idıarányosnál nagyobb. 
 
Helyi adók bevételei közül az  építményadó 450 e ft  , az iparőzési adó   2 584 e ft , 
a termıföld bérbeadásából származó bevétel 43 e. Ft. 
 
Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármő adó tartozik. Teljesítése 
72,42 % ami az idıarányos teljesítésnek megfelel. 
 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a 
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 127 % .  
 
II. Támogatások 
 
A teljesítés 55,6 % . Ezen belül a normativ hozzájárulás mértéke 68,45 %, Központosított 
elıirányzatok teljesítése 100 %. A központosított elıirányzat  459 e Ft nyári 
gyermekétkeztetés, 485 e Ft bérpolitikai int. támogatása összegeket tartalmazza, amelyeket 
teljes mértékben finanszíroz a MÁK.  A normativ kötött felhasználású támogatás teljesítése 
42,16 % ami az idıarányosnál kevesebb, eddig ennyit igényelt le önkormányzatunk ápolási 
díj, lakásfenntartási támogatás , rendelkezésre állási támogatás és közcélú munka címén. 
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III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek teljesítése 80,07  %.  Kommunális adóbevétel 
499 e ft,  bérleti díjak / terembérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díj / 2 905 e ft, 
viziközmő tartozás befizetése 24 e Ft. 
 
 
IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközök/ 
 
 
Ezen bevételi helyen az elıre nem tervezhetı , évközben  adódó lehetıségekbıl, 
pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek. 
 
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása                                       182 ezer 
-  Ogy választás, kisebbségi vál.                                                   213 ezer 
- önkorm. választás                                                                       175 ezer 
- testvérkapcs.tám                                                                           30 ezer 
- mozgókönyvtár tám.                                                                   538 ezer 
- IRM /településır tám./                                                                560 ezer 
- Környez.véd.pályázat /Piller rendbetétele /                              1 718 ezer 
                                                                                                     3 416 ezer 
 
Itt szerepelnek  háziorvosi és védınıi szolgálat mőködéséhez átvett pénzeszközök , amit az 
OEP utal számunkra havi bontásban. A teljesítés 78,99 %.  
 
54 e. FT-ot a 2009. évi beszámoló elfogadása után önkormányzatunk részére utalt a MÁK.  
 
 
 
Hitelek  
 
Önkormányzatunknál  2010. 09.30-ig  hitel felvételére nem került sor.  
 
 
 
 
Pénzforgalmi bevételek 
 
 
Az önkormányzat  2010. évre 11 061 e Ft pénzmaradványt tervezett  eredeti elıirányzatként.   
Teljesítése a 2010. 06. 30-i  költségvetési beszámoló elfogadása után  11 620 e. Ft-ra 
módosult.  
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K I A D Á S O K 
 
 
Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított elıirányzathoz képest  54,61 %.    
 
Mőködési kiadások   
 
1.1 Polgármesteri hivatal  
 
Az igazgatási tevékenység kiadásai  47,32 %-ban teljesültek . A lemaradás egyik ,fı oka a 
takarékos gazdálkodás.  
 
1.2. Nem intézményi mőködési kiadások 
 
Teljesítése 56,22 %.  Az orvosi rendelı, védını, iskola, óvoda, könyvtár,buszfenntartás, 
sportlétesítmények, közvilágítás, falunk közterületeinek karbantartása / főnyírás, gaztalanítás/  
főnyíró karbantartása, üzemanyag vásárlás stb. tartozik ide. A temetıben is folyamatosan 
végezzük a sírok közötti területek tisztítását.  
A kiadásokat részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.  
 
 
2. Mőködési célú pénzeszköz átadás támogatás 
 
 
A teljesítés 57,15 %. Mőködési célú támogatásban részesültek felsorolása  a 3. sz. táblázatban 
található. 
Nonprofit szervezetek támogatása pályázat alapján  09.30-ig  
A képviselı-testület döntése alapján az alábbi szervezetek részesültek támogatásban. 
 
   Sportegyesület                                               935  e ft 
   Róm. Kat. Egyház                                         110 
   Horgászegyesület                                          150 
   Iskoláért alapítvány                                       190 
   Pajtamőhely /Bábi néni Kincsesháza/           150 
   Tőzoltóegyesület                                           105 
   Vöröskereszt                                                   40 
   Napsugár Nyugdíjas Klub                               45 
                                                                       1 725 
 
3. Társadalom és szociálpolitikai  juttatások 
 
Teljesítése 53,28 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem 
folyamatosan havonta történik, hanem idıszakonként a beadott és megállapított igények 
alapján 
Jelenleg 3 fı ápolási díjban részesül, 6 fı kap lakásfenntartási támogatást, RÁT-ot 09.30-ig  6 
fı részére fizettünk.. E kifizetések  80-95 %-a visszaigényelhetı, így önkormányzatunkat csak 
a fennmaradó rész terheli.  
Önkormányzati rendelet alapján újszülöttek támogatása címen 2 fı részére fizettünk 230 e Ft-
ot, hulladékszállítás tám. 3 e Ft, iskolakezdési tám. 522 e. Ft került kifizetésre. 
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Átmeneti segélyként 6 személy kapott 83 e ft összeget, temetési segélyt 11 lakosnak fizettünk. 
Nyári gyermekétkeztetést 23 fı részére biztosítottuk.  
A kifizetéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
4. Fejlesztési kiadások     /fejlesztési célú pe. átadás /      
 
A fejlesztési kiadások 63,47 % - ban teljesültek. Önkormányzatunk a Kapuvár-Beledi 
Kistérség tulajdonában lévı kisbusz vásárlásához járult hozzá, 2 924 e Ft  összegben, 
lakáshozjutók támogatására egy család kapott 420 e Ft-ot, a Pannon Víz-nek az idıarányos 
rész 1 608 e Ft került átutalásra. / 5 sz. táblázat mellékelve/ 
 
 
5. Felújítási kiadások 
 
A teljesítés 54,97 %.  IKSZT / iskola felújítása/ folyamatban lévı beruházásra  a pályázatírás, 
a  tervezési díj 4 875 e Ft   /6. sz. melléklet /  
 
6. Fejlesztési kiadások 
 
Önkormányzatunk gázzsámolyt vásárolt az óvoda részére 107 e FT-ért, Epson nyomtatót a 
hivatalba 109 e Ft-ért. A teljesítés 7,7 %.  
 
 
2010. szeptember 30-i számlaegyenlegek                     13 582    e Ft                                              
 
 
    ebbıl          Költségvetési elszámolási  szla                  1 249        
                       Állami hozzájárulás                                      502                      
                       Pénztár                                                            50                                   
                       Környez. Véd. Alap                                        97 
                       Építményadó                                                  237 
                       Komm.adó                                                     162 
                       Iparőzési adó                                              1 684 
                       Gépjármőa.                                                 1 628 
                       Pótlék                                                              25 
                       Egyéb                                                                5 
                      Talajterh.díj                                                    139                                              
    
Rövidlejáratú betétek                                                         7 804                                                  
 
 
 
Kimutatásainkból látható , hogy önkormányzatunk takarékosan gazdálkodott. 
Erre törekszünk az év további részében  is. 
 
Rábakecöl, 2010. 09. 30. 
 
 
Készítette: Kovácsné Szabó Katalin 



                    1.sz. melléklet

Rábakecöl Községi Önkormányzat bevételei és kiadása i 2010. 09.30-ig

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Megnevezés 2010. évi mód. 1. mód. 2. Telj. 09.30 %
ei.

I. Mőködési bevételek 37 293 37 293 37 293 28 512 76,45
1. Intézményi mőködési bevételek( 7.ő., 4,14,19,23sor) 1 371 1 371 1 371 1 632 119
2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16.ő.,27sor) 35 922 35 922 35 922 26 880 74,83

2.1 Illetékek ( 16.ő., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ő., 11sor) 3 500 3 500 4 160 3 078 73,99
2.3 Átengedett központi adók( 16.ő., 20 sor) 30 972 30 972 30 312 21 953 72,42
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ő. 12,21-26 sor) 1 450 1 450 1 450 1 849 127

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ő., 6 sor) 15 924 16 868 16 868 9 380 55,6

1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ő.,  39sor) 6 552 6 552 6 552 4 485 68,45
1.2 Központosított elıirányzatok ( 16.ő., 40sor) 944 944 944 100
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ő., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ő., 48 sor) 9 372 9 372 9 372 3 951 42,16
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ő., 49-54sorok)

III. Felhalmozási és t ıke jelleg ő bevételek 4 281 4 281 4 281 3 428 80,07
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ő., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebev.( 16.ő., 36sor) 4 281 4 281 4 281 3 428 80,07
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ő.,15 sor)

IV. Támogatásérték ő bevétel 10 631 10 631 11 201 8 848 78,99
1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ( 9.ő., 14sor) 10 514 10 514 11 084 8 794 79,33

ebbıl tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ő., 9 sor) 7 093 7 093 7 093 5 378 75,82
2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen ( 9.ő., 21sor) 117 117 117 0

ebbıl tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ő., 17 sor)
3. Elızı évrıl visszautalás 54



V. Véglegesen átvett pénzeszköz
1. mők.célú pe- átvétel államházt. belülrıl
2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülrıl ( 7.ő., 30sor)
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülrıl ( 8.ő., 21 sor)

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékp apírok kibocs. bev.( 10. ő., 10,28,30sor)

VII. Hitelek (10. ő. 24,31-34 sor) 12 803 12 803 12803 0
1. Mőködési célú hitel felvétel 6 964 6 964 6964
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 5 839 5 839 5839

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10. ő., 14 sor) 11 061 11 061 11 061 11 620 105
1. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10.10. ő. 61. 11 061 11 061 11 061 11 620 105
2. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ő., 12 sor)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 91 993 92 937 93 507 61 788 66,07
Függı bevételek 2 087

63 875

KIADÁSOK

Megnevezés 2010.év mód.1. mód. 2. Telj.09.30. %

1. Dologi kiadások 48 821 49 306 49 694 27352 55,04
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal 6 809 6 945 6 945 3315 47,32

személyi juttatás 1 498 1 605 1605 1126 70,15
munkaadói járulék 383 412 412 345 83,73
dologi kiadások 4 928 4 928 4 928 1844 37,41



1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások 42 012 42 361 42 749 24037 56,22
személyi juttatás 16 078 16 353 16 612 9080 54,65
munkaadói járulék 4 573 4 647 4 714 2395 50,8
dologi kiadások 21 361 21 361 21 423 12562 58,63

        Dologi kiadások összesen 2. sz. mell. 48 821 49 306 49 694 27 352 55,04
ebbıl: személyi juttatás 17 576 17 958 18 217 10 206 56,02
          munkaadói járulék 4 956 5 059 5 126 2 740 53,45
          dologi kiadások 26 289 26 289 26 351 14 406 54,66

2. Mőködési célú pénzeszköz átadások és  támogatások 3. sz. mell. 18 841 18 841 18 041 10 310 57,14

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell 5 665 6 124 6 306 3 360 53,28

4.  Mőködési hitel visszafiz.

Mőködési kiadások összesen ( 1+2+3 )1. 2. 3. 4. ) 73 327 74 271 74 041 41 022 55,4

5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 5. sz. mell 7 802 7 802 7 802 4 952 63,47

6. Felújítási kiadások 6. sz. mell. 3 145 3 145 8 867 4 875 54,97

7. Beruházási kiadások 7. sz. mell. 2 719 2 719 2 797 216 7,72

8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés

9. Tartalék 5 000 5 000 0 0
ebbıl : mőködési tartalék
           fejlesztési tartalék 5 000 5 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 91 993 92 937 93 507 51 065 54,61
függı kiadások -1 331

49 734



2.sz. melléklet
                 /2009. Rendelethez                           

Rábakecöl Önkormányzat m őködési kiadásai 2010. 09.30-ig

Megnevezés
Kiadás 
össz. Béralap TB Dologi Létszám

I. Igazgatási kiadások a 6 809 1 498 383 4 928 1
b 6 945 1 605 412 4 928 1
c. 6 945 1 605 412 4 926 1
d. 3 315 1 126 345 1 844 1
e. 47,73 70 84 37,43

II. Mőködési jelleg ő feladatok /szakfeladatonként/ a. eredeti ei.
b. mód.1.

1. Szennyvíz győtése a 536 536  c. mód. 2.
b 536 536 d. teljesítés
c 536 536 e. telj. %-a
d. 403 403
e. 75 75

2. Közutak, hidak üzemeltetése a 313 313
b 313 313
c. 313 313
d. 0 0
e.

3.Mns szárazföldi személyszállítás a.
b.
c. 939 350 89 500
d. 527 65 17 445
e. 56 18 19 89

4. Önkormányzati jogalkotás a 4 061 2 887 780 394
b 4 061 2 887 780 394
c 4 061 2 887 780 394
d. 2 364 1 912 447 5
e. 58,21 66,22 57,3 1,2



5 .Közvilágítási feladatok a 1 625 1 625
b 1 625 1 625
c. 1 625 1 625
d. 855 855
e. 53 53

6.Területpolitikai támogatások és tevékenységek a.  
IKSZT b.

c.
d. 849 849
e.

7. Város és községgazd. a. 8 687 2 828 720 5 139 2
b 8 952 3 037 776 5 139 2
c. 8 952 3 037 776 5 139 2
d. 5 495 2 147 583 2 765 2
e. 61,38 70,69 75,12 53,8

8. Országgyőlési választások a.
b.
c. 181 117 31 33
d. 181 117 31 33
e. 100 100 100 100

9. Önkorm. választások a.
b.
c. 175 116 30 29
d. 0
e.

