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Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
 
3/2007. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. április 13-án (pénteken) 18-órai 

kezdettel megtartott üléséről. 
 

Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, 
Horváth Győző, Homlok István, Pandur Ferenc, Szabó Géza és Tuba Pál 
képviselők, valamint távollévő jegyző helyett Májer Gyuláné főmunkatárs . 

 
Igazoltan távol: - 
 
Igazolatlanul távol:- 
 
Rábakecöl község lakosai közül megjelent az ülésen 3 választópolgár. 
 
 
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 8 
megjelent az ülésen. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóval 
azonosan, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta    

tett intézkedésekről. 
Előadók:  Tuba Erik 

  polgármester 
 
2./ A 3/2006.(II.27.) rendelet módosítása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
3./ Pályázat kiírása helyi szervezetek támogatására 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
4./ Döntés pályázatok beadásáról  

Előadó: Tuba Erik 
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polgármester 
 

5./ Határozathozatal oktatási célú megállapodás megkötéséről 
     Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 

6./ Kapuvár- Beled Térsége Kistérség Többcélú Társulása társulási        
megállapodásának módosítása 
Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 
7./ Alpolgármester választás 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
8./ Teljesítménycélok meghatározása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
9./ Családi Napközi 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
10./ Temető rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
11./ A lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló rendelet    
módosítása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
12./. Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
13./. Személyi ügyek (zárt ülés) 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
 
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA: 
 
1./ Napirendi pont: 
 
Az első napirendi pontban Tuba Erik polgármester beszámol a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képzi. 
 



 3 

Tuba Erik polgármester az első napirendi pont kapcsán megköszönte a március 15-i 
ünnepi műsort . Beszámolt a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal történt szerződés 
megkötésről. Az ÖNHIKI-s pályázat elfogadásáról és a 12 millió Ft előlegről. 
 
 A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló 
előterjesztést. 
 
2./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a második napirendi pontban ismertette a képviselő-testülettel 
a 2006. évi zárszámadásról szóló  2/2007. (III.03.) rendelet módosításának 
szükségességét. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el. 

4/2007. (IV.13.) RENDELET: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2006. évi 
zárszámadásról szóló 2/2007. (III. 03.) 
rendelete módosítása tárgyában a –
jegyzőkönyv mellékletét képező- rendeletet 
alkotta. 
 

 
 
Tuba Erik polgármester a második napirendi pontban ismertette a képviselő-testülettel 
a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(III.03.) rendelet módosításának szükségességét. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el. 
 

5/2007. (IV.14.) RENDELET: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2007. évi 
költségvetésről szóló 3/2007. (III. 03.) 
rendelete módosítása tárgyában a –
jegyzőkönyv mellékletét képező- rendeletet 
alkotta. 
 

3./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a harmadik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel 
pályázat kiírását a helyi szervezetek támogatására . 
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Az előterjesztés anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Felhalmi Antal képviselő:  megkérdezi, hogy csak a futballcsapatra vonatkozik-e a 
kiírás.? 
 
Horváth Győző képviselő: érdeklődik, hogy a futballcsapatnál mikor van szükség a 
legtöbb pénzre ? 
 
Szabó Géza képviselő : elmondja, hogy ilyenkor és augusztusban van a legtöbb pénzre 
szükség, az orvosi vizsgálatok és a többi kifizetés miatt. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta: 
 
 

18/2007. (IV. 13.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 19/2006 (XII.29.) 
rendelet alapján a 500.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást hirdet meg pályázati 
úton sporttevékenységet folytató szervezetek 
támogatására a mellékelt pályázati felhívás 
szerint. A képviselőtestület megbízza a 
polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. május 3. 

 
4./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a pályázatok beadásáról szóló  
 rendelet-tervezetet. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Hozzászólások: 
 
Homlok István képviselő: megkérdezi, hogy mennyivel kerül többe a járda a térburkoló 
elemekkel az aszfalt felülethez képest. 
 
