
 
 
Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
 
 
10/2007. 
 
 
 
                                                    JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. november 15-én  16.30 órai 
kezdettel megtartott üléséről.  
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Dr. Gál László jegyző, Domiter Ferenc képviselő, 
Horváth Győző képviselő, Homlok István képviselő, Felhalmi Antal képviselő, Pandur 
Ferenc képviselő, Szabó Géza képviselő, Kovácsné Szabó Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottként jelen van: Nagy Attiláné építésügyi előadó, Hancz Attila a Rekultiv Kft. 
képviseletében, Demeter Dénes a Savariatelecom Kft ügyvezető igazgató helyettese , Tóth 
Imre építésügyi előadó. 
 
Igazoltan távol:  -- 
Igazolatlanul távol:   Tuba Pál képviselő 
 
 
Tuba Erik polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a jelenléti ív alapján 
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a  8 képviselő-testületi tagból  7 
megjelent az ülésen.  
 
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, a kiküldött napirendi pontoktól 
eltérően, melyet a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el. 
 
 
NAPIREND 
 
 
1./ Tájékoztatás az útfelújítási munkálatokról 
      Előadó: Tuba Erik  
                    Polgármester 
 
 
2./ Kábeltelevízió-hálózat  üzemeltetői ajánlatok 
     Előadó: Tuba Erik  
                   Polgármester 
 
 
 

 



 
 
 
3./ Rekultiv Kft tájékoztatója, 2008. évi hulladékszállítási    díjmegállapításra szolgáltatói 
javaslat 
     Előadó: Tuba Erik  
                    Polgármester 
 
4./ Temető karbantartási, felújítási munkáival kapcsolatos előkészítő feladatok, árajánlatok 
     Előadó : Tuba Erik  
                    Polgármester 
 
5./ Egyesített Szociális Központ 2006. évi szakmai beszámolója 
     Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina  
                  Intézményvezető 
 
6./ Víztisztító berendezésre ajánlat 
      Előadó: Kovács Attila 
                   Cégvezető 
 
7./ Régi iskola épületére befektetői ajánlat 
     Előadó:  befektetők 
 
 
8./ A 2007. évi költségvetés ¾ évi teljesítése  
     Előadó: Tuba Erik  
                   Polgármester 
 
9./ 2008. évi költségvetési koncepció 
    Előadó : Tuba Erik 
                   Polgármester 
 
10./ Kistérségi társulás alapító okiratának és megállapodásainak módosítása 
      Előadó : Tuba Erik  
                     Polgármester 
 
 
11./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző ülések óta tett 
intézkedésekről 
       Előadó : Tuba Erik  
                      Polgármester 
 
 
12./ 2008. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
      Előadó : Dr. Gál László 
                     Jegyző 
 
 
 
 

 



 
 
13./ Bérleti szerződések módosításának megtárgyalása, 2008. évi    bérleti díjak 
megállapítása 
      Előadó : Tuba Erik  
                     Polgármester 
 
14./ Közmeghallgatás 
       Előadó : Tuba Erik  
                      Polgármester 
 
15./ Körjegyzőség alakítása 
       Előadó : Dr. Gál László  
                     Jegyző 
 
16./ Iskola épületének többfunkciós használati lehetőségeinek vizsgálata 
       Előadó : Tuba Erik  
                      Polgármester 
 
17./Tájékoztatás Idősek Napja rendezvényről 
       Előadó : Tuba Erik  
                      Polgármester 
 
 
18./ Különfélék , bejelentések 
      Előadó : Tuba Erik  
                     Polgármester 
 
 
 
 
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
1./  Napirendi pont 
 
Az első napirendi pont keretén belül Tuba Erik polgármester felkérte Tóth Imre építésügyi 
előadót adjon  tájékoztatást  az útfelújítási munkálatokról. 
 
Tóth Imre köszöntötte a Képviselő Testület tagjait . Elmondta, sajnos már nem ő látja el az 
építésügyi teendőket a faluban , de a Petőfi utca felújítására ő készítette a pályázatot. A 
pályázat sikeres lett, határidőre elkészült az aszfaltozás, a minőség jó. 
A műszaki átadás során felmerült, hogy a padkát nem hengerrel tömörítették, de reméli 
nem lesz gond vele. 
 
 
Panadur Ferenc képviselő elmondta a munkát folyamatosan ellenőrizték, megállapította a 
Magyar Aszfalt jó munkát végzett. 
Műszaki átadás során a padka tömörítésével kapcsolatban merültek fel kifogások .  

 



 
Úgy vélte, ha felmerül probléma a padkával kapcsolatosan azt a kivitelező a 
garanciavállalás időszaka alatt javítja . 
A képviselő közölte a temetőnél nagyobb útszakaszt murváztak a  tervezettnél.  
 
A Jókai utcánál hiányosságokat találtak, de 30 napon belül új murvaréteg kerül az útra.  
Kérte a lakosságot, óvja , védje az utakat és jelezze aki rongálást észlel.  
Reméli a Petőfi utca állja a próbát és lesz lehetőség a faluban még további útfelújításra. 
 
Szabó Géza azt kérdezte, a padkára is vonatkozik-e a garancia. 
 
Tóth Imre közölte igen, a garancia a padkára is vonatkozik. 
 
Tuba Erik polgármester megköszönte a munkát Tóth Imrének és elmondta az elszámolás 
most következik. 
 
Tóth Imre elmondta, nagyon jól esett neki az a köszönőlevél amelyet a polgármestertől 
kapott, amiben megköszönte eddigi munkáját.  
Ígérte, ha lesz eseti megbízás szívesen elvégzi a munkát.  
 
 
 
2./ Napirendi pont 
 
 
Tuba Erik ismertette a kábeltv hálózat üzemeltetésére beérkezett ajánlatokat. 
 
Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Demeter Dénes a Savariatelecom Kft. ügyvezető igazgató helyettese személyesen ismertette 
ajánlatát. 
 
Homlok István azt kérdezte, az előfizetés egy tévére vagy egy családra vonatkozik-e.  
 
Demeter Dénes válaszában elmondta, egy előfizetés egy családot és több készüléket jelent. 3-
4 felé lehet csatlakoztatni minőségromlás nélkül .  
 
Horváth Győző azt kérdezte, van-e programcsomag, választható –e. 
 
Demeter Dénes  elmondta, válaszható a programcsomag, lehet a csatornákról dönteni. A 
helyi igényeket elégítik ki. 
 
Pandur Ferenc megkérdezte, vállalják-e a régi rendszer felújítását. 
 
 
Demeter Dénes szerint is szükséges a felújítás. Elosztók, erősítők, kábelek kellenek. Ő a 
földkábeles megoldást javasolja. 
 
Nagy Attiláné  elmondta itt nagyon elavult a rendszer, új csillagpontos rendszer kiépítése 
elkezdődhetne ,addig a régi működne. 

 



 
 
Demeter Dénes közölte Pápocon már folynak a munkálatok, ott így van.  
Elmondta még , ha közterületen halad a kábel az engedélyezés nagyon hosszadalmas.  
 
Felhalmi Antal azt kérdezte, aki nem veszi igénybe az eddigi szolgáltatást, ráköthet-e a 
rendszerre. 
 
Pandur Ferenc  az iránt érdeklődött az árak meddig tarhatók, nem emelkednek-e. 
 
Demeter Dénes közölte, az áraknak versenyképesnek kell lenni, az inflációt követik.  
 
Dr. Gál László azt kérdezte , mit ért az alatt hogy az előfizetői díj inflációkövető lesz. 
 
Demeter Dénes közölte a statisztikai hivatal általi infláció lesz az irányadó. 
 
Szabó Géza azt kérdezte az előfizetői létszámtól függ-e az előfizetői díj. 
 
Demeter Dénes közölte a több előfizető a cél, de nem függ tőle az előfizetői díj. 
 
Tuba Erik megköszönte a részvételt, és felkérte Nagy Attilánét ismertesse a másik 
lehetőséget. 
 
Nagy Attiláné elmondta a szolgáltató más elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen, 
új időpontot kér a pályázat bemutatására. 
Ő , mint műszaki szakember az előző pályázatot is ajánlja , megerősítette, hogy az 
engedélyezési eljárás nagyon hosszadalmas. 
 
Tuba Erik a kábeltelevízió üzemeltetői ajánlatának meghallgatására egy későbbi időpontot 
javasolt, még a közmeghallgatás előtt. 
 
A polgármester javaslatát a képviselők egyhangúlag támogatták. 
 
 
 
3./ Napirendi pont 
 
 
A harmadik napirendi pont kapcsán Tuba Erik felkérte Hancz Attilát ismertesse a Rekultiv 
Kft. 2008. évi hulladékszállítási díjmegállapításra tett javaslatát. 
 
 
 
A napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Szabó Géza képviselő megköszönte a szemétszállítás idejének megváltoztatását. Azt 
kérdezte, köt –e a cég az állampolgárral szerződést szemétszállításra. 
 
Hancz Attila elmondta ez nem hiányosság. A Kft. az Önkormányzatokkal köti a szerződést. 

 



 
Edényhasználati megállapodást kötnek az állampolgárral, ha van rá igény. 
 
Szabó Géza azt kérdezte létezik –e olyan ,hogy 2000 fő alatti településen nem kötelező a 
hulladékszállítás. 
 
Hancz Attila közölte a szolgáltatás igénybevétele kötelező. 
 
Pandur Ferenc azt kérdezte, van-e kedvezmény . 
 
Hancz Attila elmondta, a 70 év feletti egyedülállók nem fizetnek a szolgáltatásért. 60, 
80, 120 literes edényt lehet igényelni,  más a díja mindegyiknek.  
 
Tuba Erik javasolta a testületnek , hogy a szemétszállítási díjakról a következő testületi 
ülésen döntsenek, amit a testület egyhangúlag tudomásul vett.  
 
 
4./ Napirendi pont 
 
 
Tuba Erik polgármester  ismertette a temető karbantartási , felújítási munkáival 
kapcsolatos előkészítői feladatokat.  
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Nagy Attiláné elmondta, három tervezőt keresett meg, árajánlatot kért a ravatalozó 
felújítására és urnafal létesítésére.  
 
Tuba Erik szerint reálisnak tűnnek az árak, jó lenne a terveket elkészíttetni, pályázathoz is 
lehetne használni.  
 
Nagy Attiláné  szerint ki kellene jelölni az urnafal helyét, erre szükség lenne a tervezéshez. 
Az urnafal helyének mindegyik tervező a kerítést javasolja.  
 
Felhalmi Antal szerint is a kerítés lenne a megfelelő hely urnafal számára. 
 
Szabó Géza a harangláb előtti részt javasolta.  
 
 
Dr. Gál László közölte a harangláb mellett van egy régi sír a tervezésnél ezt is vegyék 
figyelembe. 
 
Domiter Ferenc javasolta, hogy erről a témáról a közmeghallgatáson legyen szó.  
 
Tuba Erik helyeselte a felvetést és közölte, felveszik a közmeghallgatás témái közé az 
urnafal létesítésének kérdését. 
 
 
 
5./ Napirendi pont 

 



 
 
 
Tuba Erik az ötödik napirendi pont kapcsán elmondta, az Egyesített Szociális Központ 
2006. évi beszámolóját már meghallgatta a testület. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erről kötelező határozatot hozni, mert kéri a gyámhivatal. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 

 
63 /2007.(XI.15.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Beled székhellyel működő 
Egyesített Szociális Központhoz tartozó 
Családsegítő és Gyermekjóléti társulás 
tevékenységéről előterjesztett beszámolót 
jóváhagyja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a 
Szociális és Gyámhivatalt értesítse.  
 
Felelős: Tuba Erik  
              Polgármester 
Határidő: 2007. december 31. 
 

 
6./ Napirendi pont 
 
 
A hatodik napirendi pont kapcsán Kovács Attila vállalkozó víztisztító berendezésre tett 
ajánlatot. Felhívta a figyelmet az egészséges és tiszta víz fontosságára.  
 
 
 
Tuba Erik azt kérdezte, van-e pályázati lehetőség a készülék beszerzéséhez. 
 
 
Kovács Attila elmondta még nincs, de ő kész az együttműködésre és megköszönte, hogy 
meghallgatták a testület tagjai . 
 
 
7./  Napirendi pont 
 
 
Tuba Erik  közölte a testülettel, hogy a régi iskola épületét szeretnék bérbe venni 
vállalkozók. Kérte, mutatkozzanak be. 

 



 
 
Parrag Attila vállalkozó elmondta, agyaggal foglalkoznak, a beledi agyag a nyersanyag, 
ebből lesz az alapanyag majd abból a kerámia. 2 embert foglalkoztatnának, majd később 
nőket is alkalmaznának. Eddig Cirákon működtek,  
de már nem engedélyezik a tevékenységet. 
Elmondta még ,hogy a gépsor nagyméretű, nehéz, hangos. Homok lesz a melléktermék, 
amit elszállíttatnak.  
 
Dr. Gál László jegyző felhívta a figyelmet arra , hogy ehhez a tevékenységhez 
telephelyengedély szükséges.  Megkérdezte hova kerül a káros anyag, mert szigorú 
előírások vannak a kezelésére. 
 
Parrag Attila elmondta Fertőszentmiklóson tárolják a hulladékot. 
 
Pandur Ferenc szeretné látni a gépsort, utána alkotna róla véleményt. 
 
Felhalmi Antal szerint a tevékenység engedélyeztetése fontos, ha van engedély, lehet 
tárgyalni. 
 
Tuba Erik közölte a vállalkozókkal, a testület tagjai megtekintik a gépsort . 
 
Parrag Attila megköszönte, hogy meghallgatták őket. 
 
 
 
8./ Napirendi pont 
 
 
Tuba Erik polgármester előterjesztette a költségvetés ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót.  
 
 
Az előterjeszté írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 
Pandur Ferenc örömmel olvasta a részletes tájékoztatót. Örült, hogy az önkormányzat nem 
szorult hitelfelvételre.  
Kitért arra , hogy önkormányzatunk támogatta a közép és általános iskolás tanulókat . 
Hiányolta, hogy az orvosi műszer beszerzése nem valósult meg.  
Felhívta a figyelmet a pályázatok fontosságára.  
 
Tuba Erik válaszában elmondta, orvosi műszerek beszerzésére várják a pályázat kiírását.  
 
 
Vita után a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2007. évi költségvetés ¾ éves 
teljesítéséről szóló beszámolót és 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
következő határozatot hozta. 
 