10. Kisebbségi önkorm vál. a.
b.
c. 32 26 6
d. 32 26 6
e. 100 100 100

11 Ápolási díj alanyi jogon a 320 320
b 320 320
c 320 320
d. 257 257
e. 80,31 80,31



12. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások a.
b.
c.
d. 87 87
e.

13. Lakosság felkészítése, tájékoztatása a 168 168
b 168 168
c. 68 68
d. 0 0
e.

14 Katasztrófavédelem a 760 760
b 760 760
c 760 760
d. 156 156
e. 20,52 20,52

15. Mns oktatást kieg. Tev a 4688 4688
b 4 688 4 688
c 4 488 4 488
d. 2 478 2 478
e. 55,21 55,21

16. Gyógyító megelızı ellátások finansz. a 2 342 1571 424 347 1
b 2 342 1 571 424 347 1
c. 1902 1221 334 347 1
d. 761 518 127 116 1
e. 40 42,42 38,02 33,42

17. Háziorvosi alapellátás a. 7630 3217 825 3588 2
b. 7 714 3 283 843 3 588 2
c. 7 714 3 283 843 3 588 2
d. 5 365 2 432 659 2 274 2
e. 69,43 74,07 78,17 63,37

18. Ifjúságegészségügyi gondozás a. 13 13
b. 13 13
c. 13 13
d. 6 6
e. 46 46,15



19. Közcélú foglalkoztatás a. 6 867 5407 1460
b. 6 867 5 407 1 460
c. 6 867 5 407 1460
d. 1 975 1 737 238
e. 29 32,12 16,3

20. Könyvtári szolgáltatások a. 512 168 44 300
b. 512 168 44 300
c. 512 168 44 300
d. 513 126 29 358
e. 100 75 65,9 119

21. Sporlétesítmények mőködtetése, fejlesztése a. 975 975
b. 975 975
c. 975 975
d. 362 362
e. 37 37

22. Egyéb közösségi tevékenység a. 1 602 1602
b. 1 602 1 602
c. 1 602 1 602
d. 1 196 1 196
e. 75 74,65

23.Köztemetı fenntartás mőködtetés a. 913 913
b. 913 913
c. 713 713
d. 174 174
e. 24,4 24,4

Dologi  kiadások összesen /  II./ a. 42 012 16 078 4 573 21 361 5
b. 42 361 16 353 4 647 21 361 5
c. 42 749 16 612 4 714 21 423 5
d. 24 037 9 080 2 395 12 562 5
e. 56 55 51 59

Dologi kiadások összesen I.  II. a. 48 821 17 576 4 956 26 289 6 a. eredeti ei.
b. 49 306 17 958 5 059 26 289 6 b. mód.1.
c. 49 694 18 217 5 126 26 351 6 c. mód. 2.
d. 27 352 10 206 2 740 14 406 6
e. 55,04 56,02 53,45 54,66 d. telj. 09.30.

e. telj. %-a



3.sz. melléklet
                                Rendelethez                                         

Rábakecöl Önkormányzat 
            /mőködési célú pénzeszköz átadások és támogatásoktások/ 2010.09.30

Megnevezés Eredeti ei. mód. 1. Eredeti ei mód. 1. mód.2.belül mód.2.kiv telj. %
államh.belülre államh. Kivülre

Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás 16 16 16 8 50
Rendırırs 90 90 90 88 97,77
Közigazgatási kar 10 10 10 0
Arany J program 150 150 150 150 100
Nonprofit szervezetek pályázat alapján 2100 2100 2100 1 725 82,14
Területfejlesztési Tanács 24 24 24 24 100
Körjegyzıségi hozzájárulás 7 486 7 486 7 486 3 743 50
Rába szövetség 15 15 15 20 133
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület 25 25 25 10 40
RIÖK pályázati önrész 100 100 100 0
Iskola és óvoda telephely 8 000 8 000 7 200 3 832 53,22
BURSA Felsıoktatási ösztöndíj 825 825 825 585 75
Mentıáll tám. 10
Teke klub tám 50
Fotópályázat 30
Tőzoltók nev. díj 35

Összesen 18 841 15 666 15 666 3 175 3 175 14 866 3175 10 310 57,15



4. sz. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2010.09.30

e Ft-ban mód. 2. teljesítés telj. %-a
09.30-ig

Szociális ellátások eredeti ei. mód. 1. Központi támogatás Saját erı
rendszeres szoc. seg. RÁT 1 368 1 368 80% 1 094 274 1368 179 13,08
lakásfennt. Tám 570 570 90% 513 57 570 293 51,4
ápolási díj 1 334 1 334 75% 1 001 333 1334 1 104 82,75
közgyógyellátás 200 200 200 200 47 23,5
átmeneti segély 300 300 300 300 83 27,66
önk rend-ben megáll jutt. 1 668 1 668 1 668 1668 754 45,2
nyári gyermekétk. 459 100% 459 0 459 372 81,45
mozgáskorl-tám 100% 182 0 182 182 100
pénzbeli tám. /júl./ 181
temetési segély 225 225 225 225 165 73,33
Összesen 5 665 6 124 3 067 3 057 6 306 3360 53

5. sz. melléklet
                                             sz. Rendelethez                                         

                           Rábakecöl Önkormányzat 
/fejl. célú pe. átadás / 2010.09.30

Megnevezés Eredeti ei  mód.1 mód.1 mód. 2. mód.2 telj. %
államh.kivülállamh. Belülkiv. belül belül államh.kivül 30.szept

Móvár Nagytérségi Hull. 1 058 1 058 1058 0
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás 2 144 2 144 2 144 1 608 75
 Felhalmozási pénzeszközátadás  háztartásoknak                                                                                                                                    1 600 1 600 1600 420 26,25
Kisbusz vás-hoz hozzájárulás 3 000 3000 3000 2 924 97,46

Összesen 7 802 4 802 3 000 4 802 3 000 4 802 3000 4952 63,47



6. sz. melléklet
                                  Rendelethez                        

Rábakecöl Önkormányzat
             felújítási kiadások 2010.09.30

Megnevezés ei. mód.1. mód. 2. telj. 09.30. telj.%-a
Sportöltözı felújítása, tetı 250 250 250
Falutv hálózat felj. 500 500 500
Falumegújítás, tőzoltószert. Szobor 250 250 250
útépítés 200 200 200
Ravatalozó felújítása 1 945 1 945 1945
IKSZT folyamatban lévı felújítás /tervezési díj/ 5 722 4 875 85,19
Összesen 3 145 3 145 8 867 4 875 54,97

7. sz. melléklet
                       Rendelethez                                    

Rábakecöl Önkormányzat 
         fejlesztési kiadások /beruházás/ 2010.09.30

Megnevezés ei. mód.1. mód.2. telj. 09.30. %
I. Beruházások
Gázkazán, fénymásoló vás.  vásárlás 375 375 375
Villanyoszlopok 1 250 1250 528
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító 781 781 781
Ügyviteltechn. Eszk. Vás. 188 188 188
Laptop vás / képviselıknek/ 800
gázzsámoly/ óvoda/ 107
Epson nyomtató /hivatal/ 109
Főkasza vás. 125 125 125
Összesen 2 719 2 719 2797 216 7,72



 

 

 

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 ülése 
2010. december 3. 
 
2. napirend: A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
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 

- 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  
 
 
 



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.   



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 



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 



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 



• 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:  

• 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 

 
 



- 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.   
 
 



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. 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az előterjesztésem vitassák meg, javaslataikkal 
egészítsék ki, és egyetértésük esetén azt fogadják el. 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. December 3. 

Tuba Erik 
polgármester 

 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

1. A képviselőtestület a 2011. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
2. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján 
összeállított 2011. évi költségvetési rendelettervezetet – törvényben meghatározott határidőn 
belül terjessze a képviselőtestület elé. 
 
Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint 
Felelős: polgármester 



Címzett: Rábakecöl Polgármesteri Hivatal 
               9344 Rábakecöl, Kossuth L. u. 129. 
               Tuba Erik Polgármester Úr 
    
Feladó:   Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 
                9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8. 

1.                 Nagy Lajos Ügyvezető 
Igazgató 

 
Tárgy:   2011. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Magyarországon a hulladékgazdálkodás terén hasonló folyamatok játszódnak, és 
fantasztikus gyorsasággal el is indultak, mint az EU többi országában történt, mely a 
hulladékgazdálkodás rendszerét szigorúan az újrahasznosítás irányába tolják el.  
Hazánkban a környezetvédelem húzó ágazattá vált mivel 3-4 év alatt kell a 10-15 
éves lemaradásunkat behozni. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, 
továbbá az Európai Gazdasági Közösség, EGK irányelveinek szellemében 
törekszünk, de a hatályos törvényi kötelezettségek szellemében KELL is hogy 
törekedjünk a hulladékgazdálkodás mind korszerűbbé, és hatékonyabbá tételére. 
 
A Rekultív Kft. célja az aktuális törvényi szabályozásokkal ill. az EGK irányelveivel 
összhangban a végleges lerakásra kerülő hulladékok csökkentése, 
újrahasznosítással, illetve a lakosság környezettudatos gondolkodásának hatékony 
formálása. A koordináló szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásaink is 
ezt a célt szolgálják. 
 
Korábban hulladékudvarokat, ill. hulladéklerakóinkon átvételi pontokat nyitottunk a 
minél nagyobb mennyiségben történő lakossági begyűjtésének ösztönzése 
érdekében. Ezen fejlesztéseket követően mára már kijelenthető, hogy - a már 
korábban meglévő hulladékudvarokat is figyelembe véve - azok a teljes működési 
területünkön 25 km-es vonzáskörzetekben fogadja a lakossági újrahasznosítható és 
ill. a veszélyes hulladékait egyaránt. 2009 évben bevezettük a házhoz menő Pet 
palack és alumínium italosdoboz gyűjtést, mely szolgáltatást az ügyfelek 2010 évben 
már egyre nagyobb mértékben vesznek igénybe.  
 
A deponált hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése, azok közvetlen 
lerakástól történő eltérítése törvényi rendelkezések szellemében elkerülhetetlen a 
hulladékkezelő technológia folyamatos fejlesztése. Ez mellett a szerves hulladék házi 
komposztálása érdekében népszerűsítési kampányba kezdtünk, ill. komposztálási 
tanácsadó hálózatot szerveztünk, ill. a komposztáló rendszerek, eszközök 
értékesítését is megkezdtük.  
 
2010. évben folytattuk az óvodai, iskolai környezeti nevelés programját (ÖKO 
Program) a működési területünkön lévő oktatási intézményeket oktatási 
segédletekkel, mind papírgyűjtés támogatásával, mind rendezvények szervezésével, 
azokon történő részvétellel segítettük. Erősítettük a felnőtt lakosság környezettudatos 



gondolkodásának fejlődését tájékoztatók, szórólapok közzétételével, 
sajtópublikációkkal, helyi médiumok bevonásával. 
Kivétel nélkül támogattunk a társaságunkat megkereső civil szervezetet, lakossági 
szerveződést, mely tevékenység összefüggött az illegális hulladéklerakás ill. az ú.n. 
„erdőszéli tájsebek” felszámolásával éppen úgy, mint az adott Önkormányzat által is 
preferált megmozdulások, események, rendezvények során a szelektív gyűjtés 
népszerűsítését speciális gyűjtőedényzetek kihelyezésével ill. az adott rendezvény 
komplett hulladékgazdálkodással történő díjmentes kiszolgálásával. 
Jelen beadványunkban, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3 § (1) bekezdése 
alapján megfogalmazott a), ás b). pontokra hivatkozva, (”a közszolgáltatás díját úgy 
kell meghatározni, hogy a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony 
működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, 
valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és 
ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a 
közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató 
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés 
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra”)  összköltség arányos  részét 
a költségekbe bekalkuláljuk.  
 

ii.              A 2011. évi lakossági hulladékkezelési díjak, mint közszolgáltatási díj, 
megállapításának kérelmét nyújtjuk be az alább felsorolt jogszabályok alapján, az 
azokban leírtaknak megfelelően.  
 
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
 a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási 

díj megállapításának részletes szakmai szabályairól. 
20/2006. (IV. 5.)  KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről című  rendelet. 
2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai a biológiailag lebomló 

szerves anyagok lerakóktól történő eltérítésének szabályozása 
A fent leírt törvény szerinti fogalom meghatározások rögzítése. 

 
 
Díj megállapítási kérelmünk tartalma: 
 

iii. 1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és 
fizetésének meghatározása, és  

iv.     rögzítése a 64/2008. (III.28.) 
Kormányrendelet paragrafusai alapján. 

 
2. A közszolgáltatás díjának meghatározása, és rögzítése kiemelve a 64/2008. 
   (III.28.) Kormányrendelet ide vonatkozó része a lakossági hulladékszállítási díjba 
    beépítendő költségekről. 
 
3. Csorna régiója  2010 évi I-IX. hónap költségkalkulációja, a 64/2008. (III.28.)    
Kormányrendelet 7. §-ának számítási, előírásai alapján.  
 
4. 2011. évi közszolgáltatási díj költségkalkulációja 
 



5. 2011. évi közszolgáltatási díj megállapítási javaslat 
 
 
1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása (az 
érvényben lévő jogi szabályozások szerint): 
 

v. 1/a. A közszolgáltatási díjat annak az 
ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a 

vi.       jelen rendeletben foglaltak szerint a 
hulladékkezelési közszolgáltatás  

vii.       igénybevételére köteles, a 64/2008. 
(III.28.) Kormányrendelet 6 § (1) alapján. 