Pandur Ferenc képviselő : elmondta, hogy Szanyban Tóth Imre műszaki szakember  
elmondása szerint már készítettek térburkolóval járdát. Az árat nagyban befolyásolja, 
hogy milyen vastag az alapanyag, van e alap, milyen a minősége.  
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Tuba Erik polgármester: válaszában elmondja, előnye, hogy felszedhető és újra 
lerakható, de a szegélyekkel és tervezői díjjal együtt kb. másfélszer annyiba kerül. 
Hosszú távon gazdaságosabb a hagyományosaknál  A keretösszeg kevés, de meg kell 
pályázni. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 

19/2007. (IV. 13.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szükségesnek tartja 
pályázat benyújtását a Nyugat-dunántúli 
Fejlesztési  Tanács által meghirdetett HÖF- 
CÉDE pályázatra. A pályázat célja: 
Rábakecöl Táncsics M. utca, Arany J. utca, 
Rákóczi utca, Árpád utca, Jókai M. utca 
felújítási munkái. A fejlesztés megvalósulási 
helye: Rábakecöl Táncsics M. utca, Arany J. 
utca, Rákóczi F. utca, Árpád utca, Jókai M. 
utca.  
A fejlesztés forrás összetétele: Saját forrás: 
3.340.483 Ft, támogatásból igényelt összeg: 
7.794.461 Ft, összesen: 11.134.944 Ft. 
A Képviselő-testület a 2007. évi saját forrás 
összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 
3/2007. (III.03.) számú költségvetési 
rendeletében biztosítja a felhalmozási célú 
tartalék terhére. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: 2007. április 16. 
 
 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 

20/2007. (IV.13.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szükségesnek tartja 
pályázat benyújtását a Nyugat-dunántúli 
Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT 
pályázatra. A pályázat célja: Rábakecöl 
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Petőfi Sándor utca burkolat felújítási 
munkái. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Rábakecöl 
Petőfi Sándor utca. 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
Saját forrás: 3.155.676 Ft, támogatásból  
igényelt összeg. 2.653.200 Ft, összesen: 
5.808.876 Ft. 
A Képviselő-testület a 2007.évi saját forrás 
összegét a 2007. évi költségvetéséről szóló 
3/2007.(III.3. számú költségvetési 
rendeletében biztosítja a felhalmozási célú 
tartalék terhére. 
 
 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: április 16. 
 
 

Horváth Győző képviselő: Megkérdezi, hogy ki készíti a pályázatokat. Kötöttünk-e már 
szerződést pályázatíró céggel. 
 
Tuba Erik polgármester: A pályázatokat a hivatal dolgozóinak közreműködésével 
készítem.  Az út pályázat műszaki tartalmát Tóth Imre, a járdáét Várkonyi István 
készítette. Az EU-s pályázatok elkészíttetéséhez kell tartogatni a külső segítséget. 
 
 
Tuba Erik polgármester A rendezési tervet módosítani kell, a vállalkozók szeretnének 
bővíteni, ipari célú tevékenység folytatásához. 1.440.000 Ft a rendezési terv tervezési 
díja. Felhalmozási cél tartalékból lehet rá biztosítani a fedezetet, ha lesz pályázati 
lehetőség. 
 
Szabó Géza, Domiter Ferenc és Horváth Győző is támogatja, hogy minél előbb 
megtörténjenek a szükséges lépések. 
 
Tuba Erik polgármester elmondja, hogy a lehető leggyorsabban évvégéig sikerülhet, 
minden szakhatóság véleményezi. 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 

21/2007. (IV.13.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a község 
településrendezési tervének módosításával, 
és egyben felkéri Tuba Erik polgármestert, 
hogy keressen pályázati lehetőséget a 
kivitelezés anyagi forrásának a 
megteremtéséhez. 



 7 

A képviselő-testület a pályázati önerő 
fedezetére a felhalmozási céltartalékot jelöli 
meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2007. április 30. 

 
Tuba Erik polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a létszám 
leépítési pályázat határideje április 15-én lejár, a következőé július 15-én lesz, jó lenne 
ha sikerülne a pályázaton nyerni. Kéri a testület egyetértését a pályázati anyag 
előkészítésére. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértését 
jelezte a létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat előkészítésével kapcsolatban. 
 
 
5./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik Polgármester az ötödik napirendi pontban tájékoztatást nyújt a képviselő-
testületnek az oktatási célú megállapodás megkötéséről a beledi Általános Művelődési 
Központtal. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás és 0 ellenszavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 

22/2007. (IV.13.). HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Rábakecöl Közös 
Igazgatású Oktatási Intézményt 2007. 
augusztus 31. napjával megszünteti, a 
közoktatási feladatokat 2007. szeptember 1. 
napjától a Beled Nagyközség  
Önkormányzatával kötött megállapodás 
alapján biztosítja. Egyben megbízza Tuba 
Erik polgármestert, hogy a mellékletben 
foglalt megállapodást aláírja. Utasítja a 
jegyzőt, hogy az intézmény 
megszüntetéséhez  szükséges 
szakvéleményeket szerezze be, majd ezt 
követően a megszüntető okirat tervezetet 
terjessze a testület elé. 
 