 



 
 

 
64/2007. ( XI.15.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésének ¾ évi teljesítéséről előterjesztett 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Tuba Erik  
              Polgármester 
Határidő: 2007. november 30. 
 
 
 

 
9./ Napirendi pont 
 
 
Tuba Erik polgármester  előterjesztette a költségvetés 2008. évi költségvetési koncepcióját.  
 
 
A koncepció írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

65./2007.( XI.15.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetési 
koncepcióját a módosításokkal együtt elfogadja.  
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban 
foglaltakat  a 2008. évi költségvetési terv 
összeállításánál vegye figyelembe. 
 
Felelős: Tuba Erik  
              Polgármester 
Határidő: 2007. november 30.    

 

 



 
 
 
10./ Napirendi pont 
 
 
A tizedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismertette a kistérségi társulás alapító 
okiratának és megállapodásainak módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 

 
 
66/ 2007. (XI.15) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú 
Társulás alapító okiratát és megállapodásait – 
névváltozás miatt- az előterjesztés szerint 
módosítja.  
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről  a 
társulás elnökét értesítse.  
 
Felelős : Tuba Erik  
               Polgármester 
Határidő: 2007. december 31. 
 
 

 
 
 
11./ Napirend 
 
 
Tuba Erik polgármester a 11. napirendi pontban beszámolt a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület tagjai beszámoltak az előző ülések óta tett intézkedéseikről. 
 
 
 
12./ Napirend 
 
 
Tuba Erik polgármester ismertette a testülettel a 2008. évre szóló ellenőrzési tervet. 
 

 



 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
 

 
 
 
67/2007. (XI.15.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Kapuvár –Beled Többcélú 
Társulás Belső Ellenőrzési csoportja kérésére az 
önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervét 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a 
belső ellenőrzési csoport vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik 
               Polgármester 
Határidő: 2007. november 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
13./ Napirendi pont 
 
 
Tuba Erik polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztassa a képviselő-
testületet a bizottság javaslatáról vitassák meg és állapítsák meg a 2008. évi bérleti díjakat. 
 
 
Szabó Géza  elmondta, az Ügyrendi Bizottság az eddigi évekhez hasonlóan 10 % emelést 
javasolt, de felvetette Keszte Ferencné és Baráth Csilla esetét és megkérdezte a testületet 
milyen legyen a lakbéremelés mértéke. 
 
Tuba Erik ismertette az egyik bérlő Keszte Ferencné levelét , melyben kérte a szerződés 
módosítását a lakbér csökkentését. 
 
Homlok István azt kérdezte , ha valami elromlik a bérlőnél kinek kell azt javítani. 
 
Dr. Gál László azt mondta irányadó , mi van a szerződésben. A homlokzat javítása például 
a bérbeadó kötelessége. 

 



 
 
Tuba Erik felvetette a földbérletek ügyét és javasolta a következő ülésen térjenek vissza a 
témára. 
 
A hozzászólások után Tuba Erik megkérte a jegyzőt a bérleti szerződések módosítása  
ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és terjessze a testület elé az új bérleti 
szerződéseket. 
 
A testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
 
 
 

 
14./ Napirendi pont  
 
 
A tizennegyedik napirenden belül Tuba Erik polgármester a közmeghallgatást időpontjára 
és témájára tett  javaslatot. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A testület 7 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
 

 
 
 
 
 

 
68/2007. (XI.15.)HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az SzMSz- nek megfelelően 
2007. december 14-én 18 órakor 
közmeghallgatást tart. 
 
Napirend: 
 
1. 2008.évi koncepció ismertetése 
2. Lakossági igények felmérése a 2008. évi   
költségvetés tervezéséhez 
3.Lakossági igények felmérése urnás temetésre 
4. Különfélék, bejelentések           
 
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás 
összehívásáról a helyben szokásos módon 
gondoskodjon. 

 



 
 
Felelős : Tuba Erik 
               Polgármester 
Határidő:2007. december 31.                                                       

 
 
 
 
15./ Napirendi pont 
 
 
Dr. Gál László jegyző a körjegyzőség alakításával kapcsolatosan elmondta, 
jogszabályváltozás miatt év közben nem lehet körjegyzőséghez csatlakozni, új körjegyzőség 
alakítható.  
A jegyző határozatmódosításra tett javaslatot.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 

 
 
 
 
 
 
69/2007. (XI.15.) HATÁROZAT 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  Beled székhellyel Beled, 
Dénesfa, Edve , Rábakecöl és Vásárosfalu 
községek Önkormányzatainak részvételével új 
körjegyzőséget alakít és egyúttal az erre 
vonatkozó megállapodást elfogadja.  
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről 
Beled Nagyközség polgármesterét értesítse 
 
Felelős: Tuba Erik  
              Polgármester 
Határidő : 2007. november 30. 

 
 
 
 
16./ Napirendi pont 
 
 

 



 
Tuba Erik polgármester az iskola épületének többfunkciós használati lehetőségeit vizsgálva 
elmondta jelenleg ott tanítanak , ott a családi napközi, a könyvtár , nyelvi labor és 
számítástechnika terem. 
A nagyterem hasznosítása nem megoldott, bármilyen hasznosítási lehetőséget szívesen 
fogadnak.  
 
A testület a polgármester javaslatára keresi a megoldást az iskola további hasznosítására. 
 
 
 
17./ Napirendi pont 
 
 
Tuba Erik polgármester ismertette a képviselő-testülettel az Idősek Napi programot. 
Közölte, hogy az Önkormányzat a szociális bizottság javaslata alapján 1 000,- forint 
támogatást nyújt a nyugdíjasoknak a korábbi évekhez hasonlóan. A 2007. évi költségvetés 
szociális kerete erre fedezetet biztosít. 
Kérte a testület tagjait vegyenek részt az ünnepségen. 
 
A testület jóváhagyólag tudomásul vette a polgármester közlését. 
  
 
 
 
18./ Napirendi pont 
 
                       a./ 
 
Tuba Erik előterjesztette a Győr-Moson-Sopron Megyei Sportigazgatóság megszűnésével 
kapcsolatos indítványt.  
Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A testület egyetértett a megyei sportigazgatóság megszűnésével. 
 
A testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta. 
 
 
 

70/2007. (XI.15.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Győr- Moson – Sopron 
megyei közgyűlés elnökének kérésére hozzájárul 
ahhoz, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei 
Sportigazgatóságot az önkormányzat 
megszünteti és feladatait a megyei 
önkormányzati hivatal keretein belül látja el.  

 



 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a 
megyei közgyűlés elnökét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik  
              Polgármester 
Határidő: 2007. november 30. 

 
    
 
                    b./   
 
 
Tuba Erik ismertette a testülettel a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat levelét az 
általuk fenntartott gyermekvédelmi intézmények átszervezésével kapcsolatosan ,melyet a 
folyamatosan csökkenő állami finanszírozás tesz szükségessé. 
 
A levél e jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 

 
 
 
71/2007.(XI.15.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Győ-Moson-Sopron megyei közgyűlés 
elnökének kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a 
közgyűlés a megyei önkormányzat által fenntartott 
gyermekvédelmi intézményeket az előterjesztés 
szerint átszervezze. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a 
megyei közgyűlés elnökét értesítse. 
 
Felelős:  Tuba Erik 
               Polgármester 

 
                                                                    Határidő: 2007. november 30. 
 
 
                c./ 
 
 
Tuba Erik polgármester a testület felhatalmazását kérte szükség esetén likviditási , 
működési hitel felvételéhez.  
 
Pandur Ferenc képviselő 5 000 000,- forintig javasolja a keretet, utólagos elszámolási 
kötelezettséggel.  
 

 



 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta . 

          
 72/2007.(XI.15)HATÁROZAT 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete az átmeneti hiány 
finanszírozására 5 millió Ft, azaz ötmillió forint 
hitelkeretet határoz meg a likviditási helyzet 
egyensúlyban tartása érdekében.  
Utasítja a polgármestert, hogy szükség esetén a 
fentiekben meghatározott hitelkeret terhére 
működési hitel felvételéről gondoskodjon és erről 
utólag a képviselő-testületet tájékoztassa. 
 
Felelős: Tuba Erik 
              Polgármester 
 
Határidő: 2007. december 31.                                                   

 
                 d./ 
 
 
Tuba Erik ismertette a testülettel a településen meglévő ingatlanvagyon rögzítésére, 
nyilvántartására vonatkozó eszköznyilvántartó program megvásárlására vonatkozó 
árajánlatot.  
Az ajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Gál László javasolta a program megvásárlását, mert az önkormányzatoknál nincs 
átfogó kép a vagyonról. 
 
A testület egyetértett azzal, hogy sor kerüljön a kateszter és eszköznyilvántartás 
beszerzésére. 
 
A testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta. 
 
 

73/2007. (XI.15.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete –pályázat alapján – az 
ingatlanvagyon kateszterek felülvizsgálatára 
vonatkozó számítógépes program telepítésével és 
karbantartásával a DE-NÉ Szolgáltató BT-t ( 
9431 Fertőd, Béke u. 67. ) bízza meg az alábbi 
pénzügyi konstrukció mellett. 

 



 
Eszköznyilvántartó modul ára: 1 000,- Ft/ 
ingatlan +ÁFA 
Változás nyilvántartás, értékcsökkenés számítás, 
továbbá adatszolgáltatás. 10 000,- + 20 % 
ÁFA/negyedév 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről az 
ajánlattevőt értesítse és a kiadási előirányzatot a 
2008. évi költségvetési terv összeállításánál vegye 
figyelembe. 
 
Felelős : Tuba Erik  
               Polgármester 
Határidő : 2007. december 31. 

                       e./ 
 
 
Tuba Erik polgármester tájékoztatta a testületet, hogy  az Erkel utca felújítására 
árajánlatokat kér. 
 
 
                   
                  f./  
 
Szabó Géza képviselő a Rákóczi utca vízelvezetési problémáját vetette fel. 
Elmondta, ha sok az eső megáll a víz az úton. 
 
Tuba Erik azt kérdezte a jegyzőtől kinek a feladata a víz elvezetése az útról. 
 
Dr. Gál László közölte a közútkezelő feladata a víz elvezetése a közútról.  
 
Tuba Erik tájékoztatta a képviselőket , hogy pályázatot írtak ki csapadékvíz elvezetésre, 
kb. 10 millió forint lenne a tervezés, 100 millió a kivitelezés költsége, így az egész falu 
belvízelvezetése megoldódna. 
 
Dr. Gál László válaszában elmondta, a falu csapadékvíz elvezetése nagy munka, de sokalja 
a pénzt a tervezésre és egyáltalán nem biztos , hogy sikeres lesz a pályázat. 
 
Horváth Győző elmondta a gazdák elszántják a földutakat. 
 
Dr. Gál László szerint ez ügyben a gazdákkal kell tárgyalni. 
 
Szabó Géza azt kérdezte lebontják- e a tűzoltószertár épületét mert szerinte jó állapotban 
van. 
 
Homlok István szerint a rendbetétele több millió forint lenne. 
 
Felhalmi Antal szerint a tetőt most javították, miért kellene az épületet lebontani. 
 

 



 
Dr. Gál László elmondta  a helyi sportegyesület működése nem törvényes. Ha így megy 
tovább felszámolják az egyesületet, nem indulhatnak a bajnokságon. 
 
Szabó Géza közölte, próbált ez ügyben beszélni Vass Gáborral az egyesület elnökével. 
Reméli rendeződik a helyzet .  
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, Tuba Erik polgármester az ülést 22 óra              15 
perckor bezárta.  
 
 
                                                       Kmf. 
 
 
Tuba Erik                                                                           Dr. Gál László 
polgármester                                                                        jegyző 
 
 
Kovácsné Szabó Katalin  
jegyzőkönyvvezető 

 



 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2007. november 15. 
 
2. napirend: Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetői ajánlatok 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Rábakecöl kábeltelevízió hálózatának működtetése a már korábbi üléseken tárgyalt, jól ismert 
technikai problémákkal küzd. Az év során több üzemeletetővel folytatott tárgyalást követően – a 
mai napig – írásban beérkezett két ajánlatot csatoltan megküldöm. A Molnár Elektronikai Kft 
által megküldött műszaki tervek a Csorna-Rábakecöl szakasz optikai gerincvezetékének 
kiépítésére vonatkoznak. Ezeket a terveket igény szerint a Polgármesteri Hivatalban tekintheti 
meg az ülésig. 
 
 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. november 3. 
           Tuba Erik 
         polgármester 
 
 

 



 
 Rábakecöl 
 Polgármesteri Hivatal 
 Tuba Erik 

 
 
 
Tárgy:Kábeltelevízió szolgáltatás 
 
 
Tisztelt Tuba Úr! 
 
 
A  Molnár Elektronikai Kft. a megye 22 településén végez kábeltelevízió szolgáltatást. 
Rábakecöl község kábeltelevízió rendszere rákapcsolható, a Molnár Elektronikai Kft. által 
üzemeltetett 
optikai gerinchálózatra, melyre jelenleg 12 település van felfűzve. 
A gerinchálózaton jelenleg a következő programok érhetők el: 
 

 
 
 
 

 

s.sz. Program neve Tip. Nyelv 
1. MTV1 TV magyar 
2. MTV2 TV magyar 
3. Duna TV TV magyar 
4. RTL Klub TV magyar 
5. ORF2 TV német 
6. Romantica TV magyar 
7. Discovery TV magyar 
8. Hallmark TV magyar 
9. Hálózatos TV TV magyar 
10. Spektrum TV TV magyar 
11. CNN TV angol 
12. National Geographic TV magyar 
13. Rábaközi Stúdió TV magyar 
14. TV 2 TV magyar 
15. VIVA + TV magyar 
16. ATV TV magyar 
17. EuroSport TV angol 
18. Minimax - A+ TV magyar 
19. Hír TV  TV magyar 
20. BPTV TV magyar 

s.sz. Program neve Tip. Nyelv 
21. Viasat 3 TV magyar 
22. Filmmúzeum TV magyar 
23. Sport 1 TV magyar 
24. Echo TV TV magyar 
25. RTL TV német 
26. Jetix TV magyar 
27. Sport 2 TV magyar 
28. Viasat History/Spice P TV magyar 
29. Duna TV II. TV magyar 

 30. Viasat Explorer TV magyar 
31. Travel TV angol 
32. MGM mozicsatorna TV magyar 

 Rádiók   
33. Bartók Rádió Rádió magyar 
34. Kossuth Rádió Rádió magyar 
35. Petőfi Rádió Rádió magyar 
36. Danubius Rádió Rádió magyar 
37. Sláger Rádió Rádió magyar 
38. Kék Duna Rádió Rádió magyar 
39. Corvinus Rádió Rádió magyar 

 
 
          

 



 
Programcsomagok nem kerültek kialakításra, minden előfizető nézheti a rendszeren található 

összes programot.  
Az üzemeltetési díj  3200 Ft./hó. 
 