  
1/b.Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a 

Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt 
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. 

 
1/c. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

   Továbbá nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a 
Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében 
az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az 
akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. 

 
1/d. Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató vagy 

az általa a képviselő-testület egyetértésével díjbeszedésre megbízott számlát 
bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a 
Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a 
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni. 

 
1/e.A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját   
      negyedévente kötelesek megfizetni.  
 
1/f. A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell  
      kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén, a Ptk-ban meghatározott mértékű  
  késedelmi kamatot kell fizetni, mely díjhátralék adók módjára behajtható 

köztartozás. Közvetlenül a lakosság felé történő számlázás esetén, a szerződő 
felek a  díjhátralék behajtásáról a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, 
26. §. alapján gondoskodnak. 

 
1/g.A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban 

az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak 
a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya 
nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Közszolgáltató válaszolni köteles. 

 
1/h. Üdülőingatlanok illetve időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban    
      vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell 



     megállapítani. Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő 
     közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati 
     szezon időtartamát kell alapul venni. 
 
 

2. A közszolgáltatás díja: 
 
 2/a.A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, 

illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatási díjat - kell 
fizetnie, a  64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján: 

 
2/b. A Közszolgáltató a díjfizetési időszak lejárta előtt kezdeményezheti a 

közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek 
- költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő- testület  által elismert és 
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének 
függvényében. 

 
2/c.A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a a közszolgáltatást 

működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek 
és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető 
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására 
alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb 
költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, 
valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony 
hulladékgazdálkodásra 

 
2/d. A díj megállapításánál költségnek és ráfordításnak minősül különösen a 

hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához 
szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek, a közszolgáltatással 
kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és 
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. Ezeken kívül a díjnak 
tartalmaznia kell a számlázás és díjbeszedés költségét, a környezetvédelmi 
kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett 
illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályokon alapuló 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, 
illetve mérések és vizsgálatok költségét. A hulladékkezelő létesítmények és 
eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, 
bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat.  

 
2/e. A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozásának, utógondozásának 

és rekultivációjának biztosítása. 
 
2/f. 2011 évre szóló beterjesztésünkben a szelektív csomagolási hulladékok gyűjtési 

költségei az előző évhez hasonlóan a lakossági díjképzésbe beépítésre kerültek, 
a licenszdíj után és az anyagdíj utáni bevételek azonban a teljes önköltségből 
levonásra kerülnek. 

 
2/g.A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó előírások  



      alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek    
      meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel, 3. § meghatározott indokolt 
      költségek, és ráfordítások és a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti   
      fejlesztések összege, és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként  
      kell megállapítani. 
 
2/h.A közszolgáltatási díj megállapításához a Közszolgáltató köteles díjkalkulációt   
      készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj     
      alátámasztására. A díjkalkulációt, és az ár megállapítási javaslatot, a díjfizetési  
      időszak lejárta előtt az önkormányzat  rendelkezésére kell bocsátania. 
 
2/i. A közszolgáltatás díját a képviselő- testület tárgyéves díjfizetési időszakra 

állapítja meg. 
 
2/j. A Közszolgáltató által teljesítendő, jogszabályokban meghatározott        

közszolgáltatás mértékét és minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére  
       az egységnyi díjaktól arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét  
       figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető.  
 
 
3.Csorna Régió 2010. évi I-IX hónap költségkalkulációja: 
 
A 2010 évi kalkuláció költségelemei Csorna Régió elkülönített, önálló költségei. A 
közvetett költségek megosztási arányát a következő módon képeztük: 
 
A 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet figyelembevételével, a teljes költségkalkuláció a 
következő számítási képletek alapján történt. 
 
 
3/a. Egységnyi díjtétel számítása : 
 
A 2010 évi kalkuláció költségelemei Mosonmagyaróvár környéke elkülönített, önálló 
költségei. A közvetett költségek megosztási arányát a következő módon képeztük: A 
64/2008. (III.28.) Kormányrendelet figyelembevételével, a teljes költségkalkuláció a 
következő számítási képletek alapján történt. 
 
3/a. Egységnyi díjtétel számítása : 
 
2009. évi I-IX hónap teljes önköltség plusz infláció plusz fejlesztési tartalék – a 
lakossági szelektív hulladékgyűjtés árbevétele Huf-ban. (megjegyzés: ez a 
bevételtartam a díjképzésnél költségcsökkentő tényező kell legyen)  osztva a  2010. 
évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék mennyiséggel, m3 –
ben. 
Képletszerűen:  
 

(2010. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék) -  a lakossági szelektív 
hulladékgyűjtés árbevétele (Huf) 

________________________________________________________________________________ 
 

2010. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék mennyiséggel (m3) 
 



 
Mértékegység: Huf / m3 
 
 
3.b. Fejlesztési tartalék: 

      A 2010. évi fejlesztési tartalék képzését a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól rendelet alulírott paragrafusa alapján 2011 évre konkrét 
összegben állapítottuk meg. 
 
3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy 
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges 
folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás 
fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének 
biztosítására alkalmas legyen a létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, 
azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló 
kiadásokat és ráfordításokat tartalmazza. 
 
A hulladékok mechanikai kezelése aprítással - a jobb tömöríthetőség elérésének 
érdekében - a közszolgáltatás keretében történő hulladék ártalmatlanítás során ma 
már a jogszabályok által maghatározott elvárás. A gazdaságosabb üzemeltetés miatt 
a Jánossomorjai Regionális Hulladék Feldolgozóban feltétlenül indokolt, hogy a 
meglévő depótéren a korszerű hulladék-kezelés, azaz a minél magasabb tömeg-
térfogat arány elérése érdekében a fejlesztések elkerülhetetlenek.   
 
Kiemelten kezelendő továbbá a komposztálás hatékonyságának növelése – az 
egyre nagyobb volumenű zöldhulladék beszállítás miatt -, valamint ezen hulladékok 
homogenizálása, a zsákok és más idegen anyagok a lehető legnagyobb arányok 
eltávolítása, valamint a temetői zöldhulladék fém és egyéb anyagoktól való 
mentesítése. 
 
A csurgalékvíz az elmúlt években egyre nagyobb kihívást jelent a lerakón, hiszen a 
lerakott hulladék és ezzel együtt a lerakó prizma felülete is növekszik, míg a 
csurgalékvíz kezelő berendezések paraméterei az építés óta változatlanok és a 
meglévő csurgalékvíz-kezelő részegység bővítése jelentős költségnövekedéssel 
járna. Ezért egy alternatív Kutatás-Fejlesztésbe kezdett cégünk a követezőkben 
leírtak szerint:   
 
A csurgalékvíz-kezelés, mint megnövekedett feladat ellátása érdekében, a nagy 
párolgási felület és a nehézfémek megkötésének (a csurgalékvíz kémiai összetételét 
elemezve megállapítható, hogy egyre inkább kimutathatók a nehézfémek, mint 
mennyiségében, mint összetevőiben), valamint a rézsűkön a szél és csapadék erózió 
csökkentésének biztosítása érdekében növénykultúrás termesztési kísérletek folynak 
a lerakótéren, amely 2011-ben teljesedik ki üzemi méretekre. 
 
A 2011 évre tervezett fejlesztéseinket ezen a területeken kívánjuk fokozni, ezért 
szükséges fejlesztési tartalék tervezése 2011 évre, melyet a költségkalkulációnk (3/c) 
tartalmaz. 
 



A jövőre (2011) nézve fontos változás lehet a szelektív hulladékgyűjtés licensz-
díjának kérdésköre. Nem tudható, hogy az eddigi lakossági szelektív gyűjtés 
költségeire közelítőleg fedezetül szolgáló, a koordináló szervezetektől licencdíjként 
továbbjuttatott összeg milyen formában, mértékben kerül majd el hozzánk, 
közszolgáltatókhoz. Erről nincs még információ. Ezidáig az előzőekben körülírt 
koordinálóktól kapott licencdíj, mint bevétel csökkentette a lakosságra hárítandó 
(lakosság által kötelezően igénybe veendő, ill. ezért kötelezően fizetendő) 
hulladékszállítási díjat. Ez azonban így jelen állás szerint kérdéses, ami óvatos 
becslések szerint is akár 2-3 %-os díjnövekedést jelentene, vagy másik opcióként 
költség megtakarítási célzattal a lakossági szelektív gyűjtés bizonyos (amely esetben 
a nyers anyagár nem fedezi a költségeket) frakcióinak leállítását vonzaná magával. 
 
 
3/c. 2010. évi I-IX hónap szolgáltatási hulladékmennyiség  
 
2010. évi I-IX hónap összes, lakossági rendszeres közszolgáltatásból származó 
hulladék, m3-es mennyisége, természetesen elkülönítve a szolgáltatási (u.n. ipari) 
gyűjtésből származó hulladékok mennyiségétől. 
 
Ez Csorna Régió jelenlegi ürített edényszerkezetét és ürítési gyakoriságát 
figyelembe véve 41.303 m3 
 
3/c.: 2010. évi I-IX hónap költségkalkulációja:  
                                                                                                            Huf-ban 

Megnevezés 
Lakosság  

Üzemanyag ktg. 18 503 206 
Munkaruha 556 364 
Egyéb anyag ktg. 3 145 767 
Anyagköltség összesen: 22 205 337 
Javítási ktg. 5 697 055 
Egyéb anyagjellegű. Ktg. (posta, telefon, stb) 678 267 
Anyagjellegű költség összesen: 6 375 322 
Biztosítás 157 002 
Egyéb ktg.  136 333 
Egyéb költség. összesen 293 335 
Bérköltség 18 899 563 
TB + EHO 5 946 378 
Egyéb bérjellegű összesen 887 916 
Bérjellegű költség összese 25 733 857 
Amortizáció 4 794 482 
Közvetlen költség összesen 59 402 333 
Szeméttelep költsége 20 725 141 
Általános ktg. cégre 11 870 504 
Központi igazgatás 17 123 945 
Egyéb ráfordítás 3 385 242 
Iparűzési adó 1 810 876 
Teljes önköltség 2010 I-IX hónap 113 318 042 
Szelektív hulladék árbevétele -8 247 662 



Infláció     3,5 % 3 966 131 
Fejlesztési tartalék 10 000 000 
2010 I-IX hónap teljes önköltség, megnövelve az 
inflációval és a fejlesztési tartalékkal, csökkentve a 
szelektív hulladékgyűjtés árbevételével 

119 036 512 

A 3/b. pont szerinti megadott szolgáltatási 
hulladék mennyiség m3 -ben   

41 303 

Egységnyi  díjtétel 1 m3-re jutó díja: 2 882 
                                                                                                                             + ÁFA                      
Lakossági arány 80 %, ebből Csorna környéke 72,972 arányos %                                                     
 
 
Az alapköltségeket a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet  („a Közszolgáltató által 
teljesítendő, jogszabályokban meghatározott közszolgáltatás mértékét és minőségét 
meghaladó többletszolgáltatás esetére az egységnyi díjaktól arányosan eltérő és a 
teljesített közszolgáltatás jellegét  figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető”), 
alapján taglalja az alább következő pontban.  
 
 4. 2011. évi közszolgáltatási alapdíj költségkalkulációja: 
 
2010. I-IX. hó teljes önköltség:                                     113.318.042 Huf + ÁFA 
2011. évi infláció     (3,5 % ) :                                                     3.966.131 Huf + ÁFA  
2011. évi fejlesztési tartalék           .                           10.000.000 Huf + ÁFA 
2010. évi szelektív hulladékgyűjtés árbevétele:                         -8.247.662  Huf + ÁFA 
2010. évi I-IX. hó teljes önköltsége + infláció  
+ fejlesztési tartalék -  a szelektív hulladékgyűjtés 
árbevételének csökkentésével a tényleges árbevétel:             119.036.512 Huf + ÁFA 
 
2010. évben I-IX. hónapban a lakosságtól közszolgáltatás körében elszállított 
lakossági hulladék mennyisége, melyet m3- es egységben számolunk: 41.303 m3 

 
2010. évben a lakossági hulladékszállítás, mint közszolgáltatás körében lakosságtól 
elszállított hulladék szállítási díja a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján:   
 
2010. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék – lakossági 
szelektív hulladék árbevétel Huf-ban (hiszen ezek a díjképzésnél költségcsökkentő 
tényezők) 
/ azaz osztva  
a 2010. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett, elkülönített lakossági szolgáltatási 
mennyiséggel m3 –ben 
 
 

 119.036.512  Ft  / 41.303 m3 = 2.882 Ft/m3  + ÁFA 
 

 
tehát 2010. évben a közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele: 

 
2.882 Ft/m3 + ÁFA  

                                                      
 



2011. évi közszolgáltatási díj megállapításának javaslata: 
 
A közszolgáltatási alapdíj kérelem a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól alapján számolva készült. 
 