 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 31. 
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6./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a Kapuvár-Beled Térsége 
Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
 
23/2007. (IV. 13.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a mellékletben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a 
Kapuvár-Beled Térsége Kistérség Többcélú 
Társulása társulási megállapodás 
módosítást. 
A Képviselő-testület felkéri Tuba Erik 
polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről étesítse az érintetteket. 
 
 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. május 30. 
 

7./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a hetedik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel az 
alpolgármester megválasztásának a szükségességét és a Nyugat Dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának a levelét. 
 
Tuba Erik polgármester minden képviselőt jelöl alpolgármesternek. 
 
Tuba Pál és Homlok István úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja az alpolgármester 
jelöltséget. 
 
Hozzászólások: 
 
Szabó Géza képviselő : elmondta, mindig Pandur Ferenc képviselő kapja a legtöbb 
szavazatot, de minősített többségre van szükség, ami azt jelenti, hogy 5 igen szavazat kell 
a megválasztáshoz. Már többen megkérdezték tőle, hogy miért nem az lesz az 
alpolgármester aki a legtöbb szavazattal került be a testületbe. Ilyenkor elmondja, hogy 
ilyen jogszabályi előírás nincsen. 
 
A hozzászólást követően a polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos 
szavazás lebonyolítására. 
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A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 8 képviselő adta le szavazatát, melyből 8 érvényes szavazat volt. Mivel az 
alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell megválasztani, így 
nem lett az alpolgármester megválasztva. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve. 
 
Tuba Erik polgármester: megkéri a képviselőket, ha valaki nem vállalja a jelölést 
szóljon. 
Felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 8 képviselő adta le szavazatát, melyből 8 érvényes szavazat volt. Mivel az 
alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell megválasztani, így 
nem lett az alpolgármester megválasztva. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve. 
 
Domiter Ferenc, Szabó Géza, Horváth Győző bejelenti, hogy nem jelölteti magát.  
 
A polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 8 képviselő adta le szavazatát, melyből 7 érvényes szavazat és 1 érvénytelen 
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell 
megválasztani, így nem lett az alpolgármester megválasztva. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve. 
 
A polgármester ismételten felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
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Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 8 képviselő adta le szavazatát, melyből 6 érvényes szavazat és 2 érvénytelen 
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell 
megválasztani, így nem lett  eredményes az alpolgármester választás. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve. 
 
Homlok István képviselő: javasolja az alpolgármester választás elnapolását. 
 
A képviselő –testület 4 igen szavazattal és 4 ellenszavazattal a javaslatot nem fogadta el. 
 
Tuba Erik polgármester: döntetlen a szavazás, ismételten felkérte az Ügyrendi 
Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 8 képviselő adta le szavazatát, melyből 7 érvényes szavazat és 1 érvénytelen 
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell 
megválasztani, így nem lett  eredményes az alpolgármester választás. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve. 
 
Tuba Erik polgármester: 2002. óta nincs alpolgármester a Közigazgatási Hivatal 
többszöri felszólítása ellenére. A polgármester ismételten felkérte az Ügyrendi 
Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 8 képviselő adta le szavazatát, melyből 6 érvényes szavazat és 2 érvénytelen 
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell 
megválasztani, így nem lett  eredményes az alpolgármester választás. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve 
 
Homlok István képviselő 19.10 perckor elhagyta a termet. 
 
Tuba Erik polgármester: ismételten felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
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A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 7 képviselő adta le szavazatát, melyből 6 érvényes szavazat és 1 érvénytelen 
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell 
megválasztani, így nem lett eredményes az alpolgármester választás. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve 
 
Tuba Erik polgármester: ismételten felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos  szavazás 
lebonyolítására. 
 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 7 képviselő adta le szavazatát, melyből 6 érvényes szavazat és 1 érvénytelen 
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell 
megválasztani, így nem lett  eredményes az alpolgármester választás. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve 
 
Tuba Erik polgármester: Ha nincs más javaslat, a 8. napirendi pontra térünk. 
 
Ellenjavaslat nem hangzott el. 
 