A hálózat alkalmas lesz Internet és telefon szolgáltatásra is, mely szolgáltatást a Csornai központ 
átépítése után várhatóan 2007 decemberében indítunk a rendszeren. 

 
 

Ha további kérdése van, kérem keresse kollégámat, Győri Józsefet a 30/ 219-84-09 -es 
telefonszámon. 

 
 
 
Köszönettel : 
Molnár Ferenc 

 
 
 

 



 
 

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
 
 
mely létrejött egyrészről SAVARIA Távközlési és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű 
Társaság ( 9700 Szombathely, Bárdosi Németh János utca 47.; cégjegyzék szám: Cg.18-09-
107132; adószám: 12124381-2-13, képviseli: Demeter Dénes mint meghatalmazott ),mint 
Szolgáltató másrészről …………………. Község Önkormányzata (………………………... 
képviseli:…………...polgármester) Megrendelő között a mai napon az alábbi feltételek mellett. 
 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató Megrendelő részére 
(telekommunikációs )  szolgáltatást nyújt a Megrendelő által meghatározott területen a lakosság 
megfelelő ellátása érdekében. 
  

1.) Jelen szerződést a felek határozott időtartamra - 5 évre kötik - azzal, hogy annak lejárata 
után az meghosszabbítható. 

2.) Szolgáltató kijelenti, hogy 1.520.-+áfa előfizetési díjat érvényesíti a továbbiakban is a 
vele …………-ig előfizetői szerződést kötő ügyfelek felé függetlenül a Polgármesteri 
Hivatallal előzetesen egyeztetett csatornabővítésektől. 

 
3.) A Megrendelő Önkormányzat bérleti díjat a hálózat használatáért nem kér, azonban 

Szolgáltató a szolgáltatás területén a következő fejlesztéseket köteles végrehajtani: 
 

-  A szerződés aláírásától számított 60 napon belül a csatornabővítéseket végrehajtja az   
előzetes egyeztetés szerint, valamint ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) szerintieket   
biztosítja.(alapcsomag), 
 

      - 60 napon belül elvégzi a meglévő hálózat teljes átvizsgálását és a szükséges javításokat 
saját költségén, valamint az elhasználódott eszközök cseréjét, oly módon, hogy a hálózat 
kétirányú adatátvitelre alkalmassá váljon az internet szolgáltatás előkészítése céljából, 
melyet a szolgáltató a hálózaton az első év végére biztosít 

 
- 1 éves határidőre vállalja, hogy elkészítteti és engedélyezteti a település területét lefedő 
- a jelenleg érvényben lévő törvényeknek és szabályoknak megfelelő - kábeltelevíziós 
hálózat teljes dokumentációját,  
 

             - az engedélyek birtokbavétele után 8 (nyolc) napon belül megkezdi az új hálózat 
kiépítését oly módon, hogy azon az ÁSZF-ben rögzített alapcsomagon kívül a családi 
csomag szolgáltatását is biztosítani tudja, 

 
4.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az új hálózat egyes részeinek üzembe 

helyezésével a meglévő alacsonyabb szolgáltatási szintet nyújtó hálózatrészek 
automatikusan lekapcsolásra kerülnek. 

 



 
     A meglévő előfizetőknek sem a hálózat átvételekor, sem az új hálózatra való 

rákapcsolódáskor belépési (csatlakozási) díjfizetési kötelezettsége nincs. 
 
     Amennyiben a régi előfizető új hálózatra való rákötéskor meg kívánja tartani az addig 

igénybe vett jelcsomagját, úgy csomagváltási díjat nem kell fizetnie. 
 
 
5.) Szerződő felek a későbbiek során, az előfizetők esetleges módosítási igényekor a hatályos ÁSZF 

rendelkezéseit tekintik az irányadónak. 

6.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesülése érdekében jogvita esetén 
első sorban azt békésen rendezik, amennyiben erre nincs lehetőség, a Szombathelyi Városi 
Bíróság illetékességét kötik ki. 

7.) Jelen üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

       
Rábakecöl,  …..………………….. 
 
 
 
 
……………………………………   ………………………………… 
                 SAVARIA KFT.                   Rábakecöl Önkormányzat  
 
 
Képviseli:                                                                                       Képviseli: 
 
 

 



 
8.  A szerződés megszüntetésének feltételei (Kivonat az ÁSZF-ből) 

13.3. Az Előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést írásban, legfeljebb 8 naptári napos felmondási határidővel, indoklás 
nélkül bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.  

13.4. Az előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának ideje – a szerződésszegés és az előfizetési díj nem fizetése miatti 
felmondás kivételével – nem lehet kevesebb mint 60 nap. 

13.5. A Szolgáltató az előfizetői szerződés megszegése címén az előfizetői szerződést tizenöt napos határidővel mondhatja fel, ha 
a) az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető 

ezt a szerződésszegést a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem 
szünteti meg, 

b) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé 
a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett, vagy a Szolgáltató által felderített hiba 
kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy 

c) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató a jogkövetkezményekre figyelmeztető 
értesítését követően is a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére 
továbbértékesíti, vagy 

d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, 
e) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is jogosulatlanul vételezi a műsorjelet, a 

beérkező műsorjelet harmadik személynek jogellenesen továbbítja, vagy a kódolt műsorjelet jogosulatlanul 
dekódolja. 

13.6. A Szolgáltató az előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat 
a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét 
követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 8 napon belül sem egyenlítette ki.  

Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha 
a) a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi 

előfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha 
b) az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita 

elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás 
igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti, 

c) az Előfizető díjfizetési kötelezettségét a második értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy 
kézbesítettnek minősülési időpontjától számított 3 napon belül kiegyenlítette és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlő 
módon igazolta. 

13.7. A Szolgáltató - a másik szolgáltató kérelmére - köteles felmondani az előfizetői szerződést, ha a Szolgáltató elektronikus 
hírközlő hálózatát másik szolgáltató használja, vagy a díjat másik szolgáltató helyett szedi be, és 
a) a 13.5.a)-d) vagy 13.6. pontban foglalt feltételek teljesültek, valamint 
b) a harmadik szolgáltató nem jogosult vagy nem képes a szolgáltatás korlátozására, illetve megszüntetésére. 

 
9. A szolgáltatás szünetelésének feltételeit az ÁSZF 11. pontja, a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 12. pontja tartalmazza. 

 
10. A szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF tartalmazza, a szolgáltatás minőségére vonatkozóan a 14. pontban, a szolgáltatás 

szüneteltetésére vonatkozóan a 11. pontban, a díjvisszatérítés rendjére vonatkozóan a 16. pontban, az Előfizetőt megillető kötbér 
mértékére vonatkozóan a 14. és 16. pontban. 

 
11. A szolgáltatásra vonatkozó hibabejelentések a hibabejelentő szolgálatnál telefonon és az ügyfélszolgálatnál tehetők telefonon, 

személyesen vagy írásban a jelen egyedi előfizetői szerződés 1./ pontjában megjelölt elérhetőségeken. A számlapanaszok bejelentése a 
jelen egyedi előfizetői szerződés 1./ pontjában megjelölt ügyfélszolgálaton tehető személyesen vagy írásban. 
A hibabejelentések elintézési rendjét az ÁSZF 14. pontja, a számlapanaszok elintézési rendjét az ÁSZF 15. pontja, a karbantartási 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat az ÁSZF 14. pontja tartalmazza. 

 
12. A szerződésmódosítás feltételei, az Előfizető jogai szerződésmódosítás esetén (Kivonat az ÁSZF-ből) 

 
10.1. Az egyedi előfizetői szerződés módosítása írásban, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, egyebekben az 

előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet, az e fejezetben részletezett eltérésekkel. 
 
10.2. Az egyedi előfizetői szerződésnek a felek közös megegyezésével történő módosítására a következő esetekben kerülhet sor: 
 
10.2.1. Az Előfizető személye az előfizetői hozzáférési pont megváltozása nélkül módosul (átírás) 

Az Előfizető átírás címén kérheti a Szolgáltatótól az Előfizető személyének módosítását, ha személyében szerződés, öröklés 
vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében változás történik. Átírás esetén az átírás alapjául szolgáló tényekről 
a feleknek mindkét fél által aláírva írásban, vagy az ügyfélszolgálati irodában együttesen (az Előfizető halála vagy 
megszűnése miatti átírás esetén az átírást kérő örökösnek vagy jogutódnak) kell nyilatkoznia vagy az átírás okát bírósági 
végzéssel vagy hagyatékátadó végzéssel kell igazolni. Átírásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a meglévő esetleges 
díjtartozást a felek valamelyike illetve a jogutód az átírással egyidejűleg rendezi. Az átírás időpontját az átírást kérő felek az 
átírási kérelemben határozzák meg  
 
azzal a feltétellel, hogy az átírási kérelmet legalább 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani. Az átírási kérelmet a 
Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti mellékletekkel való ellátottságú) kérelem 
benyújtásától számított 15 napon belül köteles teljesíteni. E rendelkezésektől a Szolgáltató az Előfizető kérésére eltekinthet, 
ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. 
Ha az átírás során a régi és új Előfizetők előfizetői kategóriája megváltozik, akkor az átírás időpontjától az új Előfizetőnek 
az új előfizetői kategóriára vonatkozó előfizetési díjakat kell megfizetnie. 
 

 



 
Az Előfizető az előfizetői hozzáférési pont kiépítése előtt kérheti igénybejelentése átírását is. Ha a régi és új Előfizető által a 
hatályos ÁSZF szerint fizetendő díjak eltérnek, a díjkülönbözetet az átíráskor kell rendezni. 
Ha a Szolgáltató az átírás 15 napos határidejét nem tarja be, minden késedelmes nap után kötbért köteles fizetni, melynek 
összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét a szolgáltatónak az átírás díját 
tartalmazó számlán kell jóváírnia. Az átírás díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
Az előfizetői hozzáférési pont átírása és áthelyezése kölcsönösen kizárják egymást. 

 
10.2.2. Az Előfizető az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését kéri (áthelyezés) 

Az előfizetői hozzáférési pont tulajdonos Előfizető áthelyezés címén kérheti a Szolgáltatótól az előfizetői hozzáférési pont 
helyének megváltoztatását a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül, ha egyidejűleg az Előfizető személye nem 
változik. Az áthelyezési kérelmet a Szolgáltató a formai követelményeknek megfelelő (beleértve a szükség szerinti 
mellékletekkel való ellátottságú) kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, egyeztetett időpontban teljesíti, ha az 
Előfizető az áthelyezés időpontjáig igényelt szolgáltatások díját rendezte, illetve rendezi, és a kért új előfizetői hozzáférési 
pont kiépítésének műszaki feltételei adottak. 
Ha az áthelyezés műszaki okok miatt nem teljesíthető, erről a Szolgáltató 15 napon belül értesíti az Előfizetőt a várható 
teljesítési időpont (év, negyedév) megjelölésével, mely esetben az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetésére sor 
kerül, és az előfizetői jogviszony ettől az időponttól kezdve az áthelyezési kérelem teljesítéséig szünetel. Ha az áthelyezésre 
az eredeti előfizetői hozzáférési pont megszüntetését követő két éven belül nem kerül sor, az előfizetői szerződés az 
Előfizető – a kiépítés hiányáról szóló – előzetes írásbeli értesítéséves megszűnik. 
Amennyiben az Előfizető az áthelyezést olyan helyre kéri, ahol az előfizetői hozzáférési pont már kiépítésre került, az 
Előfizető átírási díj fizetésére köteles, kiépítetlen előfizetői hozzáférési pont esetén pedig kizárólag belépési díj fizetésére 
köteles az Előfizető. Az áthelyezés díját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 



 
 

10.2.3. Az Előfizető módosítani kívánja az előfizetett szolgáltatás(oka)t 
Az Előfizető az igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t igénye szerint, de díjmentesen évente egy alkalommal módosíthatja, 
- kivéve, amikor a Szolgáltató egyoldalúan változtatja a programcsomagot és/vagy annak előfizetési díjait – mely igényt a 
Szolgáltató legkésőbb 
a) műsorcsomag más szolgáltatási szintű műsorcsomagra történő módosítása esetén legkésőbb a megrendelés napját 

követő hónap első napjától 
b) fizető (prémium) csatorna megrendelése esetén annak bekapcsolását a megrendelés napjától számított 2 

munkanapon belül 
c) fizető (prémium) csatorna lemondása esetén annak kikapcsolását a megrendelés napját követő hónap első napjától 

teljesíti. 
A Szolgáltató az Előfizető kérésére vagy valamely általa szervezett ideiglenes akció keretében fentiektől eltérő módosítási 
igényt is elfogadhat, illetve ajánlhat. 

 
10.3. Az egyedi előfizetői szerződésnek az Előfizető egyoldalú nyilatkozatával történő módosítására a következő esetekben 

kerülhet sor: 
 
10.3.1. Az Előfizető előfizetői minősége (egyéni, nem egyéni előfizető) megváltozik 

Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja előfizetői minőségét, feltéve, hogy 
bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 15 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb 
bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. A Szolgáltató az előfizetői minőség módosítása 
hatályba lépésétől kezdődően a módosult előfizetői kategóriára vonatkozó díjakat számítja fel. 

 
10.3.2. Az Előfizető módosítani kívánja a fizetési módra vonatkozó nyilatkozatát 

Az Előfizető igénye esetén valamely következő hónap első napjától megváltoztathatja a fizetési módot, feltéve, hogy 
bejelentését annak kért hatályba lépése előtt legalább 45 nappal megtette. A Szolgáltató az Előfizető kérésére rövidebb 
bejelentési időt is elfogadhat, ha azt nyilvántartási rendszere lehetővé teszi. 
 