A közszolgáltatási alapdíjra épülő szolgáltatási díjcsomag alapelemeket és 
többletelemeket egyaránt tartalmaz,, melyekhez többletszolgáltatás is járul. Ezeket 
az elemeket az alábbiak szerint vázoljuk: 
 
 
5/1. Alapszolgáltatás: 
 
- A közszolgáltatás keretében szabványosított gyűjtőedényzet heti egy alkalommal 
történő ürítését,  
- Évi 1x térítésmentes lomtalanítást 1 fős háztartás esetében 100 liter/háztartás, 2 
vagy több fős háztartás esetében 200 liter/háztartás mennyiségben. 
- A törvényben előírt szelektív hulladékgyűjtés elősegítése érdekében a kialakított 
hulladékszigetekkel történő szelektív gyűjtés végzése (papír, műanyag palack, üveg 
és fém italos doboz frakciókra) 
- A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozása, utógondozása és 
folyamatos rekultivációja. 
-  Zöldhulladék jánossomorjai hulladékátadási ponton történő sajáterős átadási 
lehetősége mennyiségi megkötés nélkül díjhátralékkel nem rendelkező lakosság 
ügyfelek részére. 
- A temetői és lakossági zöld-hulladék elszállítása gyűjtőpontról 500 liter/háztartás/év 
mennyiségben, díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek részére kísérleti jelleggel 
fenntartva.  
- Házhoz menő zsákos pet palack és alumínium italosdoboz gyűjtés havi egy 
alkalommal kísérleti jelleggel fenntartva.  
 
 
5/2 A 2010 évben bevezetésre javasolt célalap rendszer: 
 
5/2/1 Házhoz menő szelektív gyűjtéshez rendszeresített gyűjtőzsák 10 db/év/ingatlan 
A korábbi években megvalósuló zsákos PET palack gyűjtéshez a szolgáltató biztosít 
10 db/év mennyiségben átlátszó feliratos műanyag zsákot. A 10 db zsák ára 350 Ft + 
ÁFA. Természetesen amennyiben a lakossági igény ennél nagyobb, a lakosság más 
forrásból beszerzett zsákot is kihelyezhet, melyet a hulladéknaptárban rögzített 
időpontban a gyűjtőjármű az ingatlan elől elszállít havi rendszerességgel. 
Gépjárműveinken az említett zsákok is megvásárolhatóak lesznek a lakosság 
részére. 
2,647 Ft/liter x 110 = 291 Ft/110 literes edény ürítés + ÁFA 
(291 x 52) + 350 = 15.482 Ft/110 literes edény + ÁFA 
(15.482 : 52) : 110 = 2,706 Ft/liter 
azaz a házhoz menő zsákos gyűjtéshez biztosított zsákok a díjban az előző évi érték 
változatlanul hagyása mellett: 0,059 Ft/liter + ÁFA 
 
 



5/2/2 KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázathoz szükséges önrész célalap 
 
A KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése (az 
előző évben alkalmazottakkal teljesen megegyező metódussal) pályázat 
beadásához/megvalósításához szükséges önrész részbeni finanszírozási forrásának 
megteremtése érdekében létrehozott alap. A pályázat beadásához a pályázati 
dokumentáció készítése során kötelező módszertannal meghatározott, de minimum 
30% önrész szükséges. 
 
A hulladék közszolgáltatási díjba a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján 
beépíthető a beruházások finanszírozására szolgáló rész. A hulladékgazdálkodási 
projekt megvalósítása várhatóan 2010-2012 során megtörténik.  
A Rekultív Kft csak mint „beszedő” közreműködik a célalap megvalósításában, az 
ilyen célra begyűjtött összeg – szerződés alapján – az Önkormányzat részére kerül 
átutalásra, felhasználásáról az Önkormányzat rendelkezik. 
 
Az előirányzatok szerint az önrész összege, a térségi társulás felé 1560 millió Huf 
körül mozog. Ebből lakosságarányosan a Csorna környékére jutó rész 463.800.000 
Huf. 
10 éves hitel visszafizetést feltételezve pusztán tőkerész visszafizetésére nézve ez 
46,38 millió Huf/ év összeget jelent. Természetesen a kamatok ill. egyéb költségek 
mértéke is jelentős, melyek megadása a konkrét hitelajánlat ismeretében számítható 
ki. Nyilvánvalóan a hitel visszafizetése –annak magas mértéke miatt - ütemezett 
exponenciálisan növekedő intenzitással javasolt, ezért a kamatköltségek és egyéb 
költségek (pl. banki, kezelési, ügymeneti) beépítését (a hitel ajánlati érték pontos 
ismeretében) a „díjkiterhelésbe” a hitelidőszak második felében  praktikus beépíteni, 
ezért kezdetben a 10 évre arányosan leképezett tőkerész 35 %-át javasolt maximum 
a díjba beépíteni. 
 
Ezek alapján  
120 literes űrmértékű kukára levetítve, és az Önökkel egyeztetett háztartások száma 
12.976 db. 52 db  éves ürítést figyelembevételével a számítási képlet levezetése a  
következő: 
16.233.000 Huf/ év költség =  12.976 db háztartás x 120 liter x 52 db ürítéssel x ( X 
összeg ) 
 
KEOP önrész célalap ürítési egységre lebontott díja az előző évi érték 
változatlanul hagyása mellett: 0,200 Ft/liter + ÁFA 
 
5/2/3 Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése célalap 
2011 évben lehetőség van a településen igénybe vehető lomtalanítás 
mennyiségének háztartásonként 100 literrel történő emeléséhez. Tehát 1 fős 
háztartás esetében 200 liter/háztartás, 2 vagy több fős háztartás esetében 300 
liter/háztartás mennyiségben mennyiségben.  
A régióban lévő háztartások (12.976 db) vonatkozásában ez 4.975.000 Forint 
többlet-költséget jelent. 
4.975.000 Huf/év költség = 12.976 db háztartás x 120 liter x 52 db ürítéssel x (X 
összeg) 



Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése (+ 100 liter/háztartás) célalap ürítési 
egységre lebontott díja: 0,061 Ft/liter + ÁFA 
 
 
2011. évi közszolgáltatási díj beterjesztés elemei: 
 
 
5/1. A már előző évben bevezetett bővített alapszolgáltatási elemekkel bíró 
alapdíj javaslat: 
 

2,882 Ft/liter + ÁFA 
 
 
 
5/2/1. pontban leírtak a korábbi években már bevezetett bővített 
alapszolgáltatások megtartásával (Házhoz menő zsákos pet palackgyűjtéshez, 
Rekultív Kft által biztosított 10 db zsák/ingatlan) 

 
 

0,059 Ft/liter + ÁFA 
 
 

 
5/2/2 pontban leírtak a korábbi években már bevezetett bővített 
alapszolgáltatások megtartásával (KEOP önrész célalap biztosításával) 

 
                    0,200 Ft/liter + ÁFA 
 
 

5/2/3 Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése (+100 liter/háztartás) célalap 
 

0,061 Ft/liter ÁFA 
 
 
Díjemelési javaslat: 
 
I. Verzió, azaz a korábbi években már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz 
menő pet palack zsákos gyűjtéssel +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) 

 
3,082 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2010. évi bővített, KEOP célalappal növelt díjhoz képest 

 
 3,11 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 30 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 60 Ft/hó 

növekedést jelent. 
 



II. Verzió, azaz a korábbi években már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz 
menő pet palack zsákos gyűjtés 10 db zsák/háztartás Rekultív Kft. általi 
biztosításával (5/2/1) +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) 

 
3,141 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2010. évi bővített KEOP célalappal növelt díjhoz képest 

 
 5.08 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 49 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 99 Ft/hó 

növekedést jelent. 
 
 
III. Verzió, azaz a korábbi években már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz 
menő pet palack zsákos gyűjtéssel +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) +  
Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése (+100 liter/háztartás) célalap (5/2/3) 

 
3,143 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2010. évi bővített KEOP célalappal növelt díjhoz képest 

 
 5.15 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 50 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 100 Ft/hó 

növekedést jelent. 
 
 
 
IV. verzió, azaz a korábbi években már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz 
menő pet palack zsákos gyűjtés 10 db zsák/háztartás Rekultív Kft. általi 
biztosításával (5/2/1) +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) +  Vegyes 
lomtalanítás mennyiségi növelése (+100 liter/háztartás) célalap (5/2/3) 

 
3,202 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2010. évi bővített KEOP célalappal növelt díjhoz képest 

 
 7.12 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 69 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 138 Ft/hó 

növekedést jelent.  
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen beadványunkban a díjképzési törvények szellemében beterjesztett  díjnövelési 
javaslatunk fő elemei az előterjesztésünkben szereplő 2010 évi szakmai 
többletprogramunk megvalósításával járó többletköltség kimutatás mellett a 2011 
évre előterjesztett 3,5 %-os inflációs ráta, és a 10.000.000 forintos fejlesztési alap, 
mely hatékony felhasználásával a megnövekedett feladatainkat - Jánossomorjai 
Regionális Hulladékfeldolgozóban végrehajtandó fejlesztések miatt  - üzembiztosan 
és  költséghatékonyan tudjuk elvégezni.  
 
A teljes díjnövelési javaslatunk a 2009 évben bevezetett többlet célalapok 
megtartásával és Keop célalappal 3,11 %-os díjemelést jelent. A házhoz menő 
zsákos gyűjtéshez zsák biztosítása növekménnyel együtt a díjnövekedés a tavalyi 
elfogadott díjhoz képest  5,08 %-ban jelentkezik. Vegyes lomtalanítás mennyiségi 
növelése (+100 liter/háztartás) célalappal együtt a tavalyi elfogadott díjhoz képest   
5,15 %-ban, míg ez zsákos gyűjtéshez zsák biztosítása növekménnyel együtt 7,12 
%-ban jelentkezik.   
 
A törvényi szabályozásokat összegezve a 64/2008.(III.28) Kormányrendelet 
határozza meg a közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait, az 
önköltségszámítás tételeit és a díjkalkuláció módját. Továbbá a 20/2006. (IV. 5 
rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről című  KvVM rendelet pedig a regionális hulladékkezelő 
üzemeltetéséből fakadó feladatokat szabályozza. Jelen beadványunk 4. pontjában 
szerepel az előzetesen említett hatályos törvényi szabályok betartásaihoz szükséges 
alapdíj kalkuláció.  
 
A 64/2008.(III.28)  Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat mint 
árhatóság a kalkulált díjnál alacsonyabbat elfogadhat, azonban a kieső részt – a 
különbözetet – köteles szolgáltatója részére megtéríteni. 
 
Kérem Önöket, hogy a 2011. évi hulladékszállítási díjat, mint közszolgáltatási díjat - 
figyelembe véve a közelmúltban érvénybe lépett törvényi kötelezőségek 
betartásának szükségességét  - a 2010. évi soron következői képviselő testületi 
ülésükön, a jelen díj megállapítási kérelem szerint elfogadni szíveskedjenek. 
 
Célunk, hogy a közszolgáltatást a 2010-ben tapasztalható kedvezőtlen gazdasági 
hatások ellenére is meg tudtuk oldani és önök által közös fórumaikon is visszaigazolt 
fejlődésünket továbbra is fenn kívánjuk tartani. 
 
Ehhez kérem a beterjesztésünk elfogadását. 
 
Jelen, 2011. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme a 
melléklettel együtt 15 számozott oldalból áll. 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2010-11-15 
 
Tisztelettel: 

 
      Nagy Lajos      Hancz Attila 
ügyvezető igazgató       cégvezető 
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2011. évben a különböző térfogatú hulladékgyűjtő edények egyszeri díjai a 
szolgáltatás tartalmától függően az alábbi verziók szerint kerülnek beterjesztésre:

I. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/2 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 3,0820 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,0820 = 185 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,0820 = 247 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,0820 = 339 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,0820 = 370 Ft/ürítés + ÁFA

3,111%  %-os díjemelés

II. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/1 és 5/2/2 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 3,1410 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,1410 = 188 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,1410 = 251 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,1410 = 346 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,1410 = 377 Ft/ürítés + ÁFA

5,085%  %-os díjemelés

III. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/2 és 5/2/3 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 3,1430 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,1430 = 189 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,1430 = 251 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,1430 = 346 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,1430 = 377 Ft/ürítés + ÁFA

5,152%  %-os díjemelés

IV. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/1, 5/2/2 és 5/2/3 célalappal növe

Egységnyi díjtétel: 3,2020 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,2020 = 192 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,2020 = 256 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,2020 = 352 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,2020 = 384 Ft/ürítés + ÁFA

(5/2/1 házhoz menő zsákos szelektív gyűjtéshez rendszeresített zsákok és 5/2/2 KEOP önrész célalap és 
5/2/3 vegyes lomtalanítás (+100 liter) mennyiségi növelése célalap biztosításával)

(5/2/2 KEOP önrész célalap biztosításával)

(5/2/1 házhoz menő zsákos szelektív gyűjtéshez rendszeresített zsákok és 5/2/2 KEOP önrész célalapok 
biztosításával)

(5/2/2 KEOP önrész célalap és 5/2/3 vegyes lomtalanítás (+100 liter) mennyiségi növelése célalappal 
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7,126%  %-os díjemelés

Mosonmagyaróvár, 2010. november 15.

Nagy Lajos
ügyvezető igazgató

Oldal 2



Kivonat 
 

a „PANNON-VÍZ” Zrt. 2010. november 25-én megtartott 
rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvéből 

 
 
30/2010. (XI. 25.) számú határozat 
 
A PANNON-VÍZ Zrt. közgyűlése a 2011. január 1-től ivóvíz-szolgáltatás és 
szennyvízcsatorna használat díját és díjszámítás alapját az alábbiakban állapítja meg. 
 

I. Általános rendelkezés 
 

A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén az ivóvíz szolgáltatási díj alapja a 
fogyasztóhoz felszerelt vízórán mért fogyasztás. 
Azon fogyasztási helyekre, ahol, a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, 
a 8/2000. (X.18.) KöViM rendelet alapján jelen határozat VI. pontjában meghatározott 
fogyasztási mennyiség az irányadó.  
 
Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmérő került kiépítésre, a díj alapja a 
szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az 
ivóvízfogyasztás. 
 