 
8./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a távollévő jegyző helyett a  Képviselő - testület elé terjeszti a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2007. évre vonatkozó teljesítmény 
követelményeinek meghatározását. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

24/2007. (IV. 13) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 
34.§.(3) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján - a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői 2007. évi 
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teljesítménykövetelményeinek alapját 
képező átfogó célokat az alábbi tartalommal 
állapítja meg: 
-  a helyi intézményrendszer átalakításával 
kapcsolatos feladatok 
-  a pályázati források bevonása a 
fejlesztések finanszírozásába, a pályázati 
projektek megvalósításának a biztosítása 
- jogszerű és humánus hivatali működéshez 
kapcsolódó elvárások, a lakosság 
tájékoztatását szolgáló rendszer elért 
színvonalának a biztosítása. 
Megbízza a polgármestert , hogy a fenti 
célokat alapulvéve a jegyző részére a 
teljesítménykövetelményekethatározza meg. 
 
Felelős: Tuba Erik 
               polgármester 
Határidő: 2007. május 31. 
 
 

9./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a Családi Napköziről szóló 
előterjesztését.  
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kéri az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselők véleményét. 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Győző képviselő megkérdezi, hogy társulás esetén gyermekekre lesz-e leosztva 
a pénz? Milyen végzettség kell hozzá? Véleménye szerint népszerű lesz mindenki 
számára. 
 
Tuba Erik polgármester:A térségben 4-5 működne. Megkérdezi a testület tagjait, hogy 
indítson-e a falu napközit? A személyi feltételeket az előterjesztés tartalmazza. Annak, 
hogy milyen végzettség esetében nem kell a tanfolyamot elvégezni, utánajár. 
 
Pandur Ferenc képviselő: javasolja az elindítást, nem tudni mekkora az érdeklődés. 
 
Szabó Géza képviselő : megkérdezi, hogy hol lehet elindítani otthon vagy az 
önkormányzat épületében?  
 
Tuba Erik polgármester : Megfelelő feltételek biztosítása mellett magánlakásban is el 
lehet indítani. Ha a testület megszavazza utána jár a részleteknek.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta: 
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25/2007. (IV. 13.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza Tuba Erik 
polgármestert, hogy tárgyalásokat 
kezdeményezzen a családi napközi 
működtetésének társulási formában történő 
ellátására.  
 

 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. július 30. 

 
10./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester javasolja a temető rendelet  felülvizsgálatát. Képviselői 
javaslatokat vár. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc képviselő: leírta a javaslatait , nem kívánja részletesen ismertetni. 
Régi sírhelyek vannak, meg kell hirdetni a megváltási határidőt, napilapba is be kell 
tetetni. A meg nem váltottakat meg kell szüntetni.  Összevisszaság van a mai 
temetkezésben.  
Írásban benyújtott javaslata jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Horváth Győző képviselő: A falu-Tv-re is fel kell tenni, a tulajdonos is foglalkozzon a 
dologgal. Be kell tartani az oldaltávolságot a sírhelyeknél. 
 
Felhalmi Antal képviselő: a síremlék alapozva van, építménynek számít, úgy kell 
kezelni. Ha akkora a szabálytalanság le is lehet bontatni. 
 
Pandur Ferenc képviselő: 6 féle méret létezik, nincs meg a sírok között a távolság, 
jogosak a panaszok. A szolgáltatók sem tartják be a szabályokat, valami rendszer kell. 
 
Felhalmi Antal képviselő: Ismertetni kell a méreteket, a síremlék felállítása előtt 
keressék fel a hivatalt. 
 
Szabó Géza képviselő:  A hozzátartozónak , a megrendelőnek ismernie kell a méreteket. 
Ha nem tudja, kérdezze meg a hivatalban. 
 
Pandur Ferenc képviselő: A méreteket a felállítás előtt rendezni kell. Az urnafal 
tervezési költsége már szerepel a költségvetésben .(90.000 Ft) 
 
Szabó Géza képviselő: csak az újakra vonatkozzon, ne legyen visszamenőleges hatályú, 
biztosítani kell az átfutási időt. 
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Tuba Erik polgármester: a következő ülésre egységes szerkezetben új rendelettervezet 
kerül a testület elé az elhangzottak alapján. 
 
 
11./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester javasolja a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi 
támogatásról szóló rendelet módosítását. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a  jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
rendeletet alkotta: 

6/2007. (IV. 13.) RENDELET: 

Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a lakás építéséhez, 
vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról 
tárgyban a –jegyzőkönyv mellékletét 
képező- rendeletet alkotta. 