Folyószámlás fizetési mód esetén az Előfizető köteles az előfizetési díj teljesítésével kapcsolatban a bank megnevezését és a 
számlaszámot a Szolgáltatónak megadni. 
A Szolgáltató a díjbeszedést az Előfizető nyilatkozata szerinti fizetési móddal köteles megkísérelni a módosítás hatályba 
lépésétől kezdődően. Ha ez a Szolgáltatón kívüli okból (pl. banki elutasítás megbízás hiánya vagy hibás bankszámlaszám 
miatt) nem vezet eredményre, a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével visszatérhet a módosítás előtti fizetési 
módhoz. Ha a díjbeszedés folyamatosságában a bankszámlás fizetésre való átállás során kimaradás történik, a Szolgáltató 
jogosult az Előfizető első sikeres bankszámla terhelésekor vagy azt követően az aktuális díj mellett az időközben kialakult 
díjhátralék összegének leemelésére is. 

 
10.3.3. Az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő egyéb adata megváltozik. 

Ha az Előfizető valamely, a szerződésben szereplő egyéb adata megváltozik, köteles azt a változást követő 8 napon (fizetési 
mód megváltozása esetén a változás megelőző 45 napon) belül azt a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen 
vagy meghatalmazott képviselője útján írásban (postai levélben, telefaxon) bejelenteni.  
Ha ezt elmulasztja, az Előfizető ebből adódó esetleges káráért vagy bármely többletköltségéért a Szolgáltató nem felelős, és 
a Szolgáltatónak okozott esetleges kárt vagy többletköltséget a Szolgáltató az Előfizetőtől követelheti. 

 
10.4. A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződés módosításáért az 1. sz. mellékletben meghatározott díjakat jogosult 

érvényesíteni az Előfizetővel szemben. Ez alól kivételt képez, ha a Szolgáltató egyoldalúan programcsomagot módosít 
és/vagy díjat emel. Az Előfizető az előfizetői minőségre vonatkozó módosítása esetén nem köteles a Szolgáltató részére 
díjat fizetni. 

 
10.5. Az ÁSZF módosítása 
 
10.5.1. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a 

Szolgáltató 
a) a műsorelosztó hálózat műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és műsorelosztással összefüggő 

üzleti ok miatt az előfizetői szolgáltatások körét illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja 
változtatni, 

b) az általa szolgáltatott műsorcsomagokban levő műsorokat, illetve azok műsorcsomagon belüli elhelyezését kívánja 
változtatni az Előfizetői igényeket felmérő piackutatás, valamint a műsordíjak gazdasági hatása és a műsorok 
minőségi jellemzői adatainak összevetése alapján, 

c) a jelen ÁSZF-ben szereplő díjakat meg kívánja változtatni, vagy  
d) jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy 
e) egyéb, vis maior vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben (különösen valamely szolgáltatott műsor 

megszűnése vagy a műsortulajdonosnak műsora terjesztésére vonatkozó rendelkezésének megváltozása) 
bekövetkezett lényeges változás indokolja. 

 
10.5.2. A Szolgáltató a szabadáras szolgáltatás díját közvetlen költségei és egyéb ráfordításai megtérülésének elemzésével, az 

igénybevett programcsomag műsorai mennyisége és jellege alapján köteles megállapítani. A Szolgáltató jogosult az 
előfizetői szolgáltatások díját módosítani évente legalább a hivatalos (KSH által leközölt) fogyasztói árindex mértékével, 
továbbá minden olyan esetben, amikor a szolgáltatás fenntartásának költségeit befolyásoló tényezők a KSH árindexet 
meghaladó mértékben megváltoznak, ideértve 
a) a szolgáltatott műsorokért fizetendő jogdíjak, üzemeltetési, működési költségek, 
b) a hálózatépítés, korszerűsítés, fenntartás költségei, 
c) programválaszték módosítása, 
d) jogszabályi, hatósági kötelezettségen alapuló fizetési kötelezettségek megváltozását. 

 



 
 10.5.3. Az ÁSZF módosítása esetén a módosításról az Előfizetőket a Szolgáltató a 4.5 

pont szerinti módon minden esetben, annak hatályba lépése előtt legalább 30 nappal 
korábban értesíteni köteles, kivéve 

a) a 10.5.1. d) pont miatti módosításokat, mely esetben a jogszabályokban foglaltak az irányadók, 
b) a 10.5.1. e) pontja miatti módosításokat, mely esetben az Előfizetők értesítésére a Szolgáltató az esemény miatti, 

az ÁSZF módosítását igénylő intézkedésével egyidejűleg köteles. 
A Szolgáltató nem köteles a fenti értesítési határidőket az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF 
módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 
általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. 

 
10.5.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-et a 10.5.1. pontban megjelöltek vonatkozásában módosítja, az Előfizető jogosult a 

módosítás tárgyában tett és 4.5. pont szerinti Szolgáltatói értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú 
felmondására. 
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető a 4.5. pont szerinti 
értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem 
mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények 
figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott 
kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a 
szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. 
Az ÁSZF Szolgáltató általi módosítása esetén az Előfizető a fentiek szerinti felmondási joga helyett jogosult az egyedi 
előfizetői szerződését ugyanattól a naptól hatályosan módosítani. 
Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításról szóló értesítésében megadott határidőn, de legalább 8 napon 
belül az Előfizető nem nyilatkozik, továbbá a díj összegére irányuló módosítás esetén az Előfizető a módosított díjat 
megfizeti, úgy ezen magatartások az Előfizető részéről a módosított feltételek elfogadását jelentik.  
Amennyiben az Előfizető a módosítással szemben a 4.5. pont szerinti Szolgáltatói értesítéstől számított 8 napon belül a 
Szolgáltatónál kifogással vagy észrevétellel él, a módosítás nem tekinthető elfogadottnak. 
A módosítás Előfizető általi vitatása esetén a Szolgáltató bírósághoz fordulhat az előfizetői szerződés módosítása iránt. 
A Szolgáltató köteles az Előfizető figyelmét felhívni a 4.5. pont szerinti értesítésben észrevétel tételi jogára, valamint annak 
jogkövetkezményeire. 
A jelen pont vonatkozásában az Előfizető jognyilatkozat tételének kezdő időpontja a 4.5. pont szerinti értesítési módonként 
az alábbi időpontban kezdődik: 
a) az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítés (értesítés levélben) esetén a kézbesítés napját követő napon, 
b) helyi ingyenesen terjesztett lapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, vagy, 
c) a minden Előfizetője számára díjmentesen elérhető információs csatornáján, legalább 15 napig, naponta legalább 

összesen 3 óra időtartamban való közzététellel,  
d) amennyiben a b) pont szerinti lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy minden Előfizetője 

számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra 
időtartamban való közzététellel esetén az utolsó közzétételt követő napon. 

 
13. Az Előfizető jogosult jogvita esetén a vitát hatóság elé terjeszteni. A hatáskörrel rendelkező hatóságok pontos megnevezését és 

elérhetőségét az ÁSZF 16.4., 20. pontjai és a 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 

14. Az ÁSZF a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint internetes honlapján érhető el. 

15. Az Előfizető nyilatkozatai 
 

a) A jelen egyedi előfizetői szerződés tartalmát megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és magamra és a velem egy 
háztartásban lakókra nézve kötelezően tudomásul veszem. 

b) Kijelentem, hogy a jelen Szerződés megkötésekor az alábbi előfizetői kategóriába tartozom: 
  [ ] egyéni Előfizető   [ ] nem egyéni Előfizető 

c) Tudomásul veszem, hogy az előfizetési szerződésem elválaszthatatlan részét képező mindenkori érvényes Általános 
Szerződési Feltételek és annak mellékletei (különösen a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata) 
megtekinthető a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában annak nyitva tartási idejében, továbbá a Szolgáltató internetes 
honlapján. 

d) Kijelentem, hogy az egyedi előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az ÁSZF kivonatát átvettem. 
e) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételeit (különösen a díjat és a szolgáltatott programcsomagok összetételét) 

a Szolgáltató az érvényes Általános Szerződési Feltételekben szabályozott módon előzetes értesítés mellett, egyoldalúan is 
módosíthatja. Beleegyezem abba, hogy ha a Szolgáltatónak az egyoldalú szerződésmódosításról szóló tájékoztatóban 
megadott határidőn belül nem nyilatkozom, továbbá ha díjmódosítás esetén a módosított díjat befizetem, az a módosított 
feltételek elfogadásának minősüljön. 

f) Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás egyes feltételei (különösen a harmadik személy részére történő jogosulatlan jel vagy 
szolgáltatásátengedés, illetve jogellenes jelvételezés esetén a Szolgáltatót megillető kötbér) a szerződésre irányadó lényeges 
rendelkezéstől jelentősen eltérnek. 

g) Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az általa kezelt adataimat nemfizetés esetén behajtás céljából megbízottjának 
átadhatja, és személyes adataim kezelése során a hatályos törvények és rendeletek, valamint az érvényes Általános 
Szerződési Feltételek mellékleteként kiadott Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata szerint jár el. 

h) Személyes adataimnak a Szolgáltató marketing céljaira (sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb) történő 
felhasználásához hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán később 
bármikor megváltoztathatom. 

 [ ] igen   [ ] nem 

 



 
i) Személyes adataimnak harmadik fél marketing céljaira (tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb) történő 

kiadásához hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatomat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán később bármikor 
megváltoztathatom. 

 [ ] igen   [ ] nem 
j) Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató az ÁSZF 7.12. pontja alapján a Földhivatalban a vezetékjogot bejegyeztesse. 

 
 
 
 
Kelt: ………………………, 200……………… 
 
 
 
 
 
 ……………….…………     …………………………… 
  szolgáltató       előfizető 
 
 

 



 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2007. november 15. 
 
4. napirend: Temető karbantartási, felújítási munkáival kapcsolatos előkészítő feladatok, 
árajánlatok 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
2007. október 16. napján a műszaki előadó és jegyző közreműködésével megbeszélést és 
helyszíni szemlét tartott a képviselőtestület, melyen az alábbi megállapítások születtek: 
A temető kerítésének valamint a ravatalozó felújításának tervezéséhez tervezői árajánlatokat 
kérünk. A kerítés tégla talpazatú oszlopokkal, az oszlopok közt fémrácsozású. A ravatalozó hátsó 
feléhez hozzáépítéssel valamint új tetőszerkezet kialakításával kell a vizes blokk kialakítását 
megoldani. 
A II. parcellában új sírhelysort nyitunk. Ettől eltérni csak rokonra temetés valamint a foghíjak 
betöltése esetén lehet. 
Urnás temetés szükséges, a módját még el kell dönteni. Nagy Attiláné a testületi ülésre készül 
már megvalósított projektek bemutatásával. 
A parkoló a kerítés felől kerül kialakításra, a szántóföld irányából pedig mezőgazdasági út. A 
gyakorlati megvalósítás módja még megoldásra vár. 
Fentiek alapján kérem a képviselőtestületet, hogy a véleményezze Nagy Attiláné műszaki előadó 
által bemutatott, az előterjesztés mellékletét képező anyagokat (fényképek, árajánlatok) és a 
nyitott kérdésekben hozza meg a döntést. 
 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. november 15. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
 

 



 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének ülése 
2007. november 15. 
 
8. napirend 
 
 

Tájékoztató a helyi önkormányzat  
2007 évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. V. fejezetének 79. §-a úgy rendelkezik, hogy 
az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről  - a következő évi költségvetési 
koncepciójához kapcsolódóan – tájékoztatást kell nyújtani a képviselőtestületnek.  
 
 
B E V É T E L E K 
 
Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 67,52 %-ban 
teljesültek, ami az időarányos mértéket nem éri el. Ez abból adódik, hogy terveztünk a 
költségvetésünkben működési hitel felvételt, de ez ideig gazdálkodásunk során nem volt hitelre 
szükség. 
 
Bevételi források és azok teljesítése: 
 
I. Működési bevételek 
 
Intézményi működési bevételek között szerepel az alaptevékenység keretében végzett 
szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés térítési dija/, biztosítók által fizetett kártérítések, vadászati 
földbérleti díjak, ÁFA bevételek. Teljesítés 89,58 %. Túlteljesítés a vadászati földbérleti díjból 
van, mivel ezen bevétel forrás nem volt betervezve. 
 
Helyi adó bevételek közé az építményadó és az iparűzési adó tartozik. Teljesítés 62,78 %, ezen 
belül az építményadó teljesítése 83,63 %, az iparűzési adóé 48,88 %. Az iparűzési adó lemaradás 
abból adódik, hogy az előző évi iparűzési adó elszámolás után az adózóknak túlfizetése maradt, 
amit az idei évi befizetésnél figyelembe vehető,. 
 
Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó tartozik. Teljesítés 74,87 
%, ami az időarányos teljesítésnek megfelel. 
 
Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási birság és a 
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 343,25 %. Túlteljesítés a talajterhelési díjnál van, ami abból 
adódik, hogy a vízfogyasztás valamint a talajterhelési dij százaléka is emelkedett. 
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II. Támogatások 
 
Állami hozzájárulás:                                                               24.885 E Ft 
 
Módosítás: 
- ÖNHIKI                                                                                   21.363 E Ft 
 
Módosított  állami hozzájárulás                                                  46.248 E Ft 
 
Teljesített állami hozzájárulás:                                                    37.792 E Ft 
 
A teljesítés 81,71 %, ami az időarányosnál nagyobb. Ez abból adódik, hogy a CéDe fejlesztési 
támogatásokat /községháza felújítás 1.600 E Ft,/ az igénylés alapján, egy összegben utalják és 
nem havi finanszírozásba. 
 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 63,52 %. Ezek a bevételek nem 
időarányosan jelentkeznek, hanem azt más, kifejezetten gyakorlati tényezők is jelentősen 
befolyásolják. /pl. terembérlet, sírhelydíj megváltás, kommunális adó/. 
 
IV-V. Átvett pénzeszközök /támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/ 
 
Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető, évközben adódó lehetőségek, egyes meghatározott 
feladatokhoz kötődő pénzeszköz átvételeik eredményeztek. 
Itt szerepel a háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez átvett pénzeszközök, amit az OEP 
támogatási szerződés alapján havonta utal számunkra. 
Itt szerepel továbbá a szennyvízközműre befizetett lakossági befizetések után visszaigényelhető 
15 % közműfejlesztési támogatás. 
A Megyei Önkormányzathoz pályázatokat nyújtottunk be. Nyertünk 50 E Ft-ot külkapcsolatok 
ápolására, 20 E Ft-ot sporttevékenységre, 75 E Ft-ot környezetvédelmi tevékenységre és 48 E Ft-
ot tantárgyi modulok oktatásához szükséges eszközök, felszerelések beszerzésére. 
Az Ifjúsági Önkormányzat pályázatára számlánkra 334 E Ft pályázati pénzt utalt a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium /önkormányzatunk a pénzügyi kötelezettségvállaló/.  
Mozgáskorlátozottak támogatására 385 E Ft támogatást igényelhettünk a kifizetések alapján. 
 