Amennyiben a fogyasztó, a PANNON-VÍZ Zrt. engedélyével vezet csapadékvizet az 
egyesített rendszerbe, a díjszámítás alapja a II/4. pont alapján meghatározott 
mennyiség. 

 
II. Fogalom meghatározás 
 

1. Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz 
és/vagy csapadékvíz keveréke.  

 
2. Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett 

vízellátás, szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített 
rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett 
csapadékvíz mennyiség alapján csapadékvíz-elevezetési díjat kell számlázni. 

 
3. A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén szennyvízcsatorna használati díjat 

fizet minden fogyasztó, aki települési szennyvizet bocsát ki. 
 
4. Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: 
 

Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező / 365 nap = m3/nap 
 

Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat): m2 
10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: 
mm/év/m2 
 
Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező 
szám az MI-10-455/2-1988 műszaki irányelv szerint. 



 
Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m3/nap x 
csapadékvíz-elvezetési díj, melyről a PANNON-VÍZ Zrt. megállapodás szerinti 
időszakonként (havonta, negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé. 

 
5. Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása, továbbiakban 

fogyasztás. 
 
6. Lakossági fogyasztás: 

a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének 
kielégítése céljára használja fel, továbbá 

b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól 
műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási 
célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe 
vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá 

c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási 
szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá 

d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. 
 
7. Állami, önkormányzati és egyéb intézmények fogyasztása: 

a.) az a vízhasználat, amikor a megyei, regionális illetve országos 
feladatot ellátó, állami költségvetésből működő hivatalok, intézmények az 
ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá 

b.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények 
az ivóvizet közfeladat ellátásra használják fel, illetve a hőszolgáltatók által a 
lakosságnak és jelen fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott 
melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, továbbá 

c.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, 
intézmények, továbbá, amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat 
ellátására használják fel, továbbá 

d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás. 
 
8. Közületi fogyasztás: 

Az, ami nem minősül sem lakossági, sem állami, önkormányzati és egyéb 
intézményi fogyasztásnak. 

 
9. A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: 

építkezés, gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából – a polgármester és a 
szolgáltató hozzájárulása alapján – történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás 
mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki 
számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának módjáról a 
polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a 
hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie. 
 



III.  Szabálytalan víziközmű használat 
 

1. A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén a fogyasztó szabálytalanul használja a 
víziközműveket, ha: 
a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a PANNON-VÍZ Zrt. (szolgáltató) 

hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy 
kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását 
valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából 
felszerelt zár, plomba sérült) 

b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) 
vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti 

c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon 
keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti 

d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt 
locsolási vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató 
hozzájárulása nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja 

e.) csapadékvizet – a szolgáltató engedélye nélkül – a szennyvízelvezető rendszerbe 
vezeti 

f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által – a szolgáltató 
engedélye nélkül – meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be. 

 
2. Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul 

vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz 
díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig 
terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében. 

 
3. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően 

nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső 
időtartamra kell megállapítani. 

 
4. A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz) 

mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és 
szennyvízcsatorna használati díj háromszorosával számlázza. 

 
5. A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna 

használati díj meghatározása során, a mennyiség-számításnál jelen határozat VI. 
pontja szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel.  
Csapadékvíz mennyiség esetén jelen utasítás II/4. pontja az irányadó.  

 



IV. Az ivóvíz szolgáltatás díja 2011. január 1-től a következő 
 

1. Alapdíj  
 

           

Lakosság
Állami intézmények, 

önkormányzat és 
intézményei

Közület

átalánydijas 260 Ft/hó + ÁFA 260 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA
NA 13 mellékvízmérő 260 Ft/hó + ÁFA 260 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA
NA 13 vízmérő 260 Ft/hó + ÁFA 260 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA
NA 20 mellékvízmérő 620 Ft/hó + ÁFA 620 Ft/hó + ÁFA 1 050Ft/hó + ÁFA
NA 20 vízmérő 990 Ft/hó + ÁFA 990 Ft/hó + ÁFA 1 050 Ft/hó + ÁFA
NA 25 mellékvízmérő 1 310 Ft/hó + ÁFA 1 310 Ft/hó + ÁFA 1 920 Ft/hó + ÁFA
NA 25 vízmérő 1 860 Ft/hó + ÁFA 1 860 Ft/hó + ÁFA 1 920 Ft/hó + ÁFA
NA 30 vízmérő 2 610 Ft/hó + ÁFA 2 610 Ft/hó + ÁFA 2 720 Ft/hó + ÁFA
NA 40 vízmérő 5 200 Ft/hó + ÁFA 5 200 Ft/hó + ÁFA 5 450 Ft/hó + ÁFA
NA 50 vízmérő 10 400 Ft/hó + ÁFA 10 400 Ft/hó + ÁFA 10 890 Ft/hó + ÁFA
NA 65 vízmérő 12 380 Ft/hó + ÁFA 12 380 Ft/hó + ÁFA 12 940 Ft/hó + ÁFA
NA 80 vízmérő 14 290 Ft/hó + ÁFA 14 290 Ft/hó + ÁFA 14 970 Ft/hó + ÁFA
NA 100 vízmérő 19 490 Ft/hó + ÁFA 19 490 Ft/hó + ÁFA 20 420 Ft/hó + ÁFA
NA 150 vízmérő 25 980 Ft/hó + ÁFA 25 980 Ft/hó + ÁFA 27 220 Ft/hó + ÁFA
NA 200 vízmérő 37 130 Ft/hó + ÁFA 37 130 Ft/hó + ÁFA 40 840 Ft/hó + ÁFA  

 
2. Fogyasztástól függő m3 díj 

a.) Lakosság: 188 Ft/m3 + ÁFA 
b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények: 188 Ft/m3 + ÁFA 
c.) Közület: 213 Ft/m3 + ÁFA 

 
3. Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy 

egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez 
viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket 
veheti igénybe: 

 
50 000 m³ alatt 20% 
50 001-100 000 m³-ig 25% 
100 001-200 000 m³-ig 30% 
200 001 m³ fölött 35% 
 

V. A szennyvízcsatorna használat díja 2011. január 1-től a következő 
 

1. Fogyasztástól függő m3 díj 
 

a.) Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül: 371 Ft/m3 + ÁFA 
Környezetterhelési díj: 8 Ft/m3 + ÁFA 
Lakossági díj: 379 Ft/m3 + ÁFA 
 

b.) Állami, önkorm. és egyéb int. díja körny.terh.díj nélkül:371 Ft/m3 + ÁFA 
Környezetterhelési díj: 8 Ft/m3 + ÁFA 
Állami, önkormányzati és egyéb intézmények díj: 379 Ft/m3 + ÁFA 
 

c.) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül: 434 Ft/m3 + ÁFA 



 

 
 

Környezetterhelési díj: 8 Ft/m3 + ÁFA 
Közületi díj: 442 Ft/m3 + ÁFA 
 

2. Egyesített szennyvízcsatorna használat esetén a csapadékvíz díja: 
 

a.) Lakossági: 371 Ft/m3 + ÁFA 
Környezetterhelési díj: 8 Ft/m3 + ÁFA 
Díj: 379 Ft/m3 + ÁFA 
 

b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények: 371 Ft/m3 + ÁFA 
Környezetterhelési díj: 8 Ft/m3 + ÁFA 
Díj: 379 Ft/m3 + ÁFA 
 

c.) Közületi: 434 Ft/m3 + ÁFA 
Környezetterhelési díj: 8 Ft/m3 + ÁFA 
Díj: 442 Ft/m3 + ÁFA 

 
VI.  Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásánál figyelembe vehető 

átalánymennyiségek 
 

1. Beépített ingatlanok (telkek) 
 

1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap 
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal* 60 l/fő/nap 
1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap 
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap 
1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 

l/fő/nap 
1.6. épületen belül, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 

l/fő/nap 
1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, 

hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap 
1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes 

vízmelegítővel 150 l/fő/nap 
1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű 

egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap 
 

2. Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó 
 

3. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap 
 

4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók 
száma szerint 30 l/fő/nap. 

 
5. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek 

esetében az 1/1.1-1.3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján 
évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-
szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjat felszámítani. 

 
VII. Locsolási kedvezmény 



 

 
 

 
1. A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízcsatorna használati díj 

számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni. 

 
2. A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a 

fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére.  
 
3. A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció csak annak a 

fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem 
rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti 
igényét a 2. pontban meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta. 

 
4. A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott 

vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. 
 
5. Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt 

azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: 
a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói 

közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, 
felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége van. 

b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon 
túli díjhátraléka van. 

 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteléül:  Kőhalmi Zsoltné 
 jegyzőkönyvvezető 



 

 
 

Kivonat 
 

a „PANNON-VÍZ” Zrt. 2010. november 25-én megtartott 
rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvéből 

 
 
31/2010. (XI. 25.) számú határozat 
 
I. Általános rendelkezések 

 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés rendelkezésének 
értelmében a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 
közfeladatok körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés 
nélküli ingatlanok esetén, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek 
összegyűjtéséről, tisztításáról, továbbá ártalommentes elhelyezésének szervezéséről és 
ellenőrzéséről. A törvényi felhatalmazással a Kormány rendeletben szabályozza a 
közszolgáltatási tevékenységet. 
 
Elsődleges feladat a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási 
Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó településeken a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek ártalommentes elhelyezése. E feladat 
teljesítésére társaságunk rendelkezik a meglévő tisztítóművekben történő kezelés, fogadás 
és ártalommentes elhelyezés engedélyével.  
A PANNON-VÍZ Zrt területén, a fenti hivatkozással érintett agglomerációk, ahol a 
türelmi idő 2010. december 31: 
 
Győri Üzemmérnökség területén: Győr, Kunsziget 
Nyúli Üzemmérnökség területén: Écs 
Kapuvári Üzemmérnökség területén: Kapuvár 
Csornai Üzemmérnökség területén: Csorna 
 
A közszolgáltatás során az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a 
továbbiakban: ingatlan tulajdonos) köteles az ingatlanon keletkezett, közüzemi 
csatornahálózatba vagy a helyben való tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási 
szennyvizet külön meghatározott módon gyűjteni és begyűjtésre átadni. 
 

II. Fogalom meghatározás 
 
a.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: 

olyan háztartási szennyvíz, melyet a keletkezés helyéről – közcsatornára való bekötés 
vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – 
gépjárművel kell elszállítani ártalmatlanítás céljából. 
 

b.) Begyűjtés: 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek az ingatlan tulajdonosától, 
birtokosától, vagy használójától történő átvétele. 
 

c.) Műszakilag rendelkezésre álló víziközmű: 
az ingatlan bekötése szempontjából az a víziközmű közhálózat – ivóvíz törzshálózat 
és bekötővezeték együttesen, illetőleg szennyvízelvezető törzshálózat és 



 

 
 

bekötővezetékek együttesen – amelynek kiépítése a próbaüzemet is beleértve 
befejeződött, műszaki átadás-átvétele, valamint üzembe helyezése megtörtént. 
 

d.) Ártalmatlanítás: 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz okozta környezetterhelés 
csökkentése, környezetet veszélyeztető szennyező, károsító hatásának 
megszüntetése, kizárása. 

 
e.) Ártalmatlanító hely: 

az önkormányzatok és a hatóság által kijelölt szennyvíztisztító telep. 
 

III. Közszolgáltatással kapcsolatos feladatok 
 
1. A nem közműves háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatás tekintetében az 

önkormányzatok feladata: 
 
a.) A helyi közszolgáltató kijelölése a rendeletben meghatározott feltételek 

figyelembevételével. 
 

b.) A helyi közszolgáltatás tartalmának, az ellátott terület határainak meghatározása. 
 

c.) A közszolgáltatás ellátási rendjének, jellegének és módjának megállapítása, a 
közszolgáltató és az ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogainak és 
kötelezettségeinek, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi 
elemeinek meghatározása. 

 
d.) Az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettségének, az alkalmazható díj 

legmagasabb mértékének, továbbá megfizetési rendjének meghatározása, illetve 
az esetleges kedvezmény biztosítási feltételek megállapítása. 
 

e.) Az ellenőrzés rendjének megállapítása. 
 

2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei: 
 

a.) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az 
ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, 
illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy 
szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékony hulladékot a 
környezetvédelmi és közegészségügyi előírások, illetve egyéb hatósági előírások 
szerint gyűjteni, valamint az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek 
átadni. 
 

b.) Az ingatlantulajdonos köteles a folyékony hulladék gyűjtése során megfelelő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a folyékony hulladék mások életét, 
testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes 
és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 
 

c.) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a 
szállító jármű részére oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 



 

 
 

 
IV. A nem közműves háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 

kötelezettségek 
 
1. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei: 

 
a.) Az ingatlantulajdonos közmű hiányában a háztartási szennyvizet az ingatlan 

területén belül, zárt vízzáró, illetve az önkormányzati rendeletben megállapított 
műszaki tartalmú, kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. 
 

b.) A közműpótlóba csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű 
szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és 
robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet és egyéb olyan anyagot elhelyezni, 
amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és 
testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű 
működését és a műtárgyak állagát. 
 

c.) Az ingatlantulajdonos köteles személyes adatait: 
- közszolgáltatás igénybevevő neve, 
- lakcíme, 
- születési helye és ideje, 
- anyja neve, 
a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni, amennyiben tulajdonosváltás vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, valamint a 
bejelentett adatokban változás áll be. 
A bejelentés elmulasztása esetén a közszolgáltató saját nyilvántartása alapján az 
ingatlan tulajdonost a közszolgáltatás igénybevevőjévé minősíti. 
 

d.) A közszolgáltató gondoskodik azon ingatlantulajdonok nyilvántartásáról – a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint - ahol a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónak adja át. 
 