 
 
13./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester: a különfélékben kéri a képviselő-testület meghatalmazását a 
helyettesítési  szerződés megkötésére., Dr. Gál Lászlóval körjegyzővel a jegyzőnő 
helyettesítésére ,2 hónapra május 1-től.  A 14. napirendi pont alatt kerül sor a továbbiak 
megtárgyalására. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta: 
 

 
 
 
26/2007. (IV. 13.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2007. május 1. napjától 
2007. június 30. napjáig megbízza Dr. Gál 
Lászlót, Beled Nagyközség Önkormányzat 
jegyzőjét, hogy Rábakecöl Község 
Önkormányzatának jegyzői feladatait 
ellássa. A megbízás időtartamára a 
képviselő-testület helyettesítési díjat, 
valamint útiköltség térítését állapítja meg. A 
helyettesítési díj a Ktv. 2. sz. melléklete 
alapján kiszámított bér időarányos része. 
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Felelős:  Tuba Erik  
polgármester 

Határidő: 2007. május 1. 
 

Tuba Erik polgármester : a különfélékben javasolja, hogy a falunap augusztus 4-én 
(szombaton) legyen. Kéri a testület tagjait , hogy tegyék meg javaslataikat. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a javaslatot elfogadta. 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Győző képviselő: Hívunk-e sztárvendégeket, ettől sok függ. Milyen jellegű lesz 
a műsor? Kisebb vagy nagyobb sztár lesz? A nagycenki néptánc együttes eljöhetne. 
 
Pandur Ferenc képviselő:A vizifoci 70-80 ezer Ft között mozog. Az időseknek is 
megfelelő műsort kell biztosítani, zenészeket vagy táncosokat, egyre többen vannak, 
rájuk is gondolni kell. A falunap mindenkié. 
 
Tuba Erik polgármester: a következő ülésre javaslatokat hoz. 
 
Horváth Győző képviselő: A Korda –Balázs Klári házaspár fiataloknak és időseknek is 
tetszik. 
 
Tuba Erik polgármester a különfélékben elmondja, hogy április 21-e a Föld napja, 
szemétgyűjtés lesz. A lakosságot a munkanap miatt 17 óra után várják a hivatal 
udvarán., ahol eligazítás és tájékoztató lesz. Láthatósági mellényt mindenki hozzon, 
kesztyűt és zsákot biztosít a KHT. A szemétgyűjtés a külterületen lesz. Az iskolások 
napközben belterületen gyűjtenek. 
 
Az Enciklopédia megrendeléssel kapcsolatban ismét jelentkeztek, lejjebb ment az ára. 
 
Horváth Győző képviselő megkérdezi, hogy a Pillerbe lehet e ágakat vinni? 
 
Tuba Erik polgármester válaszában elmondja, hogy nincs rá lehetőség , hulladékot a 
beledi hulladékudvarba lehet vinni. 
 
Felhalmi Antal képviselő felveti, hogy a templom mellett a sövény nagyon megnőtt. 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt , Tuba Erik polgármester a képviselő-testület 
ülését 20 óra 20 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 

  távollévő jegyző helyett 
 
 
Tuba Erik       Májer Gyuláné 
Polgármester       főmunkatárs 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülés 
2007. április 13. 
 
1. napirendi pont 
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett 
intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik 

  Polgármester 
 
 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülések óta az alábbi határozatok kerültek 
végrehajtásra: 
10/2007. (III.2.) határozat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Kapuvári 
Támogató Szolgálat megállapodásainak módosításáról 
13/2007. (III.2.) határozat ÖNHIKI előleg kérelem beadásáról. 
15/2007 (III.2.) határozat a közmeghallgatásról 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az ÖNHIKI előlegkérelmünket pozitívan bírálták el, 
és az igényelt 12 millió Ft előleg időarányos részének folyósítását megkezdték. 
 
Március 15. csütörtöki napon lezajlott az ünnepi megemlékezés. A műsor szervezéséhez 
köszönöm Peterdi József tanár úr, és az általános iskolások, valamint Horváth Dóra és az 
ifjúsági önkormányzat tagjainak a közreműködését. 
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Rábakecöl Község Önkormányzat 
Képviselő – Testületének 

 
5/2007. (IV. 14.) 
RENDELETE 

 
A 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007. (III. 03.) rendeletének (továbbiakban: R.) 

módosításáról. 
 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete az alábbiak szerint 
rendelkezik:  
 

1. §. 
 

a.) Kiadási főösszegét:  144010 e Ft 
b.) Bevételi főösszegét  101.250 e Ft + 10 e Ft  + 695 e Ft  101.955 e Ft 
c.) Működési hiányát:    42.760 e Ft -  10 e Ft   - 695 e Ft    42.055 e Ft 
      állapítja meg: 
 
      Ezen belül: 