Hitelek 
Az önkormányzat 2007. évi I-III negyedéves gazdálkodása során sem folyószámlahitel, sem 
működési illetve fejlesztési hitel felvételére nem került sor. 
 
Pénzforgalmi bevételek 
 
Az önkormányzat bevételeinek emelésére, a mérleg egyensúly megtartása érdekében a 2006. évi 
pénzmaradványnak 9.135 E Ft-ot terveztünk eredeti előirányzatként. Teljesítés 9.841 E Ft. 
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K I A D Á S O K 
 

 



 
 
Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 64,4 %. Lemaradás 
oka, hogy betervezésre került 5.000 E Ft hiteltörlesztés, amire a gazdálkodás során nem volt 
szükség. 
 
Működési kiadások 
 
1.1./ Részben önálló intézmény 
E kiadási helyeken az óvoda és iskola működésével kapcsolatos kiadások szerepelnek. Teljesítés 
69,67 %. Az iskola és az óvoda mint részben önálló intézmény 2007 augusztus 31-vel megszűnt. 
Szeptember 1-től a beledi ÁMK tagintézményei A normatíván felüli fejlesztési és működési 
kiadásokat önkormányzatunk vállalta és biztosítja. 
 
1.2./ Polgármesteri Hivatal 
A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 96,15 %-ban teljesültek. Ez a nagyfokú túlteljesítés 
abból adódik, hogy szerepelnek itt olyan kiadások, amelyek eredeti előirányzatként nem lettek 
megtervezve, mert a tervezés időszakában még nem voltak ismeretesek. Ilyen az előző évi állami 
hozzájárulás visszafizetés, ÁFA befizetések, felmentett dolgozók juttatásai. 
 
1.3.Nem intézményi működési kiadások teljesítése 73,11 %, ami az időarányosnak megfelel. 
Falunk közterületeinek karbantartását /fűnyírás, gaztalanítás/ a „jó gazda gondosságával” 
igyekszünk eleget tenni.. A fűnyírókba alkatrészeket, üzemanyagot vásároltunk. A temetőben is 
folyamatosan végezzük a sírok közötti területek tisztítását. 
 
2./ Társadalom,- szociálpolitika és egyéb juttatás teljesítése 55,68 %. Lemaradás abból adódik, 
hogy a teljesítések nagy része itt sem folyamatosan, havonta történik, hanem időszakonként. 
Jelenleg 2 fő ápolási díjban, 2 fő aktívkorúak rendszeres szociális segélyébe részesül. E 
kifizetések után 90 % támogatás visszaigényelhető, így önkormányzatunkat csak 10 % terheli. 
Egyszeri támogatásban részesültek a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, összesen 95 E 
Ft értékben.  Ezen összeg teljes egészében visszaigényelhető volt. 
Közgyógyellátásban 3 fő, szülési segélyben 1 fő és átmeneti segélyben szintén 1 fő részesült. 
Temetési segélyt 11 fő részére fizettünk. 
Képviselőtestületünk az iskolásokat / 58 fő általános és 54 fő közép/ tanévkezdési támogatásba 
részesítette, összesen 780 E Ft összegben. 
Felsőoktatásban tanulókat pedig Bursa ösztöndij támogatásban, összesen 405 E Ft-ba.  
 
3./ Működési pénzeszköz átadás, támogatás teljesítés 20,99 %. Működési célú támogatásban 
részesítettük a 3. sz. melléklet IV. pontjában felsoroltakat. 
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4./ Fejlesztési kiadások  a tájékoztató időpontjáig összességében 159,03 %-ban teljesültek. Az 
önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai ami az adatokból is kitűnik, általában nem 

 



 
időarányosan jelentkeznek, hanem azt más, kifejezetten gyakorlati tényezők is jelentősen 
befolyásolják.  
A háziorvosi szolgálat és az iskola részére vásároltunk számítógépet. 
Az idei évben vásároltunk 5.000 E Ft értékben értékpapírt. 
 
APannon-Víz Zrt-nek 1.872 E Ft fejlesztési támogatást utaltunk át.  
A kapuvári Tűzoltóság részére 83 E Ft fejlesztési támogatást utaltunk át tűzoltófecskendő 
beszerzéséhez. 
 
5./ Felújítási kiadások teljesítése 101,12 %.A polgármesteri hivatal külső felújítása 3.115 E Ft, 
amire 1.700 E Ft CéDe támogatást nyertünk. Kifizetés 1.737 E Ft. 
Szintén pályázatot nyújtottunk be a Petőfi utca útburkolatának felújítására. Teljes bekerülési 
költség 5.693 E Ft, ebből támogatás 2.653 E Ft. 
 
6./ Hiteltörlesztés 
Önkormányzatunk eredeti előirányzatként betervezett 5.000 Ft hiteltörlesztést, azonban  év 
közben nem kényszerültünk hitelfelvételre. 
 
7./ Céltartalék 
 
A tervezett tartalékot 741 E Ft-al csökkentettük saját hatáskörben a járda felújításhoz szükséges 
tervek elkészítéséhez 658 E Ft-al és a kapuvári tűzoltóság részére gépkocsifecskendő 
beszerzéséhez 83 E Ft-al. 
 
Létszám- és bérgazdálkodás 
 
Az önkormányzat bér- és létszámgazdálkodása biztosított volt. Mint már említettem a részben 
önálló intézmény megszűnt augusztus 31-vel. Az óvodai és iskolai dolgozók közül 6 – 6 fő 
áthelyezéssel átkerült a Mikrotérségi ÁMK-hoz,. 3 fő iskolai alkalmazott munkaviszonya 
megszűnt, további 4 pedig felmentési idejét tölti 2007. szeptember 30-án.  
Létszámcsökkentési pályázat II. ütemére nyújtottunk be pályázatot, amit elfogadtak. 2007 évre 
6.927 E Ft, 2008 évre pedig 4.055 E Ft-ot nyertünk. Október hónapban a 2007 évi támogatást 
számlánkra utalták. 
Létszámcsökkentési pályázat III. ütemére is nyújtottunk be pályázatot, ami még elbírálás alatt 
van. Pályázott támogatási összeg 488 E Ft. 
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2007. szeptember 30-i számlaegyenlegek:     5.339.557 Ft 
 
  ebből: költségvetési elszámolási számla                 483.782 Ft 
  állami hozzájárulás           1.686.337 Ft 
  pénztár                  22.258 Ft 

 



 
  viziközmű               206.724 Ft 
  építményadó                 31.200 Ft 
  kommunálisadó              122.144 Ft 
  iparűzésiadó               730.362 Ft 
  gépjárműadó             1.997.984 Ft 
  pótlék                     1.776 Ft 
  talajterhelési dij                 56.990 Ft 
   
 
 
Pénzkészlet és értékpapír 2007. szeptember 30.-án összesen 10.339.557,- Ft 
 
 
A költségvetési év tervezésekor 30% hiánnyal küszködtünk, ez több mint 42 millió forint 
hitelfelvétel tervezését jelentette. 2007. szeptember 30-án bevételeink 3,12%-al meghaladták 
kiadásainkat. Pénzkészletünk 5.339.557,- Ft és ezen felül 5 millió forintot is sikerült értékpapírba 
fektetni. Fentiek alapján elmondhatjuk, hogy önkormányzatunk eredményes gazdálkodást folytat, 
melyhez nagy segítséget nyújtottak nyertes pályázataink. Ám nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy még előttünk áll az utolsó negyedév, melynek működési költségeit a téli hónapok 
megemelik. A jogszabályi feltételek kényszerű hatásából idén megvalósított 
intézményátszervezésekkel járó létszámleépítések bérterheinek jelentős része még ezután 
jelentkezik. Az útfejlesztési- és felújítási munkálatok költségeinek önereje, mintegy 6 millió 
forint kifizetése is az utolsó negyedévben jelentkezik. Felsorolt okok miatt kérem a 
képviselőtestületet, hogy továbbra is támogassák a megfontolt, takarékos szemléletet 
gazdálkodásunkban. 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Kérem, hogy tájékoztatómat vitassák meg, és ha azzal egyetértenek, fogadják el. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007 november 9. 

          Tuba Erik 
                  polgármester 
 

 



 
1. sz. melléklet 

  
Rábakecöl Önkormányzat bevételei és kiadásai 2007. szeptember 30-ig  

 
                                                                                                                    Ezer Ft-ban 
Sorszám       Megnevezés                                              Eredeti  Módosított  Teljesítés Telj.%-a 
         előirányzat 
                       BEVÉTELEK 
                        
I.  Működési bevételek                                                49.308    49.308       38.349      77,77 
 1./   Intézményi műk. /07.űrlap 4,14,19, 23-as sor/        6.808      6.808         6.099      89,58 
2./   Önkorm. Sajátos műk.bev. /16űrlap 27-as sor/      42.500    42.500       32.250      75,88 
        2.1. Illetékek /16 űrlap 01-es sor                                --               --            -- 
        2.2. Helyi adók /16 űrlap 11-es sor/                        6.000      6.000         3.767       62,78 
        2.3. Átengedett közp. adók /16űrl.20-as sor/         36.070   36.070       27.007       74,87 
        2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.            430         430        1.476      343,25 
              /16 űrlap 12-es, 21-26 sorok/ 
II. Támogatások 
 1./   Önkorm. Ktgvetési tám. /09.űrlap 06-ös sor/        24.885    46.248      37.792        81,71 
         1.1. Normatív hozzájár. /16. űrlap 39-es sor/       22.635    22.635      18.328        80,97 
         1.2. Központosított előir. /16. űrlap 40-a sor/              60           60           117      195,00 
         1.3. Helyi önkorm.színház tám. /16. űrlap 45-as sor/    -              --             --         -- 
         1.4. Norm.kötött felh.tám. /16 űrlap 48-es sor/         590         590           956       162,03 
         1.5. Fejl. célú tám.  /16 űrlap 49-54-es sor/           1.600       1.600        1.600       100,00 
         1.6. ÖNHIKI                                                               --      21.363       16.791        78,59 
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                 4.922      4.921         3.126        63,52 
 1./  Tárgyi eszk. imm.javak ért. /08.űrlap 09-os sor/          --            --              --            -- 
 2./  Önk.saj. felh. és tőkebev. /16-as űrlap 36-os sor/    4.922      4.921         3.126        63,52 
 3./  Pénzügyi befekt.bevételei /08.űrlap 15- as sor/          --                --              -- 
 
IV. Támogatásértékű bevételek                                 10.520    10.854        9.018         83,08 
 1./  Tám.értékű műk. bevétel / 09.űrlap 14-es sor/       10.520    10.854        9.018         83,08 
 2./  Tám.értékű felhalm. bev. /09.űrlap 21-es sor/    
V. Véglegesen átvett pénzeszközök                              2.480      2.480           449         18,10 
1./ Műk. célú pe.átv. államházt. kivülről /07űrl 30-as sor/  --            --               55             -- 
2./ Felh. célú pe.átv. államházt. Kivülről /08.űrl 21-es sor/ 2.480  2.480          394         15,88 
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibo-         -- 
     csátásának bevétele  /10.űrlap  09,27,29, sorok/ 
 
VII. Hitelek      /10.űrlap 24, 31-34 sorok/                   42.760   20.692  
 1./  Működési célú hitel felvétele                                 42.760   20.692               --                -- 
 2./  Felhalmozási célú hitel felvétele                                 --           -- 
 
VII. Pénzforg.nélküli bev.  //10.űrlap 13as sor/           9.135      9.841         9.841        100,00 
 1./ Előző évi pénzm. Igénybev./ 10.űrlap 10-as sor/     9.135      9.841         9.841        100,00 
 
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel      -  1.100 
 
Bevételek mindösszesen /I.-VII./                             144.010   144.344       97.475          67,52 

 



 
Sorsz.                 Megnevezés                                           Eredeti  Módosított  Teljesítés  Telj.% 
        előirányzat 
 
       Kiadások         Eredeti   Mód.   Tényl.  Telj.% 
 
1.1./ Részben önálló intézmény                                      71.286      70.836         49.354     69,67 
        ebből. béralap  42.805   42.805   32.648   76,27 
                  Tb          13.250   13.250   10.843    81,83 
 
1.2./  A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása           20.738      17.374        16.706      96,15 
        ebből: béralap  12.495    10.749    9.503    88,4 
                   Tb           3.723      3.187    2.638    82,77 
 
1.3./ A polg. hivatal ktgvetésében szereplő –nem          21.405     21.405          15.651     73,11 
     intézményi – müködési kiadások 
       ebből: béralap   10.810    10.810    8.152    75,41 
                  Tb            3.738      3.738    2.680    71,69 
 
 
1./ Dologi kiadások összesen:  / 1.1. - 1.3. /      113.429   109.615         81.711      74,54 
       Ebből: béralap   66.110    64.364   50.303   78,15 
        TB         20.711     20.175   16.161   80,10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2./ Társ.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás              3.977       4.427           2.465      55,68 
                    
3./ Működési pénzeszköz átadás, támogatás                     2.550       6.248           1.312      20,99 
 
     Müködési kiadások  / 1 – 3 /                                   119.956    120.290        85.488     71,06 
     ebből: béralap :  66.110   64.364   50.303   78,15 
                   Tb            20.711   20.175   16.161   80,10 
 
4./ Fejlesztési kiadások                                                      4.477        4.560          7.252   159,03 
     ebből: felh. Kiad.        910        910     5.297   582,08 
    felhalm. pe..átadás    3.567     3.650     1.955     53,56 
                 
5./ Felújítási kiadás                                                              1.737         2.395       2.422   101,12 
 
6./ Hiteltörlesztés /működési/              5.000     5.000              --       -- 
   
7./ Céltartalék                                                                    12.840       12.099              --      -- 
      ebből:  műk. tart.       300          300        --         -- 
                  fejl. tart.    12.540     11.799        --         -- 
 
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás              - 2.198 
 
Kiadások mindösszesen / 1 – 7 /         144.010     144.344        92.964    64,40                              
 
 

 