2. Közszolgáltató kötelezettségei: 
 

a.) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlantulajdonosának előzetes 
bejelentése alapján, illetve rendszeresített körfuvarban elvégzi a szolgáltatást. A 
bejelentésre a közszolgáltató ügyeletet tart fenn. 
 

b.) A szállítást végző köteles a tulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 3 
munkanapon belül a vele egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az 
ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni. 
 

c.) A nem közműves háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása 
csak a törvényben és Kormányrendeletben meghatározott esetben szüneteltethető 
vagy korlátozható. 
 

d.) A közszolgáltató a nem közműves háztartási szennyvíz elszállítását nem 
tagadhatja meg kivéve, ha az önkormányzatok által kijelölt helyen külön 
jogszabályok szerint nem helyezhető el, de a fogadó kezelési engedéllyel 
rendelkezik az adott szennyvízre, hulladékra. 



 

 
 

 
e.) A nem közműves háztartási szennyvizet csak az önkormányzatok és hatóság által 

kijelölt ártalmatlanító helyen szabad leereszteni és ártalmatlanítani. 
 

f.) A nem közműves háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a közszolgáltató 
gondoskodik. 
 

g.) A nem közműves háztartási szennyvíz elhelyezéséről nyilvántartást kell vezetni, 
mely tartalmazza a leürítő helyen ténylegesen elhelyezett mennyiséget, minőséget 
és a származási helyet. 
 

h.) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges 
feltételekkel rendelkező szállítót igénybe vehet. 
 

i.) A közszolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével 
összefüggésben a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. 

 
V. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díja 

 
1. Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 

kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat kell fizetnie, 
amelynek egységnyi díját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

2. Az egységnyi díjtétel megállapításához a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó településeken: 

 
a.) az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyiségének kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) 
vízmennyiséget, 
 

b.) az ingatlan saját vízellátása esetén a kútvízmérőn mért mennyiséget, 
 

c.) vagy ezek összes mennyiségét 
 
kell alapul venni. 
 

3. A Kr. hatálya alá nem tartozó településeken a ténylegesen elszállított mennyiséget kell 
alapul venni az egységnyi díjtétel megállapításához.  
 

4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének meghatározásánál 
nem vehető figyelembe  

 
a.) az a szennyvíz mennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést, 
 

b.) az a szennyvíz mennyiség, amelynek a közműves szennyvízelhelyezést szolgáló 
vízi létesítménybe vezetését a vízügyi hatóság nem engedélyezte, vagy 
megtiltotta, és elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta, 
 



 

 
 

c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 
környezetben elszivárgott, 
 

d.) az állatállomány itatása céljából felhasznált mennyiség, 
 

e.) az év meghatározott időszakában a locsolási célú vízmennyiség, ami az adott 
időszakban a vízmérőn mért mennyiség 10%-a (locsolási kedvezmény), 
 

f.) az ingatlantulajdonos által felszerelt locsoló vízmérőn mért mennyiség, vagy a 
locsolási kedvezmény nem érvényesíthető. 
 

5. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, 
hogy részére a közszolgáltató 
- a közszolgáltatást felajánlja, illetve 
- a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
 

6. A közszolgáltatási díjról a havi számla az aktuális ivóvíz számlában azzal egy időben 
kerül kibocsátásra. 
 

7. Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és 
összegével kapcsolatban írásban kifogással élhet, amelynek a kiegyenlítésre vonatkozó 
kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. 

 
 
 
 
 
 
 
Kivonat hiteléül:  Kőhalmi Zsoltné 
 jegyzőkönyvvezető 



A nem közműves háztartási szennyvízszállítás díja 
 
 
Kezelési díj (a mindenkor érvényben lévő szennyvízcsatorna használati díj kétszerese) 2011. 
évre: 
 

750 Ft/m³ + ÁFA 
 
 
Szippantás és szállítás díja: 
 

 
15 km x 390 Ft/km + 8 300 Ft/óra x 0,3 óra = 5 850 + 2 490 = 8 340 = 1 668 Ft/m³ 

 5 m³ 5 5 
 
 
Szállítási és kezelési díj együttesen: 
 
 750 + 1 668 = 2 418 Ft/m³ 
 
 
A vízmérőn mért mennyiség után számlázott közszolgáltatás díja: 
 
Elszállítandó szennyvíz mennyiség: 1 190 000 m³ 
 
A ráfordítás alakulása 100%-os szennyvízképződés esetén: 2 872 660 000 Ft 
 
A ráfordítás alakulása 25%-os szennyvízképződés esetén: 718 165 000 Ft 
 
 
A nem közműves háztartási szennyvíz díja:  600 Ft/m³ + ÁFA 
 
 
A nem közműves háztartási szennyvízszállítás díjának a szennyvíz-csatorna használati díjhoz 
viszonyított aránya: 
 

 
600 Ft/m³ / 377 Ft/m³ = 1,59 

 
 

Azon fogyasztók, akiknek nincs lehetősége csatlakozni a szennyvízelvezető hálózathoz, a 
nem közműves háztartási szennyvíz díjából 33,3%-os kedvezményben részesülnek, így 
számukra a nem közműves háztartási szennyvíz díja:  
  400 Ft/m³ + ÁFA 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatómban a körjegyzőség, ezen belül is kiemelten Rábakecöl Község 
Önkormányzat közigazgatási területén végzett hivatali munkáról kívánok tájékoztatást 
adni. A közel 3 éve működő körjegyzőség ügyintézőinek munkarendjét a képviselő-
testület, illetőleg tágabb értelemben a lakosság igényei szerint igyekeztem 
összeállítani. Természetesen időközben a reális igényekhez igazítva módosítható az 
ügyfélfogadás rendje. A fő cél, hogy ne maradjon elintézetlenül egyetlen ügy sem, és 
végső soron egy ügyfélbarát, ügyfélcentrikus hivatali ügyintézés megteremtése. Sajnos 
a Beled székhellyel működő Polgármesteri Hivatal létszámának alacsony szintje sok 
esetben felülírja az előzőekben említett jogos lakossági igényeket. Ennek ellenére 
megállapítható, hogy az eltelt időszakban a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben megállapított ügyintézési határidő 
túllépésére egyetlen esetben sem került sor. További célként határoztam meg az 
ügyintézés és az ehhez szorosan kapcsolódó információáramlás nyitottságát, amely 
jelentős mértékben elősegítheti az ügyfelek hivatalról alkotott kedvező képének 
kialakítását. Az ügyintézők hatáskörének és felelősségének összhangba hozását 
sikerült megvalósítani, de természetesen mindez csak megfelelő anyagi motiváltság 
esetén lehet teljes körű. A Polgármesteri Hivatal másik nem kevésbé fontos feladata a 
képviselő-testületi döntések megfelelő és megalapozott előkészítése, majd pedig a 
hozott döntések végrehajtása, illetőleg a végrehajtás hatékonyságának ellenőrzése. 
Mindig szem előtt tartottam azon alaptételt, hogy a Polgármesteri Hivatal csak a 
képviselő-testületekkel szoros összhangban tud hatékonyan a település és a lakosság 
szolgálatában állni. A hivatalon belüli szakosodás ugyancsak feltétele a magasabb 
színvonalú szakmai munkának, amelynek azonban ugyancsak gátat szab a szűk 
keresztmetszettel működő hivatali apparátus.  
 
Rábakecöl településen példaértékűnek tartom a prémium programban résztvevő 2 fő 
aktív és felelősségteljes bekapcsolódását a hivatali munkába, amely nagymértékben 
elősegíti a feladatok maradéktalan, zökkenőmentes ellátását. Jelentősen segíti a 
hivatali munkát a hivatalban dolgozó, de a körjegyzőség állományába nem tartozó 1 fő 
ügyviteli alkalmazott foglalkoztatása. Ezen túlmenően 1 fő, elsősorban pénzügyi és 
adóügyi ügyintéző a hét minden napján ellátja Rábakecölben a gazdálkodással és a 
működtetéssel kapcsolatos feladatokat. A hatósági ügyintézés előre meghatározott 
ügyfélfogadási napokon történik az önkormányzatnál. Természetesen szükség szerint, 
rendkívüli esetekben az ügyintézők bármikor az ügyfelek rendelkezésére állnak.  
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek összlétszáma a jegyzővel együtt továbbra 
is 12 fő. Ezen belül a jegyző általában hetente másfél napot, míg az anyakönyvi és a 
szociális ügyintéző fél-fél napot tölt ügyintézéssel a településen. Az elmúlt időszakban 
sikerült bevezetni a gépi iktatást, amely ugyancsak gyorsabbá teszi az ügyek 
elintézését. A tárgyi feltételek az elmúlt hetekben jelentősen javultak, ugyanakkor a 
számítógépekkel való ellátottság még kívánni valót hagy maga után.  
 
Végezetül az ügyfélforgalomról kívánok számot adni. Rábakecölben az idei évben 
ezidáig az iktatott ügyiratok száma 885 db volt. 
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Házasságkötés és születés anyakönyvezésére nem került sor, amely előrevetíti a 
demográfiai adatok további kedvezőtlen alakulását. Haláleset anyakönyvezésére 9 
esetben került sor. 19 hagyatéki leltárt vettünk fel az idei évben, működési engedély 
kiadására 4 alkalommal, visszavonásra 1 esetben került sor. Lakcímbejelentést 19 
esetben végzett az ügyintéző.  
Kiemelt szociális ügyek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
 
                                                                                    2009.         2010.  
- közgyógyellátás      9  21 
- ápolási díj       2  4 
- közlekedési támogatás     27  23 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  23  18 
- lakásfenntartási támogatás (norm.)   4  5 
- lakásfenntartási támogatás (mélt.)   0  0 
- átmeneti segély      11  7 
- rendkívüli gyermekvéd. támogatás   0  0 
- első lakáshoz jutók támogatása    7  3 
- ápolási díj (méltányossági)    1  0 
 
Összességében megállapíthatom, hogy Rábakecöl községben a hivatali ügyintézés 
színvonala az eltelt 3 év alatt tovább javult. A meglévő személyi állomány igyekezett 
szakmai tudásának legjavát adva az ügyfelek szolgálatába állni. Az egyre növekvő 
elvárásoknak természetesen csak abban az esetben tudunk megfelelni, amennyiben 
lépést tartunk a technikai színvonal növekedésével, illetőleg az állandóan változó 
jogszabályokat a gyakorlatba hatékonyan tudjuk átültetni. Mindez az eddigieknél még 
fokozottabb erőfeszítést igényel ügyintézőinktől.  
 
 
Rábakecöl, 2010. november 30. 
 
 
 
 

Dr. Gál László 
                                                                                                                         jegyző 
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2011. évi eseménynaptár 
Rábakecöl 

TERVEZET 
Hónap Nap Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Rendezvény felelőse Elérhetőség 

Február 
12. 
1700 

Óvodabál 6:3 Kiskocsma, 
Rábakecöl Kossuth u. 20. 

Bors Jenőné 
óvodavezető 

rabakecol@t-
online.hu 

15. 
1400 

Március 15. 
Megemlékezés 

Kultúrház, Rábakecöl 
Kossuth u. 20. 

Rábakecöl Község 
Önkormányzata 
Horváth Dóra 

rabakecol@t-
online.hu 
 

Március 

? Húsvétváró – tavaszi 
kézműves játszóház 

Bábi néni kincsesháza 
Rábakecöl, Erkel F u 14 

Kokas Éva 
Kuratórium elnöke 

20/495-6679 
www.pajtamuhely.hu  

     Április 
     

Június      
9.? Vass Tibor 

Emléktorna 
Rábakecöl, Sportpálya Sportegyesület rabakecol@t-

online.hu 
     
     

Július 

     
6. Horgászverseny Kavicsbánya-tó 

Rábakecöl 
Varga Lajos elnök rabamentihe@freema

il.hu 
6. Falunap 2010. 

(West-bál???) 
Sportpálya, Rábakecöl Önkormányzat 

Tuba Erik polgármester 
rabakecol@t-
onloine.hu 

Auguszt
us 

8-13. 
? 

Kosárfonó- és 
kézműves tábor 

Bábi néni kincsesháza 
Rábakecöl, Erkel F u 14 

Kokas Éva 
Kuratórium elnöke 

20/495-6679 
www.pajtamuhely.hu  

10. 
1300-
1800 

Egészségnap IKSZT 
Rábakecöl Kossuth u. 51. 

Önkormányzat 
Soósné Vass Szilvia 

rabakecol@t-
online.hu 
06-20/947-05-40 

Szeptem
ber 

17-
18.? 

Kulturális örökség 
napja 

Bábi néni kincsesháza 
Rábakecöl, Erkel F u 14 

Kokas Éva 
Kuratórium elnöke 

20/495-6679 
www.pajtamuhely.hu  

Október 2. Búcsú Rábakecöl  rabakecol@t-
online.hu 

Novemb
er 

11. Nyugdíjas Nap IKSZT 
Rábakecöl Kossuth u. 51. 

Önkormányzat 
Tuba Erik 
polgármester 

rabakecol@t-
online.hu 

11. 
? 