- felhalmozási célú bevétel: 19.267 e Ft 
- felhalmozási célú kiadás:  19267 e Ft 

 
     ebből: 

- felhalmozási kiadások áfával együtt: 
- Felújítások ÁFÁ-val                            1.737 e Ft 
- Beruházás ÁFÁ-val         910 e Ft 
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.080 e Ft 
- felhalmozású célú tartalék:              12.540e Ft 
 
 
 
-     működési célú bevétel:  124.743e Ff 

 
- működési célú kiadás:  124.743 e Ft 
 

 
      ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                                         66.110 e Ft 
- munkaadót terhelő járulék:   20.711 e Ft 
- dologi és egyéb folyó kiadás:   25.595 e Ft 
- működési célú pénzeszköz átadás:    2.550 e Ft 
- társadalom és szociálpolitikai juttatások:    3.977 e Ft 
- kötelező tartalék:         300 e Ft 
- működési célú hitel visszafizetés:     5.000 e Ft 
- működési célú hitel kamata:        500 e Ft 

 
 
       jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.  
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2. §. 
 

A R. 4. §-ával elfogadott 1/A és 1/B melléklete helyébe a jelen rendelet 1/A és 1/B 
melléklete lép. 
 
 

3. §. 
 

A R. 5. §-ával elfogadott 2/A és 2/B melléklet helyébe a jelen rendelet 2/a és 2/B melléklet 
lép. 
 

4. §. 
 

A R. a 11/A §-al egészül ki. 
A magánszemélyek kommunális adója l00 %-ban felhalmozási bevételt képez. 
 
 

5. §. 
 
A R. a 12/A. §-al egészül ki. 
A felhalmozási céltartalék részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 
 

6. §. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Tuba Erik       Cseh Teréz 
Polgármester       jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 
 
 
Rábanecöl, 2007. április 14. 
 
 

Cseh Teréz 
jegyző 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülés 
2007. április 13. 
 

3. napirendi pont 
 
Előadó: Tuba Erik 

  Polgármester 
 

Pályázati felhívás 
(TERVEZET) 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 19/2006 (XII.29.) 
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alább felsorolt 
feltételekkel 
 
Keretösszeg: 500.000,- Ft 
Pályázható összeg felső határa: 500.000,- Ft 
Pályázható célok: polgárvédelmi- vagy sporttevékenységet folytató szervezetek 
működési jellegű költségei. 
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2007.12.31 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2007. május 2. napjáig. 
 
Egyéb kérdésekben a 19/2006 (XII.29.) rendelet rendelkezései az irányadóak. 
További információ az Ügyrendi Bizottság elnökétől kérhető. 
 
 
 
 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
               s.k. 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülés 
2007. április 13. 
 
4. napirendi pont 
Döntés pályázatok beadásáról 
Előadó: Tuba Erik 

  Polgármester 
 
 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet három pályázat benyújtási lehetőségéről. 
 
A Nyugat-dunántúli Fejlesztési  Tanács által meghirdetett HÖF- CÉDE pályázatra javaslom a 
Rábakecöl Táncsics M. utca, Arany J. utca, Rákóczi utca, Árpád utca, Jókai M. utca felújítási 
munkáit benyújtani. A szükséges tervek elkészültek. A fejlesztés forrás összetétele: Saját 
forrás 3.340.483 Ft, támogatásból igényelhető összeg 7.794.461 Ft, összesen 11.134.944 Ft. A 
saját forrást javaslom a felhalmozási célú tartalékunkra terhelni. 
 
A Nyugat-dunántúli Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEUT pályázatra javaslom 
Rábakecöl Petőfi Sándor utca burkolat felújítási munkáit benyújtani. A tervek 2006-ban 
elkészültek, aktualizálásuk megtörtént. A fejlesztés forrásösszetétele: saját forrás 3.155.676 
Ft, támogatásból igényelt összeg 2.653.200 Ft, összesen: 5.808.876 Ft. A saját forrást 
javaslom a felhalmozási célú tartalékunkra terhelni. 
 
Elmúlt ülések során már felmerült probléma, hogy az érdeklődő vállalkozóknak nem tudunk 
ipari célra kijelölt területet biztosítani, mivel a rendezési terv készítése során az nem került 
tervezésre. A kért tervezői árajánlat megérkezett, a tervezés bruttó költsége 1.440.000,- Ft. 
Kérem a képviselőtestületet, hogy a felhalmozási célú tartalék terhére biztosítsa az önerőt, 
engem pedig hatalmazzon fel pályázati lehetőség esetén annak beadására. 
 