 
2 sz. melléklet 

 
Rábakecöl Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményének  

működési kiadásai 2007 szeptember 30-ig 
 
          ezer Ft-ban 
Sorsz.    Megnevezés                                          Kiadás                   ebből 
                                                                                               bér            Tb.     Létszám 
 
1./ Óvodai intézm. közétkeztetés  a.)    913 --     --  -- 
      b)     913 --     --  -- 
      c)     358 --     --  -- 
      d)      39,21 --    --  -- 
 
2./ Iskolai intézm. közétkeztetés  a.)  1.078 --   --  -- 
      b.)  1.078 --    --  -- 
      c.)     509 --    --  -- 
      d.)      47,31 --    --  -- 
 
3./ Munkahelyi vendéglátás   a.)   1.994 --    --  -- 
      b.)   1.994 --    --  -- 
      c.)   1.129 --    --  -- 
      d.)      56,61 --    --  -- 
 
4./ Óvodai nevelés    a.)   18.477 11.781  3.633 
      b.)   18.477 11.781  3.633 
      c.)   13.170   8.563  2.885 
      d.)       71,27        72,68             79,41 
 
5./ Általános isk. nap.rendsz.nev.okt. a.)   47.075 30.393  9.350 
      b.)   46.625 30.393  9.350 
      c.)   33.997 23.938  7.914 
      d.)        72,91       78,76             84,64 
 
6./ Napköziotthoni és tanulósz.foglalk. a.)     1.749      631     267 
      b.)     1.749      631     267 
      c.)        191      147       44 
      d.)         10,92         23,29             16,47 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen     a.)   71.286 42.805            13.250 
      b.)   70.836 42.805            13.250 
      c.)    49.354 32.648            10.843 
      d.)       69,67       76,27             81,83  

a.) eredeti előirányzat 
b.) módosított előirányzat 
c.) teljesítés (09.30-ig) 
d.) teljesítés a módosított előirányzat arányában  / % / 

 

 



 
3. sz. melléklet 

 
 

Rábakecöl Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
működési kiadásai 2007 szeptember 30-ig 

 
                                                                                                                  ezer Ft-ban  
Sorsz.    Megnevezés                                          Kiadás                   ebből 
                                                                                               bér                  Tb.           Létszám 
 
 I.     Igazgatási kiadások                 a./         20.738 12.495  3.723       
    b./   17.374 10.749  3.187      
     c./   16.706   9.503  2.638      
     d./             96,15               88,4              82,77    
II. Müködési jellegü feladatok  
     /feladatonkénti felsorolásban/ 
 
  1./ Város és községgazd.                  a./      6.589   2.523     836                  
     b./           6.589   2.523     836         
     c./           6.376   1.962     657 

d./             96,76                 77,76             78,58        
 2./ Köztemető fennt. Kiad.                a./              666        50        16                    
    b./       666        50        16                      
     c./              324         --                   -- 
     d./                48,64              --                   --- 
 3./ Háziorvosi szolg.                         a./     8.647    5.620   1.829                  
     b./           8.647    5.620   1.829 
     c./           6.040    4.259   1.390 
     d./              69,85                75,78              75,99     
 4./ Védőnői szolgálat                        a./    3.472    2.522      712                    
     b./           3.472    2.522      712          
    c./    2.498    1.916      528                       
     d./               71,94                75,97              74,15        
5./ Anya- gyermek és csecsemőv.     a./                 36        --          -- 
     b./                36                   --                     -- 
     c./                17                   --                     -- 
     d./               47,22              --                     -- 
6./ Rendszeres szoc. pénzb.ellátás a.)       256    --     256 
     b.)       256    --     256 
     c.)       123    --                     103 
     d.)               48,04          --                       40,23 
7./ Rendszeres gyermekvéd.ellát.  a.)                 --               --                       -- 
     b.)                 --               --                       -- 
     c.)                  2               --                       -- 
     d.)                  --             --                       -- 
8.) Munkanélküli ellátások  a.)                69               --                       69 
     b.)                69               --                       69 
     c.)                 --               --                      -- 
     d.)                --               --                       --   

 



 
- 2  - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorsz.    Megnevezés                                          Kiadás                   ebből 
                                                                                               bér                  Tb.           Létszám 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      
9./ Szennyvízelvezetés                      a./            538        --                     --                    
     b./               538                  --                    -- 
     c.)                   6                  --                    -- 
     d.)                    1,11            --                    -- 
10./Művelődési közp. házak tev.         a.)        880                   95                   20 
     b.)              880                   95                   20 
     c.)              179                   10                      1 
     d.)                20,34              10,52                 5,00 
11./ Közmüv.könyvtári tev.                 a.)               252                  --                    -- 
     b./               252                  --                    --     

    c./                 86                   5                        1 
     d./                 34,12               --                    --  
                   
 
                   
II.   Összesen                                     a./   21.405  10.810  3.738                  
     b./     21.405  10.810  3.738                
     c./        15.651    8.152  2.680 
     d./             73,11                75,41             71,69    
 
Dologi kiadások összesen /I –II./     a./       42.143  23.305  7.461              
     b./        38.779  21.559  6.925             
     c./         32.357 17.655  5.318            
     d./               83,43             81,89              76,79            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
III. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatások 
 
 
1./ Rendsz. szoc.pénzb.ellátás a.)          1.271        ---                 --  
     b.)    1.271                   ---                  -- 
     c.)      923                  ---                  -- 
     d.)              72,61              ---                 -- 
2./ Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. a.)              --                    --                    -- 
     b.)             --                    --                      -- 
     c.)             107                  --                      -- 
     d.)              --                   --                       -- 
3./ Munkanélküli ellátások  a.)             956                  --                      -- 
     b.)             956                 --                       -- 
     c.)              --                    --                       -- 
     d.)              --                    --                      -- 

 



 
- 3  - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorsz.    Megnevezés                                          Kiadás                   ebből 
                                                                                               bér                  Tb.           Létszám 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4./ Eseti pénzbeli szoc.ellátosok a.)          1.750                 --                       -- 
     b.)          2.200                --                        -- 
     c.)          1.435                --                        -- 
     d.)               65,22          --                          --                   
III. Társ.-, szoc.pol. és egyéb jutt.    a./     3.977               --                          --         
      b./        4.427               --                          --     
       c./        2.465               --                          -- 
       d./            55,68           --                         -- 
 
IV. Működési célu pénzesz.átadás és  
      támogatások   
                                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorsz.    Megnevezés                                             Eredeti     Módosított     Teljesítés     Telj.% 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1./ Támogatások             2.000         2.000               793            39,65 
       ebből:  -  labdarugó szakosztály         500 
                   - önkéntes tüzoltóegyesület   135 
        - Pajta Műhely /Bábi néni/     150 
                   - Kistérségi hozzájár.                 8 
                                                              ______ 
                                                                  793 
 
2./ Ifjúsági Önkormányzat                                         200           534               335             62,73 
3./ Építési társulás /Szany/                                         150           150                 --                -- 
4./ Rendőrség /Beled, Kapuvár/                                 200           200               184             92,00 
5./ Körjegyzőséghez hozzájárulás                               --          3.364                -- 
 
Összesen                                                                 2.550        6.248             1.312 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a./ eredeti előirányzat 
b./ módosított előirányzat 
c./ teljesítés /09.30./ 
d./ teljesítés a módosított előirányzat arányában 
 
 
 
 
 
 

 



 
4. sz. melléklet 

 
Rábakecöl Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2007 szeptember 30-ig 

 
                                                                                                                        Ezer Ft-ban 
Sorsz.   Feladat megnevezése                                      2007 év      2008 év       2009-év  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Beruházások 
 
   1./ Számítógép beszerzések                            a./      160                --                  -- 
          b./      160                --                  -- 
                                                                           c./      297                --                  -- 
          d./       185,62 
2./ Orvosi műszer beszerzés                              a./       750               --                    -- 
          b./       750               --                    -- 
          c./         --                --                     -- 
          d./         --                --                    -- 
3./ Értékpapír vásárlás                                       a./         --                --                     -- 
          b./         --                --                     -- 
          c./     5.000              --                     -- 
          d./          --               --                     -- 
     
   Összesen / 1 – 3 /                                           a./         910  --  -- 
         b./         910  --  -- 
         c./      5.297  --  -- 
         d./          582,08 
 
 
II. Fejlesztési pénzeszköz átadás 
 
    1./ Lakásvásárlás,épités támogatás            a./           1.000           --                        -- 
      b./           1.000           --                        -- 
      c./                 --            --                       -- 
    2./ Pannon-Víz Zrt. fejl. tám.                    a./           2.567            --                      -- 
          b./           2.567            --                      -- 

 c./           1.872            --                      -- 
          d./               72,92         --                     -- 
    3./ Tüzoltófecskendő besz. hozzájár          a./               --               --                     -- 
       b./               83             --                     -- 
       c./               83             --                     -- 
      d./               100,00       --                     -- 
            
Összesen:                                                       a./          3.567           
      b./           3.567 
      c./           1.872 
      d./              52,48 

 
 
 
 



 
4. sz. melléklet 

 
Rábakecöl  Önkormányzat felújítási kiadásai 2007 szeptember 30-ig. 

 
 
                                                                                                                               ezer Ft-ban 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorsz.      Feladat megnevezése   ------------------    2007. évi         2008 évi         2009 évi   
 
1./ Önkormányzati épület felújítása           a./           1.737  --  -- 
              b./          1.737  --  -- 
              c./          1.737     --  -- 
              d./             100,00 
 
2./ Belter.járdák felúj.tervezési díja            a./               --                --                     -- 
              b./             658               --                     -- 
              c./             658                --                    -- 
              d./              100,00 
3./ TEUT pályázati dij /Petőfi utca/            a./                --               --                     -- 
              b./                --               --                     -- 
              c./                 27              --                    -- 
             d./                   --             --                     -- 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Összesen:                                                    a./            1.7.37           --  -- 
               b./            2.395     --  -- 
               c./            2.422  --  -- 
               d./               101,12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
a./ eredeti előirányzat 
b./ módosított előirányzat 
c./ teljesítés /09.30./ 
d./ teljesítés a módosított előirányzat arányában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette: Novák Jenőné 
2007. november 6. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Rábakecöl Község Önkormányzat Polgármesterének 

előterjesztése 
 
 
 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának 2008. évi 
költségvetési koncepciója 

tárgyában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A rábakecöli önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az állami 
költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletet előírásait, továbbá a korábbi képviselőtestületi 
határozatokban vállalt kötelezettségeket. 
 
Az önkormányzat 2008. éves gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását 
megalapozó koncepciót a következők szerint terjesztem a képviselőtestület elé: 
 

I. 
 

A költségvetési koncepció összeállításának szükségessége 
 
Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht) 70. §-ában 
előírtak alapján a polgármesternek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
november 30.-ig kell benyújtania a képviselőtestületnek. 
 
Az önkormányzat alapvető feladat- és hatásköri rendszerében jogszabályváltozás miatt nem 
várható változás. 
A 2008. évi feladatokat a jelenlegi intézményhálózattal kívánjuk ellátni, ám igény esetén év 
közben családi napközi indítása szükségessé válhat. 
 
A koncepció összeállításának időpontjában még nem ismertek a pénzügyi szabályozás végleges 
adatai, emiatt jelentős bizonytalansági tényezőkkel kell számolni.  
 

II. 
 
A költségvetési törvénytervezet alapján megállapítható, hogy az önkormányzati feladatok és a 
rendelkezésre álló források közötti feszültség 2008. évben is az előző évekhez hasonlóan fog 
alakulni. 
 
A 2008. évi központi költségvetési szabályozók önkormányzatokat érintő főbb elemei a 
következők: 
 

a.) Keresetek alakulása 
 

A közszféra 2008. évi bérpolitikai mozgásterét döntő mértékben meghatározza és 
továbbra is behatárolja a konvergencia program. 
2008. évben a köztisztviselői illetményalapjának ( 36.800Ft), a közalkalmazotti 
illetménytáblák bértételeinek keretösszege nem változik ( illetménypótlék számítási alap 
19.600Ft ). 
A tizenharmadik havi illetmény kifizetésére a szakszervezetekkel kialakított szabályozás 
alapján kerül sor. Így 2008. január 16-án történik a 2007. év után járó tizenharmadik havi 
illetménnyel való elszámolás. A 2008. év alapján járó tizenharmadik havi illetmény 
kifizetésére pedig januártól decemberig folyamatosan, havi egyenlő részletekben kerül 
sor.  
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b.)Járulékok alakulása 

 
- A munkaadókat terhelő társadalombiztosítási járulék mértéke /29 %/ változatlan marad 

a tervezet szerint, melyből 24 % a nyugdíjbiztosítási alapot, 5 % az egészség 
biztosítási alapot illeti meg, munkaadói járulék 3 %. Az egészségügyi hozzájárulás  
nagysága változatlanul  1.950Ft/hó/fő marad . 

 
c./ Államháztartási tartalék képzése 
 
 Az általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve az 
előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására szolgál. Az általános 
tartalék előirányzata a kiadási főösszeg 0,7%-a. 
 
d./ Önkormányzatok támogatása 

 
A Konvergencia programban megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében ezen 
alrendszerben is érvényesülnie kell a még racionálisabb gazdálkodásnak. 

-   Az Önkormányzat kötelező feladatait kell elsősorban szem előtt tartani / ivóvíz ellátás, 
oktatás, egészségügy és szociálpolitika, közvilágítás, helyi közutak és köztemető 
fenntartása./ 

- Az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változás nem következik be, hiszen az 
önkormányzati rendszerben nincs elmozdulás.  

- A 2007. évhez képest a normatívákban nem várható változás egyik területen sem, a 
finanszírozás nem változik, sőt a lakáshoz jutás feladatainak támogatása, - ami 
1.264.897 Ft-ot jelentett 2007. évben – a 2008. évi költségvetésben nem szerepel. 

- Folytatódik a többcélú kistérségi társulások ösztönzése. A társulás tagjai számíthatnak 
arra, hogy a közös feladatellátáshoz kapcsolódó normatívák fajlagos összege 2008. 
évben sem változik. 

- A működésképtelen települési önkormányzatok kiegészítő támogatása / ÖNHIKI / 
feltételrendszere szigorodik.  

- A kormányzat előtérbe helyezte az önkormányzatok hitelfelvételének szabályozását, 
ami a most rendelkezésünkre álló információk alapján annyit jelent, hogy fejlesztési 
kiadás csak a fejlesztési bevételek + 20%-os túllépésével vállalható. Működési célú 
likviditási hitel csak az adott év terhére vehető fel. 