Luca napi kézi míves 
találkozó 

Bábi néni kincsesháza 
Rábakecöl, Erkel F u 14 

Kokas Éva 
Kuratórium elnöke 

20-495-6679 
www.pajtamuhely.hu  

18. 
15.00 

„Karácsonyi 
Csengőszó” X. 
Falukarácsony 

IKSZT, Rábakecöl 
Kossuth u. 51. 

művelődésház vezetője rabakecol@t-
online.hu 

30. 
? 

V. Lipi István 
Asztalitenisz 
Emléktorna 

Tornaterem 
Rábakecöl Kossuth u. 51 

Eckrich Béla rabakecol@t-
online.hu 

Decembe
r 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
RK-2011-F1 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábakecöl község 
értékeinek helyi civil és/vagy vállalkozói kezdeményezésen alapuló rekonstrukcióját, 
felújítását, gyarapítását támogatni kívánja. A képviselő-testület pénzügyi fedezetet 
különített el, melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani. 
 
A támogatás célja Rábakecöl településképét meghatározó értékek megmentése, azok 
és további közvagyon felújítása, új kezdeményezések, kisléptékű fejlesztések  
támogatása. A támogatás célja hangsúlyozottan a közterületekre, közösségi terekre, 
frekventált területekre terjed ki.  
 
Megvalósítás módja: A pályázat kiírója aktívan be kívánja vonni a településen élőket, 
akik ötletpályázataikkal járulhatnak hozzá környezetük alakításához, fejlesztéséhez. A 
bírálók által legjobbnak ítélt tervek kivitelezését az ötletgazdának kell megvalósítani, 
melyhez előfinanszírozás formájában vissza nem térítendő pénzbeli támogatást kap. 
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
- A pályázó (vállalkozás/civil szervezet/magánszemély) személyi/cég adatai, 
elérhetőségei 
- az érintett terület pontos címe vagy helyrajzi száma 
- az elvégezni kívánt munka leírása 
- költségkalkuláció 
- a megpályázott pénzösszeg megjelölése 
- a tervezett kezdési és befejezési (legkésőbb 2011. november 30.) határidő 
 
A pályázat elbírálásáig a munkálatok nem kezdhetőek meg. A támogatás legalább 90 
%-a kizárólag anyagköltségre fordítható. 
 
A pályázatokat 1 példányban a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl Község 
Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A pályázat folyamatosan benyújtható a keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2011. 
szeptember 30. napjáig. 
Keretösszeg: 200 000 Ft 
Pályázható összeg felső határa: 150 000 Ft 
A beérkezett pályázatokat kiíró a benyújtást követő 30 napon belül elbírálja. 
A döntésről ezt követően 10 munkanapon belül a nyertes pályázó értesítést kap. A 
döntés végleges, fellebbezni nem lehet. 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. december 3. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Pályázati felhívás 
RK-2011-F2 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztést támogató 
állami pályázati pénzeszközök (CÉDE, TEUT) megszüntetésével érintett területek 
fejlesztésének érdekében pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 

1. A pályázat célja: Önkormányzati támogatással és lakossági összefogással meglévő 
nyomvonalú, betonalapú gyalogjárda felújítása. 

 

2. Támogatás formája: Legfeljebb 150 méter hosszú, 1,10 méter széles járda 
felújításához szükséges készbeton, padkakészítéshez és alapjavításhoz szükséges vörös 
kavics, zsaluanyag valamint 1 fő szakember és 1 fő segítség biztosítása. (A felújítandó 
járda hossza a 4. a-b. pontokban foglaltak vállalása esetén növelhető.) 
Támogatás értéke: Legfeljebb 500.000,- Ft 

 

3. Pályázat feltételei: 
a) A megpályázott járda(szakasz) által érintett összes lakott ingatlan tulajdonosának 

igénye a felújításra 
b) A felújítási (betonozás) munkálatokban a lakóközösség tagjai részt vesznek 
c) Az előkészítő és utómunkálatokat a lakóközösség felvállalja: gyomtalanítás, 

zsaluépítés és –bontás, padkakészítés, öntözés 
d) A járda jelenlegi állapota indokolttá teszi a felújítást 

 

4. Elbírálásnál előnyt jelent: 
a) A lakóközösség zsaluanyagot használatra részben vagy egészben biztosítani tudja 
b) A lakóközösség kőműves szakember közreműködését biztosítja 
c) Lakossági aktivitás (a járdával érintett lakóközösség létszámához viszonyítva) 
d) Egyéb, falukép javítása érdekében vállalt tevékenység (pl. egységes utcakép 

kialakítása, virágosítás, stb.) 
 

5. A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
a) A felújítandó járda jellemzői: hossza, kezdő- és végpontja 
b) A pályázó lakóközösség által megbízott szervező személyi adatai, elérhetőségei 
c) Az ingatlantulajdonosok névjegyzéke (név, cím, aláírás) és írásbeli nyilatkozata a 

felújítási igényről, a felújítási-, előkészítő- és utómunkálatokban való részvételről. 
d) Egyéb, az elbírálásnál előnyt jelentő esetleges vállalás(ok) rövid szöveges bemutatása. 

 

6. Egyéb kikötések: 
a) A 284/12 hrsz. területen („Piller”) fekvő gyalogjárda valamint aszfalt burkolatú járdák 

nem részesíthetők támogatásban. 
b) A felújítási munkálat – a készbeton szállítása miatt – munkanapon, az előkészületi és 

utómunkálatok a lakóközösség igénye szerint történik. 
 

7. A pályázatokat 2011. április 22-ig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl 
Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) A beérkezett pályázatokat a 
kiíró 2010. április 25. napján bírálja el. 

 

A pályázati felhívás valamint a kötelező tartalmi elemek benyújtására szolgáló egységes 
adatlap letölthető a www.rabakecol.hu honlapról vagy beszerezhető a Községházán. További 
információ Tuba Erik polgármestertől kérhető. 
 
Rábakecöl, 2010. december 3. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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Pályázati felhívás 
RK-2011-F3 

 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a környezeti állapot javítása 
valamint a falukép szépítése érdekében pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 
Pályázat célja: 
A pályázat beadási határideje és 2011. július 15. közötti időszakban a pályázó 
ingatlantulajdonához tartozó közterületen a falusias környezetbe illő, nem tájidegen 
faluszépítő tevékenység végzése.  
 
Bírálati szempontok: 
- A pályázat beadásának állapotához mérten elért legjelentősebb változás. 
- Falu- és utcaképbe illő tevékenység 
- Egyszerű és látványos 
 
Nyeremény: 15.000,- Ft 
 
Pályázhat: Rábakecöli ingatlantulajdonnal és állandó lakcímmel rendelkező 
magánszemély vagy azok csoportja. Civil szervezet kizárólag közterületen végzett 
tevékenységgel pályázhat. 
 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2010. április 30. napjáig. 
Benyújtandó: 

- kitöltött pályázati adatlap 
- min. 1 db fotó a fejlesztést megelőző állapotról (abban az esetben, ha 

pályázó a képviselő-testület szemléje előtt megkezdi tevékenységét) 
Benyújtás módja: e-mailben a rabakecol@t-online.hu címre vagy papíron a 
Községházán (Rábakecöl Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.rabakecol.hu weboldalról 
valamint beszerezhető a Községházán. 
 
 
További információ a polgármestertől kérhető. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. december 3. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
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Pályázati felhívás 
RK-2011-F4 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rábakecöl község építészeti 
és kulturális értékeinek bemutatása céljából pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 
A pályázat célja Rábakecöl község építészeti értékeinek és kulturális életének 
bemutatása fotódokumentáció segítségével. 
 
Megvalósítás módja: 12 db a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő fotóval 
lehet pályázni. A fotókat digitálisan kell benyújtani. Minden egyes fotónak címet kell 
adni, mely nem lehet hosszabb 40 karakternél. Értékelésnél szempont a fotók 
településreklám értéke, a tömör de sokatmondó képaláírások, a látvány, az időbeli 
változatosság, a település értékeinek és életének széleskörű bemutatása.  
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 

- A pályázó személyi adatai, elérhetőségei 
- 12 db fotó (digitális formában CD lemezen, legalább 8 Mpixel méretben, 

JPG formátumban) 
- Pályázó hozzájárulása, hogy az önkormányzat az alkotó nevének 

megjelölése mellett szabadon felhasználhatja a pályaművet 
 
A pályázatokat 2011. november 15. napjáig a Községházán lehet benyújtani. 
(Rábakecöl Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A beérkezett pályázatokat a kiíró várhatóan 2011. november 28. napjáig bírálja el.  
Eredményhirdetés: 2011. évi második Közmeghallgatáson. 
 
Díjazás: Minden benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. A 
díjnyertes munka 15 000 Ft pénzjutalomban részesül. 
 
A pályázati felhívás letölthető a www.rabakecol.hu honlapról. További információ 
Tuba Erik polgármestertől kérhető. 
 
Rábakecöl, 2010. december 3. 
 
          Tuba Erik 
         Polgármester 
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Pályázati felhívás 
RK-2011-F5 

 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rábakecöl község 
természeti, építészeti és kulturális értékeinek bemutatása céljából pályázatot ír ki az 
alábbi feltételekkel. 
 
A pályázat célja Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek 
bemutatása egy rövidfilm segítségével. 
 
Megvalósítás módja: Egy minimum 5, maximum 10 perces film készítése, mely 
Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeit, a település történetét és 
életét mutatja be. Értékelésnél szempont a film településreklám értéke, a látvány, a 
település értékeinek széleskörű, információ gazdag és érthető, kellemes hangvételű 
bemutatása.  
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
- A pályázó személyi adatai, elérhetőségei 
- A pályamű CD/DVD lemezen egy példányban (DVD formátumban) 
- Pályázó hozzájárulása, hogy az önkormányzat az alkotó nevének megjelölése mellett 
szabadon felhasználhatja a pályaművet 
 
A pályázatokat 2011. november 15. napjáig a Községházán lehet benyújtani. 
(Rábakecöl Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A beérkezett pályázatokat a kiíró várhatóan 2011. november 28. napjáig bírálja el.  
Eredményhirdetés: 2011. évi második Közmeghallgatáson. 
 
Díjazás: A díjnyertes munka 15 000 Ft pénzjutalomban részesül. Minden benyújtott 
pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
A pályázati felhívás letölthető a www.rabakecol.hu honlapról. További információ 
Tuba Erik polgármestertől kérhető. 
 
 
Rábakecöl, 2010. december 3. 
 
          Tuba Erik 
         Polgármester 
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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 ülése 
2010. december 3. 

7. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Az elmúlt időszakban részt vettem a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal által 
szervezett szakmai értekezleten. 
 
A Bursa Hungarica pályázatokat határidőre felterjesztettük a GYMS Megyei 
Önkormányzathoz valamint a Bursa Hungarica Alapítványhoz, a pályázókat a döntésről 
kiértesítettem. 
 
A betegnyilvántartó és Gyógyszerkönyv program szoftverkövetésére és karbantartására 
szerződést kötöttem, a szolgáltatás éves bruttó díja 67.500,- Ft. 
 
Az iskola és tornaterem fűtésrendszerén mindkét keringető tönkrement már, cseréjük 
265.500,- Ft-ba került. A Kántorlakban két konvektor felszerelésére 85.650,- Ft-ot költöttünk. 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. december 3. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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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 ülése 
2010. december 3. 

8. napirend: Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
6. § (4) bekezdése szerint a polgármesterek a megállapodásokban meghatározottak szerint, de 
legalább évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületüknek az önkormányzati társulásaik 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

Az alábbiakban Kapuvár Város Önkormányzatának azon társulásai számolnak be, amelyek a 
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása keretében jöttek létre. 

 

A) Beszámoló a Belső ellenőrzési feladatokra kötött Együttműködési Megállapodás 
végrehajtásáról 

A belső ellenőrzési feladatok ellátására 2005. február 9-én kötött és többször módosított 
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenységet 
a Kapuvár városi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott 2 fő belső ellenőr látja el. 

A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásában 
részt vevő mindegyik önkormányzat aláírta a megállapodást. 

A társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési feladatait – beleértve a belső 
ellenőrzési vezető feladatait is - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. 
(XI.26.) Kormányrendelet előírásai alapján végezzük. 

2009. évre 38, 2010. évre pedig 39 ellenőrzést terveztünk, illetve végeztünk/végzünk el.  

Az éves ellenőrzési tervet, - melyben az ellenőrzés tárgya, célja is szerepelnek – az egyes 
önkormányzatok saját szervezeteikre vonatkozóan, valamint a Társulási Tanács is jóváhagyta. 

Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseket sorrendben végezzük, beiktatva az év 
közben kért soron kívüli ellenőrzéseket is. 
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Munkánkat a jogszabálynak és a belső ellenőrzési kézikönyvnek megfelelően végezzük, a 
keletkező dokumentumok formája követi az előírásokat, a konkrét ellenőrzések során 
keletkezett dokumentumokat mappákban őrizzük, szervezetenként csoportosítva. 

Az éves terv elkészítése előtt az intézményvezetőkkel, polgármesterekkel, jegyzőkkel 
kockázatelemzés után egyeztetjük az ellenőrzés tárgyát, célját, mielőtt a terve bekerülne. 

Az ellenőrzések kiterjedtek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések 
működtetésére, a jogszabályok, belső szabályzatok betartására, az erőforrásokkal való 
gazdálkodásra, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságára, a pénzügyi rendszerek 
vizsgálatára. 

Az ellenőrzési jelentések megállapításokat, ajánlásokat tartalmaztak a vizsgált folyamatokkal, 
tevékenységgel kapcsolatosan, melyekre az érintett vezetőknek intézkedési tervet kell 
készíteniük. Az intézkedési tervek megvalósulását a soron következő vizsgálat alkalmával 
visszaellenőrizzük. 