Fentiek alapján a 12.540eFt felhalmozási célú tartalékból lekötésre került összesen 7.937eFt 
szabadon maradt 4.603eFt.  
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülés 
2007. április 13. 
 
9. napirendi pont: Családi Napközi 
Előadó: Tuba Erik 

   Polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Odoricsné Buthi Krisztina 
 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Családi napközi 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

1997. évi XXXI. Törvény 43. § 

családi napközi célja: 

- bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő,  
- az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli,  
- az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi 
napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. 
 
családi napközi ellátás: 
 
- a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.  
- fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. 
- az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos 
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a 
családokat. 
- Kiegészítő szolgáltatások: a családi napközi szabad férőhelyein, vagy időben elkülönítve 
(nyitvatartási időn kívül, hétvégén) lehetőség van gyermekfelügyelet, vagy egyéb 
szolgáltatások (például házi gyermekgondozás, gyermekkísérés, fejlesztő foglalkozások, 
stb.) biztosítására.  
 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-50. § 

személyi feltétel: 
 
Családi napköziben ellátást csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy 
biztosíthat, 
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a) aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas gyermek 
felügyeletére, gondozására, nevelésére, és 

b) akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok, valamint 

c) aki érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik, 
d) aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett. 

A családi napközit működtető személynek igazolnia kell, hogy betegsége vagy egyéb 
váratlan esemény bekövetkezése esetén helyettesítése megoldott olyan személlyel, aki 
megfelel az alkalmassági feltételeknek. 
Amennyiben a családi napközit működtető a saját otthonában nyújtja az ellátást, háziorvosi 
igazolással kell tanúsítania, hogy a vele közös háztartásban élő személy egészségi állapota 
nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket. 
 
Helyiség: 
 
A családi napközi feladatainak ellátására csak száraz, világos, jól szellőztethető és fűthető 
épület vagy lakás alkalmas, függetlenül attól, hogy önállóan vagy olyan épületben működik-
e, amelyet más célra is hasznosítanak. 
A családi napköziben a gondozás-nevelés részletes szakmai szempontjait úgy kell 
meghatározni, illetve az esetleges balesetek megelőzése érdekében a gyermekek 
tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen az Intézet 
módszertani levelében foglaltaknak. 
(NCSSZI módszertani levél:  
Igénybe vevők: 
 
Igénybe vevők kora: 
Családi napközibe húszhetestől tizennégy éves korig vehető fel gyermek. 
Igénybe vevők száma: 
A családi napköziben a saját, napközbeni ellátást másutt igénybe nem vevő, tizennégy 
évesnél fiatalabb gyermeket is figyelembe véve legfeljebb öt gyermek gondozható. 
Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható 
gyermekek száma 4 fő, amennyiben valamennyi gyermek fogyatékos, úgy 3 fő. 
A családi napköziben a meghatározott létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos 
gyermekről van szó még egy gyermek gondozása engedélyezhető, ha az ellátást végzőnek a 
kisegítő feladatokra állandó segítsége van. 
Egyéb feltétel: 
Ha a családi napköziben 3 évesnél fiatalabb és 3-14 éves kor közötti gyermekeket is 
elhelyeznek, az 1 éves kor alattiak részére elkülönített játszó- és öltözőhelyet kell 
kialakítani. 
 
29/2003 (V.30.) ESZCSM rendelet 
 
A leendő családi napközi gondozónak el kell végeznie egy 40 órás családi napközi 
tanfolyamot. 
Cél: felkészítés arra, hogy megfelelő szinten tudja biztosítani a szolgáltatásokat 
 
259/2002 (XII.18.) korm. rendelet 
 
Működési engedély kiadása 
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kérelmet a székhely szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. 
szakmai program 
alapító okirat 
szakhatósági hozzájárulásokkal: ÁNTSZ, tűzoltóság, helyi építésügyi hatóság.  
 
133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet 11. § 
 

- A Gyvt. gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni a családi napköziben,  

- Az alapellátáson túli gyermeknevelést segítő szolgáltatásáért (speciális tanácsadás, 
időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel stb.) legfeljebb a szolgáltatás önköltségét 
meg nem haladó mértékű térítés kérhető. 

 
Étkezés: 
 
Nem kötelező 
Ha biztosítjuk akkor meg kell felelni a gyermekétkeztetés szabályainak. 
 