 
 

IV. 
 

A 2007. évi költségvetés összeállításának főbb alapelvei 
 
Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat feladat- és hatáskörében, a fenntartott intézmények 
számában és feladataiban számottevő változások nem következnek be a 2008. évben, továbbá a 
központi forráselosztás és így a közgazdasági szabályozó rendszer is alapjaiban változatlan marad 
(reálértéken mintegy 5 %-al csökken), ezért a következő évi költségvetés összeállításának 
alapelveit a jelenlegi kiindulópontra építve határozzuk meg. Ezen felül számolni kell egy családi 
napközis csoport indításának igényére. 
Az önkormányzat hosszabb távra irányuló gazdálkodásának koncepcionális eleme a 

- A közfeladatok maradéktalan ellátásának követelménye, 
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- A meglévő intézményhálózat működőképességének fenntartásával 2008. évben is 

biztosítani kell az önkormányzati, hatásköri, valamint az ágazati törvények által előírt 
kötelező feladatok ellátását. 

- Törekedni kell arra, hogy a feladatok finanszírozására minél kevesebb mértékű 
hitelfelvétel mellett valósuljon meg. 

- Figyelemmel kell lenni a Képviselőtestület által korábban vállalt kötelezettségek 
teljesítésére.  

- Törekedni kell arra, hogy a felhalmozási célú bevételek felhalmozási célú kiadások 
fedezetét képezzék. 

- Tartós, több évet érintő kötelezettségek csak a folyamatosan beszedhető bevételek 
terhére vállalhatók. 

- Az Áht. Követelményeire is figyelemmel úgy kell tervezni, hogy az éves 
költségvetésben meghatározott feladatok biztonságos megvalósítása érdekében 
megfelelő általános tartalék álljon rendelkezésre, melynek mértékét a tervezés 
folyamatában szükséges meghatározni. 

- Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az Európai Unió és egyéb 
támogatásokból származó jövőbeli pénzügyi források megszerzésének lehetőségeire. 

- Önként vállalt feladat kizárólag olyan szinten tervezhető, hogy az önkormányzat a 
kötelező feladatait a törvényben előírt mértékig teljesíteni, ill. finanszírozni tudja. 

 
 

V. 
 
 

A 2008. évi költségvetés összeállításánál a következő feladatok elvégzése, illetve szempontok 
figyelembevétele szükséges: 

 
1. Általános szempontok, feladatok 

 
- A törvény(ek)ben meghatározott önkormányzatok feladatok biztonságos 

finanszírozhatósága érdekében alapvető követelmény a tervezhető bevételek reális 
szinten történő felmérése, figyelembe véve a költségvetési törvényben meghatározott 
szabályozott forrásokat, továbbá az intézmények és a hivatal várható saját és átvételre 
tervezett bevételeit. 

- A 2008. évi személyi juttatások tervezésénél a következő előírások figyelembe vétele 
szükséges: 

a.) Közalkalmazottak esetében biztosítani kell a 2007. évi bérintézkedések 2008. évet érintő 
hatását, 

b.) A közalkalmazottak tekintetében biztosítani kell a kötelező (3 évenkénti) feljebbsorolások 
és jubileumi jutalmak fedezetét, a Ktv-ben megállapított egyéb juttatásokat, valamint a 
közalkalmazotti szabályzatban meghatározott javadalmazásokat. 

- A dologi kiadások központi forrásból történő növelésére nincs mód, emiatt dologi 
automatizmusra nincs lehetőség. Figyelembe kell venni a tervezésnél az energia- és 
gázár támogatásában várható nagyobb volumenű változásokat. 

- Valamennyi területen figyelemmel kell kísérni a megjelenő új pályázatokat mind a 
hazai, mind az Európai Uniós pénzügyi források megszerzésére törekedve. Az 
önkormányzatnak egy rövid távú / 2-3 év / tervet kell készíteni, amibe figyelembe 
vesszük a pénzügyi lehetőségeket is, és a pályázatok írását ehhez kell igazítani. 
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Ennek érdekében 2008. évben is szükség lenne céltartalék képzésére az év közbe kiírt a 
tervben szereplő,  pályázati önrész biztosításához. 

 
2. Ágazati szempontok, feladatok 

 
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 jövő évben várhatóan egyre több pályázati lehetőség 
nyílik meg az Európai Uniós forrásokból, melyeket csak akkor tudunk kihasználni, ha a 
megfelelő saját erő biztosítására is megteremtjük a lehetőséget (Phare, Nyugat-dunántúli 
Regionális Tanács által kiírt pályázatok, a Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt 
pályázatok, illetve egyéb más pályázatokon való részvétel esetén). 

- 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 
60%-át eléri. 

- Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél: 
 folyamatban lévő beruházások, fejlesztések befejezése  
 önerő biztosítása a pályázatokhoz 

- Fejlesztési feladatok meghatározásánál követni kell a 14/2007 (III.2.) határozatban 
foglalt célkitűzéseket. 

 
b.) Vagyongazdálkodás 

 
A 2007. évi vagyongazdálkodásban – koncepcionálisan – a vagyongazdálkodási irányelvben 
meghatározott szempontokhoz képest jelentős változást nem tervezünk. 
 

- Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, amelyek elnyerésével különösen a 
nagyobb összegű, előre tervezett beruházásokat kívánjuk megvalósítani. 

- Program vásárlását tervezzük annak érdekében, hogy az önkormányzat vagyon 
nyilvántartása a számviteli előírásoknak megfelelő legyen. 

 
c.) 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 
• Területfejlesztési Tanács 
• Beled körjegyzőség 
• Társulási tanács Beled /oktatási/ 
• Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
• Házi gondozás, Szociális étkeztetés 

A 2007. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni. 
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d.) Környezetvédelem 

• Virágosítás, parkosítás 
• szelektív szemétszállítási program 
• energia hatékonyságot növelő fejlesztések (fűtéskorszerűsítés, 

világításkorszerűsítés) 
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása 

 
g.) 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 (igény esetén önállóan 

indítunk csoportot) 
- Házi gondozást és a szociális étkeztetést a Beleden működő Egyesített Szociális 

Központon keresztül biztosítjuk.  
 

h.) Közoktatás-i feladatainkat továbbra is 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 Pályázaton. Az ösztöndíj önkormányzatot 
terhelő kifizetéseinek fedezetét tervezni kell a 2008. évi költségvetésben. Támogatjuk az 
általános és középiskolás korú tanulóinkat is. 

 
i.) Sportfeladatok  

A helyi sportfeladatok színvonalasabb ellátása érdekében az önkormányzat a korábbi 
évekhez hasonlóan támogatást nyújt az alábbi feladatok ellátására: 
- Sportegyesület működése (sportpálya és tornaterem használat, támogatás) 
- Sportrendezvények (Mikuláskupa, teremtorna, stb.) 

 
j.) Kulturális feladataink 

- Falunap megrendezése 
-    Karácsonyi csengőszó 
-    Idősek Napjának megrendezése 
-    Nemzeti ünnepek 
-    Tűzoltóverseny 2008. évi megrendezése 
-    Nyugdíjas kirándulás 
-    Ismeretterjesztő előadások 

 
k.) Nemzetközi kapcsolatok 
 

- Erdélyi testvérkapcsolatok ápolása 
 
l.) Egészségügyi feladatok 
 

- A védőnői körzeti szolgálatot továbbra is szakfeladatként látjuk el, biztosítva a Beled II. 
körzet helyettesítését is. 

- A körzeti háziorvosi szolgálat szakfeladat igény esetén vállalkozói, szerződéses 
formában működtethető tovább. 
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- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el. 
- 2008. évben a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve bútorok, IT és orvosi eszközök 

beszerzését kell megvalósítani pályázati forrásból. 
 

m.) 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. 

 
 
A miniszterelnököt idézve „a következő költségvetési év már nem a megszorítások, hanem a 
szigorúság éve lesz az önkormányzatoknál”. A szeptember 28-án kormány által beterjesztett 
2008. évi költségvetési javaslat valóban nem ígér javulást az önkormányzatok fennállása óta 
legszűkösebb 2007. évhez képest. Ilyen körülmények között is törekednünk kell arra, hogy a 
szolgáltatások és a színvonal csökkenése nélkül, a szükséges fejlesztési feladatok felvállalása 
mellett gazdálkodjunk 2008. évben. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az előterjesztésem vitassák meg, javaslataikkal 
egészítsék ki, és egyetértésük esetén azt fogadják el. 
 
 
Rábakecöl, 2007. november 9. 

Tuba Erik 
Polgármester 

 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1. A képviselőtestület 2008. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja 
2. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján 

összeállított 2008. évi költségvetési rendelettervezet – a törvényben meghatározott 
határidőben belül terjessze a képviselőtestület elé. 

 
Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint 
Felelős:Tuba Erik polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2007. november 15. 
 
 
7. napirend  
 

A kistérség nevének megváltoztatásával és Agyagosszergény község kistérségből való 
kiválásával kapcsolatos döntések meghozatala, megállapodások módosítása 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A társulási tanács a 9/2007. (III. 6.) határozatával egyetértett Beled Nagyközség 
Önkormányzatának kezdeményezésével, hogy a Kapuvári Kistérség neve Kapuvár-Beledi 
Kistérség névre változzon. 
A Magyar Közlöny 121. számában megjelent a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi CVII. törvény. A 
jogszabály 2007. szeptember 25-én lépett hatályba. E törvény melléklete értelmében a Kapuvári 
kistérség neve Kapuvár-Beledi kistérségre változott, és a kistérségi lehatárolás 
megváltoztatásával Agyagosszergény községet a Sopron-Fertődi kistérségbe sorolták át. A 
társulás nevének megváltoztatását Beled község részéről Tompáné Balogh Mária, a társulás 
elnökhelyettese a 2007. március 6-i társulási ülésén kérte 4 lehetséges elnevezés közül. Akkor a 
társulási tanács a „Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása” elnevezést támogatta a 
kistérség nevének törvényi módosítása után. 
A munkaszervezet áttekintette az összes megállapodást, az SZMSZ-t, az Alapító Okiratot, 
amelyben a névváltozás miatt változtatás szükséges. Az elkészített tervezetek az előterjesztés 
mellékletét képezik. 
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a mellékletkén csatolt Társulási Megállapodás módosítás 
tervezetét, az Alapító Okirat módosítás tervezetét, a belső ellenőrzési feladatok ellátására köttetett 
Együttműködési Megállapodás módosításának tervezetét valamint a pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátására köttetett Együttműködési Megállapodás módosításának tervezetét elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. október 20. 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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AALLAAPPÍÍTTÓÓ  OOKKIIRRAATT    

MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratát az alapítók az alábbiak szerint 
módosítják: 

1. Az Alapító Okirat teljes terjedelmében „Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú 
Társulása” szövegrész helyébe „Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása” 
elnevezés lép. 

2. Az Alapító Okiratban az alapítókra vonatkozó rész az alábbiak szerint változik: 

Alapítója: Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Beled Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Dénesfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Himod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
(Kizárólag területfejlesztési feladatokra az alábbi 
önkormányzatok képviselő-testületei:) 

 
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

Kapuvár, 2007. október 16. 
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Aláírások: 

Agyagosszergény Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Ratatics Tiborné polgármester  Horváthné Nagy Szilvia jegyző 

Babót Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Molnár János polgármester Degovics Ildikó jegyző 

Beled Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző 

Cirák Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Tóth Sándor polgármester Rabi Kinga körjegyző 

Dénesfa Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Takács Lajos polgármester Dr. Gál László jegyző 

Edve Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Imre László polgármester Dr. Gál László jegyző 

Gyóró Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Ötvös László polgármester Rabi Kinga körjegyző 

Himod Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Dr. Pődör Péterné polgármester Németh Lászlóné körjegyző 

Hövej Község Képviselő-testülete nevében: 
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 …………………………….. …………………………….. 
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester          Lukácsiné Varga Márta körjegyző 

 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Hámori György polgármester Borsodi Tamás jegyző 

Kisfalud Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Balogh István polgármester Lukácsiné Varga Márta körjegyző 

Mihályi Község Képviselő-testülete nevében: 

………………………………………….   …………………………………… 
 Pap Lajosné polgármester Ottlakán Roland Olivér körjegyző 

Osli Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Fodor József polgármester Csonka László jegyző 

Rábakecöl Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Tuba Erik polgármester dr. Gál László jegyző 

Szárföld Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Horváth Ferenc polgármester Pintér Róbert jegyző 

Vadosfa Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Szakács Lajos polgármester Ottlakán Roland Olivér körjegyző 

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 

 53 



 
 Molnár Sándor polgármester dr. Gál László jegyző 

Veszkény Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Matzkó János polgármester Főző Lívia jegyző 

Vitnyéd Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Tóth Kálmán polgármester Pásztor Katalin jegyző 

 
 
ZÁRADÉK: 
 
A fenti Alapító Okiratot az alábbi települések fogadták el teljes körrel a kistérségi többcélú 
társulás létrehozására: 
 
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Beled Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Dénesfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Himod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
A fenti Alapító Okiratot az alábbi települések fogadták el kizárólag a területfejlesztési 
feladatok megvalósítása tekintetében 
 
Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

 54 



 

EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKK ÖÖDDÉÉSSII   MMEEGGÁÁLLLLAA PPOODDÁÁ SS  
MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

Kapuvár Városi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Kapuvár, Fő tér 
1. 

Babót Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Babót, Ady E. u. 
3. 

Beled Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Beled, Rákóczi 
u. 137. 

Cirák Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Cirák, Fő u. 6.  

Dénesfa Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Dénesfa, Fő u. 
11. 

Edve Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Edve, Petőfi u. 
60. 

Gyóró Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Gyóró, Fő u. 7. 

Himod Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Himod, Kossuth 
u. 1. 

Hövej Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Hövej, Fő u. 52. 

Kisfalud Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Kisfalud, 
Kossuth u. 61. 

Mihályi Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Mihályi, 
Kisfaludi u. 7. 

Osli Községi Önkormányzat   Képviselő-testülete Székhelye: Osli, Fő u. 9. 

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Rábakecöl, Kossuth u. 
129. 

Szárföld Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Szárföld, Fő u. 
16. 

Vadosfa Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Vadosfa, 
Kossuth u. 19. 

Vásárosfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Vásárosfalu, Fő 
u. 38. 

Veszkény Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Veszkény, Fő u. 
63. 