Az ellenőrzéseinket igyekeztünk úgy szervezni, hogy az érintetteket a lehető legkevesebb 
ideig tartsuk fel a munkájuk során. Ehhez azonban az ellenőrzöttek megfelelő hozzáállása is 
szükséges, hiszen a kért anyagok időben történő rendelkezésre bocsátása nélkül a gyors 
munka nem valósítható meg. 

Az ellenőrzésekről évente a jogszabály által meghatározott határidőben összefoglaló jelentést 
készítettünk a Pénzügyminisztérium által megadott szempontok szerint. Az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést, melyben a tevékenységünket részletesen, az ellenőrzési tervek 
végrehajtását követve az egyes önkormányzatokra vonatkozóan az adott önkormányzat 
képviselő-testülete, valamint a társulásra vonatkozóan a Társulási Tanács is tárgyalta. 

Az „A” napirendi ponthoz a beszámolót készítette: Varga Zoltánné belső ellenőrzési vezető 
 
 

B) Beszámoló a Központi Háziorvosi Ügyelet társulásának működéséről 

2009. 01. 01. óta az OXYTRANS Kft. Végzi a Kis-Rábamenti Kistérségi központi háziorvosi 
ügyelet ellátását vállalkozói formában. 

A központi ügyeleten egy időben, 1 orvos, 1 asszisztens, 1 gépjárművezető teljesített 
szolgálatot 1 telephelyen. 

Az ügyelet teljesítésének helye és ideje  

Telephely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. út 10 

Hétköznap: 1530 órától másnap reggel 0730 óráig 

Hétvége: szombat reggel 0730 órától hétfő reggel 0730 óráig 

Egyéb munkaszüneti napok esetében: reggel 0730 órától a következő munkanap reggel 0730 
óráig. 
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2009. 05. 01-től cégünk szerződést kötött az Országos Mentőszolgálattal közös 
diszpécserszolgálat működtetéséről. A közös diszpécser rendszer kialakításával az ügyelet 
irányítása átkerült az Országos Mentőszolgálat feladatkörébe. melynek a lényege, hogy az 
Orvosi Ügyelet, Országos Mentőszolgálat, valamint a kórház Sürgősségi Osztálya közös 
TETRA rádió rendszerrel van összekötve, mely lehetővé teszi az egészségügyi szolgáltatók 
közötti gyors együttműködést, kommunikációt, valamint lényegesen felgyorsítja a betegek 
sürgősségi ellátását. A rendszer lényege, hogy az ügyelet irányítása átkerült az Országos 
Mentőszolgálathoz. Az ügyeletes autók, valamint a mentőkocsik GPS alapú nyomkövető 
rendszerrel és rádió adó-vevővel vannak ellátva. A beteghívás minden esetben a 
mentőszolgálat diszpécser szolgálatához fut be, ahol az ott ülő szakember eldönti, hogy 
milyen sürgősségi ellátó egységet küldjön a helyszínre: rohamkocsit, eset-kocsit, ügyeletet, 
mentőhelikoptert stb.. Ezen kívül a diszpécser a nyomkövető rendszeren keresztül látja, hogy 
az adott településhez melyik autó van közelebb és utasítja az egészségügyi ellátásra. Sürgős 
életveszélyes esetében a diszpécsernek lehetősége van értesíteni a fogadó sürgősségi osztályt, 
ahol időben fel tudnak készülni a beteg fogadására. A fent leírt rendszer megkönnyítette, 
meggyorsította és lényegesen növelte a betegellátás színvonalát.  

Ellátandó lakosság száma összesen: kb. 27.500 fő 

a) a cég: 

OXYTRANS kft. 
3400 Mezőkövesd, József A. út 3. 
Asz: 11077585-1-05 

Ügyvezető Igazgató: Ambrus Barnabás, mentőtiszt, mentésirányító 
Tel: 70/3690823 

Ügyvezető Igazgató szakmai felügyelő: Dr. Gregorovics István, Háziorvos szakorvos 
Tel: 30/5196313 

A cég 14 éve foglalkozik központi orvosi ügyeletek működtetésével: Miskolc, Múcsony, Rudabánya, 
Bükkábrány, Tokaj, Mezőkövesd központokkal. Jelenleg Mezőkövesd, Tokaj, Kapuvár központokkal 
működtet ügyeleteket. A cég legnagyobb referenciája: 1995-2003 között Miskolc város orvosi 
ügyeletének a megszervezése. Az ellátandó Lakosok száma 180.000 fő. 

Jelenleg a cégben közel 100 ember dolgozik: szakorvosok, mentőtisztek, mentő-szakápolók, 
asszisztensek, gépkocsivezetők, adminisztrátorok, könyvelők, gazdasági tanácsadók, takarítók. kb. 
103.000 fő lakosságot lát el. A cég rendelkezik szakmai és egyéb referenciákkal. Hatósági, valamint 
felszámolási eljárás alatt nem áll. Gazdasági tevékenységét és likviditását illetően pozitív. 

Elemezve az elmúlt időszakot elmondható: 

2010 májusában megtörtént az ügyeleti rendelő felújítása, korszerűsítése, melynek színvonala 
mára megközelítette az Európai Uniós színvonalat. Új gépjárművel működik az ügyelet, egy 
Suzuki Splash gépjárműre lett lecserélve a régi ügyeletes autó. 

A Kapuvári Telephely hétköznapi átlagos betegforgalom 11 fő/16 óra, hétvégén és 
ünnepnapokon 26 fő/24 óra, havi átlagban az ellátott betegek száma meghaladja a 500 főt/hó. 
A közös diszpécser rendszer működése óta elmondható, hogy sürgősségi hívásoknál sikerült 
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lényegesen lecsökkenteni a helyszínre érkezés idejét, amely jelenleg elérte a 15 percet 
átlagban. 

Összességében elmondható, hogy bár a lakosság tájékoztatva van, hogy az ügyelet, sürgős, 
életveszélyes állapotokra van fenntartva, a betegek többsége jelenleg is többnapos panasszal, 
receptírás, esetenként influenza védőoltás beadása miatt fordulnak (azzal indokolva, hogy a 
háziorvosnál az oltás beadása pénzbe kerül és az ügyeleten ingyen beadják) többnyire hozzánk, 
elkerülve az esetleges többórás várakozási időt a háziorvosi rendelőben. 

Az ügyeleti orvosi ellátásban a minőségi szolgáltatást tűztük ki célul, mely szolgáltatás 
középpontjában a beteg helyezkedik el. A beteg részére történő ellátást az érintett 
önkormányzatok elvárásainak figyelembevétele mellett és közreműködésükkel kívánjuk 
biztosítani. A közös cél tehát a „beteg – önkormányzat – ügyeletet ellátó csoport” érdekeinek 
a figyelembevétele, a lehető legmagasabb szintű kiszolgálása és érvényesítése, mely a 
bizalmon és a közös előnyökön alapul. 

A minőségi szolgáltatás folyamatos fejlesztése érdekében az ügyeleti rendszerben szakmailag 
elismert orvosokat és ápolókat kívánunk és tudunk alkalmazni. Orvosainkkal szemben a 
szakmai elvárásaink magasak. Az ügyeleti rendszerben foglalkoztatni kívánt orvosok a 
sürgősségi betegellátásban több éves, évtizedes gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek. A 
szakmai végzettség tekintetében biztosítani tudunk oxyológust, belgyógyászt, háziorvost, 
sürgősségi szakorvost. 

A jelenlegi orvosi ügyeltet ellátó orvosokkal továbbra is a már megszokott jó kapcsolatra 
törekszünk, a helyi ismereteiket, szakmai tapasztalataikat nagyra becsüljük és hasznosítani 
kívánjuk a sürgősségi betegellátásban. A háziorvosoknak és asszisztenseiknek nem kötelező a 
továbbiakban sem részt venni az ügyeleti rendszerben.  

A hívás fogadása után a sürgősségi fontosság figyelembevétele mellett, 15 percen belül 
(időjárás és útviszonyok természetesen befolyásoló tényezők) a helyszínre érkezik az 
ügyeletet ellátó orvos. Amennyiben ambuláns betegként érkezik a beteg a rendelőbe, az ott 
szolgálatot teljesítő orvos azonnal rendelkezésre tud állni, amíg a másik orvos a hívásokat 
teljesíti. 

A „B” napirendi ponthoz a beszámolót készítette: Dr. Gregorovics István 
Ügyvezető igazgató  
 

C) Beszámoló Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. 
§ (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal 
beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Az 
utolsó beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület a 2010. június 28-i ülésén tárgyalta. 

A Többcélú Társulás általában havonta tartja üléseit, de szükség esetén rendkívüli ülés is 
tartható. Az elmúlt hónapokban tárgyalt legfontosabb témák a következők: 

 Kapuvár-Beledi Kistérség 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve módosításának jóváhagyása 
 Javaslat a Mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló Megállapodás módosítására 
 Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi költségvetésének módosítása – 2 

alkalommal 
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 Vitnyéd Község Önkormányzata támogatási kérelme az önkéntes tűzoltó egyesületek 
versenyének lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítésére (szóban) 

 Beszámoló a Közkincs-Kerekasztal működéséről és Kistérségi Napok lebonyolításáról 
 Beszámoló Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2010. I. félévi költségvetésének 

teljesítéséről 
 Beszámoló a közművelődési-múzeumi referens munkájáról 
 Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elnökének 

megválasztása 
 Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa elnökhelyetteseinek 

megválasztása 
 Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása 
 Megbízás adása a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatára 
 2011. évre szóló éves ellenőrzési terv 

Az utolsó beszámoló óta a Többcélú Kistérségi Társulás 4 ülést tartott, melyen 13 napirendi 
pontot tárgyaltak meg. Az üléseken 19 határozat került elfogadásra. 

A Többcélú Társulás ülésein tárgyalt napirendi pontok egy részét a Tisztelt Képviselő-
testületnek is jóvá kellett hagynia, ezért a társulásban végzett munkámról folyamatosan 
tájékozódhatnak képviselőtársaim. 

A „C” napirendi ponthoz a beszámolót készítette: Dukai Tibor kistérségi irodavezető 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat, valamint a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 

 
Rábakecöl, 2010. november 25. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
 
 
I. HATÁROZATI JAVASLAT: 

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatokra 
kötött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal  
 

II. HATÁROZATI JAVASLAT: 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet 
társulásának működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal  
 

III. HATÁROZATI JAVASLAT: 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség 
Többcélú Társulása tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal  
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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 ülése 
2010. december 3. 
 
9. napirend: Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanács munkájáról 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/F. § (4) 
bekezdés a) pontja szerint a települési önkormányzat polgármestere az önkormányzat 
Képviselő-testületének rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a 
kistérségi fejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról. Az utolsó beszámolót a 
Tisztelt Képviselő-testület a 2009. december 21-i ülésén tárgyalta. 
A Fejlesztési Tanács üléseit általában negyedévente, a Többcélú Társulási ülés napján tartja, 
de rendkívüli ülés is tartható. 
Az elmúlt időszakban tárgyalt témák a következők: 
 Tájékoztató a kistérségi koordinátor tevékenységéről; 
 Javaslat a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok 

és központjaik fejlesztése pályázat benyújtásának támogatására; 
 Regionális Közlekedési Szakbizottságba delegálás; 
 Javaslat a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 2010. évi pályázatain történő 

részvételre. 
Az utolsó beszámoló óta a Kistérségi Fejlesztési Tanács 3 ülést tartott, melyen 4 napirendi 
pontot tárgyaltak meg. Az üléseken 5 határozat került elfogadásra. Az elmúlt időszakban 
csökkent az ülések száma, mivel a többcélú kistérségi társulás feladatköre folyamatosan 
bővül. A Társulási Tanács tárgyalja ezekben az esetekben a Fejlesztési Tanács helyett a 
napirendi pontokat.  
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2010. október 27-én tartotta alakuló ülését. A 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 10/G.§ (1) bekezdése 
alapján, mivel a kistérség valamennyi települési önkormányzatának részvételével többcélú 
kistérségi társulás működik, a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi 
társulás láthatja el. Ebben az esetben nincs szükség külön kistérségi fejlesztési tanács 
működtetésére. A társulási tanács döntött arról, hogy külön nem működtet Kistérségi 
Fejlesztési Tanácsot. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. november 25. 
 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kapuvár-Beledi Kistérség 
Fejlesztési Tanácsában végzett tevékenységről szóló beszámolót. 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Az előterjesztést készítette: Dukai Tibor kistérségi irodavezető 
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Térítési díjak alakulása 
2010 és 2011. évben 

Rábakecöl 
 
 

Nyersanyagnorma (Ft) Térítési díj (Ft) 100% Térítési díj (Ft) 50% Étkezési 
csoportok 2010. 2011. 2010. 2011. 2010. 2011. 

Óvodás gyermek 
Tízórai 37 37 46 46 23 23 
Ebéd 126 126 158 158 79 79 
Uzsonna 39 39 49 49 24 24 
Összesen 202 202 253 253 126 126 
Menzás gyermek 
Ebéd 190 200 238 250 119 125 
Felnőtt 
Ebéd 190 200 475 495 - - 
Alkalmazott 
Tízórai 65 65 163 163 - - 
Ebéd 190 200 475 495 - - 
Összesen 255 265 638 658 - - 
 
Az óvodás és menzás gyermek térítési díjánál a nyersanyagnormát 25% áfa terheli. 
Felnőtt esetében a nyersanyagnormát 100 % rezsi költség + 25 % áfa terheli. 
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