Ellenőrzés 
 
- A családi napközik működésének ellenőrzését az illetékes megyei közigazgatási hivatal 
végzi, kétévente 
- A működési engedélyt kiadó jegyző a működési engedélyben megfogalmazottak fennállását 
évente ellenőrzi. 
- Az illetékes ÁNTSZ szakemberei a családi napközi közegészségügyi, konyhatechnológiai, 
higiénés és balesetvédelmi szempontoknak való megfelelését szúrópróbaszerűen bármikor 
ellenőrizhetik.  
 
A családi napközi működésének költségei: 
  
A családi napközi működésének alapját 3 forrásból származó bevétel biztosítja:  

- A törvényes képviselő által fizetett térítési díj. 
- Állami normatíva: 250.000 ft/év/ellátott 
- kiegészítő normatíva: gyermekjóléti alapellátások 

többcélú kistérség által fenntartott intézmény 1200Ft/ az ellátási területen élő 0-17 
éves korú lakosság. ( több ellátás esetén feladatonként ) 

 
kiegészítő normatíva:  

- vagy a kistérségi normatíva szabályai szerint ( települések 50%-a, lakosok 60%-a) a 
települések megfelelő aránya részt vesz a programban- Társulás 

- vagy ha a családi napközit a többcélú társulás tartja fenn minden települést lefedve, de 
nem kell minden településen kialakítani az intézményt, hanem gesztortelepüléseken 
működne. Pl: 3 gesztor, de minden település gyermekei igénybe vehetik. 
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Rábakecöl Község Önkormányzatának 
6/2007. (IV. 14.) rendelete 

a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról 

 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a lakásépítéshez, vásárláshoz 
nyújtandó helyi támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

A rendelet célja 
1.§. 

 
A rendelet célja a családok támogatásával a helyi letelepedés ösztönzése. 
 
 

A támogatásra jogosultak köre 
2.§. 

 
A támogatás igénybevételére jogosult a  
a.) 35 év alatti fiatal házaspár, vagy 
b.) kiskorú gyermekkel rendelkező házaspár, vagy 
c.) kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő 
aki lakást, családi házat vásárol, vagy épít Rábakecölben. 
 
 

A támogatás igénybevételének feltételei 
3.§. 

 
(1) E rendelet alapján saját lakásigénye kielégítése céljából lakásépítéshez, vásárláshoz annak 

adható támogatás, akinek magának, házastársának, kiskorú gyermekének lakástulajdona 
vagy üdülője, üdülőtelke nincsen Rábakecöl közigazgatási területén. 

(2) Családi ház építése esetén a lakásépítési támogatás az építési engedély jogerőre 
emelkedésétől számított egy éven belül igényelhető. 
Vásárlás esetén az adásvételi szerződést követő egy éven belül lehet a lakásvásárlási 
támogatást igényelni. 

 
 

A támogatás mértéke 
4.§. 

 
(1) Családonként 

a.) a lakás vásárlásához, vagy építéséhez 200.000,- Ft támogatás adható egy 
alkalommal, vagy 

b.) új családi ház építéséhez a készlet ereéig közműves építési telket biztosít az 
önkormányzat három éves beépítési kötelezettség előírásával. 
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(2) Az egy éven belül születendő és a családban nevelkedő kiskorú gyermekek után 20.000,- 
Ft/gyermek támogatás adható. 

 
 

Visszatérítési kötelezettség 
5.§. 

 
(1) A támogatás jellege a rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén vissza nem térítendő 
támogatás. 
(2) A kifizetett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten vissza 
kell fizetni, ha 

a.) azt jogtalanul vették igénybe 
 b.) azt nem a támogatott célra használták fel 

c.) a vásárlást vagy lakhatási engedély kiállítást követő fél éven belül nem költözik be 
az igénylő és családja 

 d.) a beköltözéstől számított öt éven belül elidegenítik a lakást vagy családi házat 
e.) az igénylő a beköltözéstől számított öt éven belül megszünteti rábakecöli 
lakóhelyét 

 (3) Az Önkormányzat által biztosított építési telket, vagy annak értékét vissza kell 
szolgáltatni, amennyiben azt három éven belül nem építik be vagy az 5.§. (2) bekezdés a-e.) 
pontjának egyike fennáll. 
 
 

A rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezések 
 

6.§ 
 
 

(1)  E rendelet kihirdetésével hatályát veszti a 2/1991. (XII. 16.) és a módosítása tárgyában 
alkotott rendeletek. 

 (2)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(3)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
Rábakecöl, 2007. április 13. 

 
 
 
      Tuba Erik     Cseh Teréz 
   polgármester        jegyző 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. 

Rábakecöl, 2007. április 14. 

 

Cseh Teréz 

   jegyző 