Vitnyéd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Vitnyéd, Fő u. 
7. 
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a köztük 2005. február 9-én létrejött, 2005. június 8-án, 2005. július 13-án, 2007. július 26-án és 
2007. augusztus 28-án módosított belső ellenőrzési feladatok ellátását biztosító együttműködési 
megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 

1. A Megállapodás teljes terjedelmében „Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú 
Társulása” szövegrész helyébe „Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása” 
elnevezés lép. 

2. A Megállapodás 4. a) pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint változik: 
„A belső ellenőrzési társulásba bevont intézmények listáját az Együttműködési 
megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza, melynek naprakész vezetéséről a 
munkaszervezet vezetője gondoskodik.” 

3. A 2. számú melléklet jelölése 1. számú függelék megnevezésre változik. 

Szerződő felek jelen megállapodás módosítást, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Kapuvár, 2007. október 16. 

 

 

Aláírások: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Hámori György polgármester Borsodi Tamás jegyző 

Babót Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Molnár János polgármester Degovics Ildikó jegyző 

Beled Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző 

Cirák Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Tóth Sándor polgármester Rabi Kinga körjegyző 
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Dénesfa Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Takács Lajos polgármester Dr. Gál László jegyző 

Edve Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Imre László polgármester Dr. Gál László jegyző 

Gyóró Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Ötvös László polgármester Rabi Kinga körjegyző 

Himod Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Dr. Pődör Péterné polgármester Németh Lászlóné körjegyző 

Hövej Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester          Lukácsiné Varga Márta körjegyző 

 

Kisfalud Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Balogh István polgármester Lukácsiné Varga Márta körjegyző 

Mihályi Község Képviselő-testülete nevében: 

………………………………………….   …………………………………… 
 Pap Lajosné polgármester Ottlakán Roland Olivér körjegyző 

Osli Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Fodor József polgármester Csonka László jegyző 

Rábakecöl Község Képviselő-testülete nevében: 
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 …………………………….. …………………………….. 
 Tuba Erik polgármester dr. Gál László jegyző 

Szárföld Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Horváth Ferenc polgármester Pintér Róbert jegyző 

Vadosfa Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Szakács Lajos polgármester Ottlakán Roland Olivér körjegyző 

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Molnár Sándor polgármester dr. Gál László jegyző 

Veszkény Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Matzkó János polgármester Főző Lívia jegyző 

Vitnyéd Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Tóth Kálmán polgármester Pásztor Katalin jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 

A megállapodást a társulás tagjai az alábbi határozatukkal fogadták el: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete:   ………………………. határozat, 

Babót Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ………………………. határozat, 

Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ………………………. határozat, 
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Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ………………………. határozat, 

Kisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 

Mihályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 

Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Szárföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 

Veszkény Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat. 
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EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKK ÖÖDDÉÉSSII   MMEEGGÁÁLLLLAA PPOODDÁÁ SS  
MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

Beled Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Beled, Rákóczi 
u. 137. 

Cirák Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Cirák, Fő u. 6.  

Dénesfa Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Dénesfa, Fő u. 
11. 

Edve Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Edve, Petőfi u. 
60. 

Gyóró Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Gyóró, Fő u. 7. 

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Rábakecöl, Kossuth u. 
129. 

Vásárosfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Vásárosfalu, Fő 
u. 38. 

a köztük 2005. február 9-én létrejött és 2006. november 3-án módosított pedagógiai 
szakszolgálati feladatok ellátását biztosító együttműködési megállapodást (továbbiakban: 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 

4. A Megállapodás teljes terjedelmében „Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú 
Társulása” szövegrész helyébe „Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása” 
elnevezés lép. 

Szerződő felek jelen megállapodás módosítást, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

Kapuvár, 2007. október 
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Aláírások: 

Beled Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
Tompáné Balogh Mária polgármester Dr. Gál László jegyző 

Cirák Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Tóth Sándor polgármester Rabi Kinga körjegyző 

Dénesfa Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Takács Lajos polgármester Dr. Gál László jegyző 

Edve Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Imre László polgármester Dr. Gál László jegyző 

Gyóró Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Ötvös László polgármester Rabi Kinga körjegyző 

Rábakecöl Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Tuba Erik polgármester dr. Gál László jegyző 

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete nevében: 

 …………………………….. …………………………….. 
 Molnár Sándor polgármester dr. Gál László jegyző 

 
Záradék: 

A megállapodást a társulás tagjai az alábbi határozatukkal fogadták el: 

Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 
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Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ………………………. határozat, 

Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat. 
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KKAAPPUUVVÁÁRR--BBEELLEEDDII  KKIISSTTÉÉRRSSÉÉGG  TTÖÖBBBBCCÉÉLLÚÚ  TTÁÁRRSSUULLÁÁSSAA  

TTÁÁRRSSUULLÁÁSSII  MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSSÁÁNNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

Kapuvár-Beledi Kistérség önkormányzatai a közöttük 2004. november 29-én létrejött, 2005. 
február 9-én, 2005. június 8-án, 2007. március 6-án és 2007. augusztus 28-án módosított 
megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

1. A Társulási Megállapodás teljes terjedelmében „Kapuvár és Térsége Kistérség” 
szövegrész helyébe „Kapuvár-Beledi Kistérség” elnevezés lép. 

2. A Társulási Megállapodás teljes terjedelmében a „Kapuvár és Térsége Kistérség 
Többcélú Társulása” szövegrész helyébe „Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú 
Társulása” elnevezés lép. 

3. A Társulási Megállapodás 1/A. és 3. számú melléklete helyébe e Megállapodás szerinti új 
1/A. és 3. számú melléklete lép. 

 

Megállapodó önkormányzatok jelen társulási megállapodás módosítást jóváhagyólag írják alá. 

Kapuvár, 2007. október 16. 
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1/A. számú melléklet 

 
 
 
Kizárólag területfejlesztési feladatok ellátására társult további tagok jegyzéke 
 
 
 
 

 
A Társulásban résztvevő 

települési önkormányzatok 
neve 

A Társulásban résztvevő 
települési 

önkormányzatok 

A Társulásban 

önkormányzatok 

neve 

Lakosságszám 
2006. január 1. 

(fő) 

1. Cirák Község Önkormányzata 9364 Cirák,  
Fő u. 6. Tóth Sándor 615 

2. Osli Község Önkormányzata 9354 Osli,   
Fő u 9. Fodor József 930 

3. Vitnyéd Község Önkormányzata 9371 Vitnyéd,  
Fő u. 7. Tóth Kálmán 1272 

résztvevő települési 

polgármestereinek 
székhelye 
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3. számú melléklet 
 
 
 
A Társulás, mint kistérségi fejlesztési tanács tagjainak szavazatszámai  
területfejlesztési  ügyekben 
(18 település tekintetében) 
 

 Település A települést megillető 
szavazatok száma 

1.  Babót 1 
2.  Beled 1 
3.  Cirák 1 
4.  Dénesfa 1 
5.  Edve 1 
6.  Gyóró 1 
7.  Himod 1 
8.  Hövej 1 
9.  Kapuvár 1 

10.  Kisfalud 1 
11.  Mihályi 1 
12.  Osli 1 
13.  Rábakecöl 1 
14.  Szárföld 1 
15.  Vadosfa 1 
16.  Vásárosfalu 1 
17.  Veszkény 1 
18.  Vitnyéd 1 

 
 
 
 
 
Eredeti szavazati szám összesen 18 
Határozatképességhez szükséges 
szavazatszám 

10 + a jelenlévő tagok által képviselt 

többcélú kistérségi társulást alkotó 
települések lakosságszámának 1/3-át 

Határozathozatalhoz szükséges 
szavazatszám 

jelenlévő tagok többségi szavazata + 
meghaladja az általuk képviselt települések 

lakosságszámának 1/3-át 
Minősített többséghez szükséges 
szavazatszám 

legalább a jelenlévő tagok szavazatának 2/3-
a + eléri az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét 

települések lakosságszáma meghaladja a 
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Babót község 
te 

nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Molnár János                                             Degovics Ildikó 
polgármester                                                     jegyző 

Beled község 
te 

nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Tompáné Balogh Mária                              Dr. Gál László 
polgármester                                                      jegyző 

Dénesfa község 
képviselő-testülete 
nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Takács Lajos                                               Dr. Gál László 
polgármester                                                      jegyző 

Edve
lő-testülete 

nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Imre László                                                 Dr. Gál László 
polgármester                                                      jegyző 

Gyóró község 
képviselő-testülete 
nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Ötvös László                                                    Rabi Kinga 
polgármester                                                     körjegyző 

Himod község 
képviselő-testülete 
nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Dr. Pődör Péterné                                   Németh Lászlóné 
polgármester                                                     körjegyző 

Hövej község 
te 

nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Dr. Némethné István Erzsébet      Lukácsiné Varga Márta   
polgármester                                                     körjegyző 

KT-i határozat száma: képviselő-testüle

KT-i határozat száma: képviselő-testüle

KT-i határozat száma: 

 község 
képvise KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: képviselő-testüle

 66 



 

Kapuvár
stülete 

nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Hámori György                                          Borsodi Tamás 
polgármester                                                      jegyző 

Kisfalud község 
képviselő-testülete 
nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Balogh István                                Lukácsiné Varga Márta 
polgármester                                                     körjegyző 

Mihályi község 
képviselő-testülete 
nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Pap Lajosné                                   Ottlakán Roland Olivér 
polgármester                                                     körjegyző 

Rábakecöl 
község képviselő-
testülete nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Tuba Erik                                                    Dr. Gál László 
polgármester                                                      jegyző 

Szárföld
stülete 

nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Horváth Ferenc                                             Pintér Róbert 
polgármester                                                      jegyző 

Vadosfa község 
képviselő-testülete 
nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Szakács Lajos                                Ottlakán Roland Olivér 
polgármester                                                     körjegyző 

Vásárosfalu 
község képviselő-
testülete nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Molnár Sándor                                            Dr. Gál László 
polgármester                                                      jegyző 

 város 
képviselő-te KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 

 község 
képviselő-te KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 
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Veszkény község 
képviselő-testülete 
nevében 

 

A módosítást jóváhagyó 

 
Matzkó János                                                    Főző Lívia 
polgármester                                                      jegyző 

KT-i határozat száma: 

 
 
 
 
 
 
 
(kizárólag a területfejlesztési feladatok megvalósítása tekintetében) 
 

Agyagosszergény 
község képviselő-
testülete nevében 
 
 

A módosítást jóváhagyó 

 
Ratatics Tiborné                         Horváthné Nagy Szilvia 
polgármester                                                    körjegyző 

Cirák község 
képviselő-testülete 
nevében 
 
 

A módosítást jóváhagyó 

 
Tóth Sándor                                                   Rabi Kinga 
polgármester                                                    körjegyző 

Osli község 
te 

nevében 
 
 

A módosítást jóváhagyó 

 
Fodor József                                              Csonka László 
polgármester                                                    jegyző 

Vitnyéd község 
képviselő-testülete 
nevében 
 
 

A módosítást jóváhagyó 

 
Tóth Kálmán                                             Pásztor Katalin 
polgármester                                                    jegyző 

KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: 

KT-i határozat száma: képviselő-testüle

KT-i határozat száma: 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének ülése 
2007. november 15. 
 
 
11. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 
 

Előterjesztés 
 

 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülések óta az alábbi határozatokat hajtottam 
végre: 
47/2007. (VII.27.) határozat javaslat tagintézmény-vezető személyére 
48/2007. (VII.27.) határozat a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat szerződésmódosításáról 
492007. (VII.27.) határozat a belső ellenőrzési együttműködési megállapodás módosításáról 
50/2007. (VII.27.) határozat csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 
51/2007. (VII.27.) határozat önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának megszüntetéséről 
52/2007. (VII.27.) határozat önkormányzati lakás bérbeadásáról 
53/2007. (VIII.13.) határozat létszámcsökkentésről (óvoda) 
54/2007. (VIII.13.) határozat létszámcsökkentési pályázatról 
55/2007. (VIII.13.) határozat Családi Napközi társulási megállapodás elfogadásáról 
56/2007. (VIII.13.) határozat ÖTE támogatása a katasztrófavédelmi ekretből 
57/2007. (VIII.13.) határozat Kecöl Cipő Kft-vel kötött szerződés megszüntetése 
59/2007. (IX.13.) határozat pályázat kiírásáról 
60/2007. (IX.13.) határozat a társulás alapító okiratának és belső ellenőrzési megállapodás 
módosításának elfogadásáról 
61/2007. (IX.13.) határozat részvétel a LEADER csoportban 
62/2007. (IX.13.) határozat Magyar Aszfalt Kft megbízása 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal térítésmentes 
jelnyelvi tolmácsszolgálatra megállapodást kötött az önkormányzat. 
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása október 16-i ülésén a társulás támogatta 
Agyagosszergény kiválását valamint Beled nagyközség várossá nyilvánítását, majd elfogadta a 
2008. évre szóló éves ellenőrzési tervet. Kapuvár és Térsége Kistérség Fejlesztési tanácsa 
tárgyalta a kistérségi cselekvési tervet. 
 
Nagy Attiláné műszaki előadó készített pályázatán egy használt számítógépet sikerült nyerni az 
óvodának. 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Magyar Közút Kht a 8428-as közút padkajavítását a 
héten megkezdte, és a teljes szakaszon (Rábakecöl – 86. sz. főút) a hónap végéig befejezik a 
munkálatokat. Kérem a lakosság együttműködését és türelmét a munkálatok során. Amint 
láthatták, szintén a héten kihelyezésre került három darab utcai szemétgyűjtő, melyhez 25.000,- 
Ft önerőt vállaltunk 75.000,- forintot pedig a GYMS Megyei Önkormányzat pályázatán nyertünk 
el. 
Szeptember 22-én került megrendezésre a nyugdíjas kirándulás, melynek költségvetési főösszege 
101.686,- Ft. 
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Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az ügyrendi bizottság döntése alapján a 
képviselőtestület által támogatási célra megítélt 850 ezer forint az alábbiak szerint kiutalásra 
került a támogatottaknak: Sportegyesület 500.000,- Ft, Egyházközség 180.000,- Ft, 
Horgászegyesület 100.000,- Ft, Rábakecöl Iskoláért Alapítvány 50.000,- Ft, Vöröskereszt Helyi 
Szervezete 20.000,- Ft.  
 
Augusztus hónapban 9 rábakecöli gyermek vehetett részt ingyenes sporttáborban, melynek 
megvalósításához önkormányzatunk 30.000,- forinttal járult hozzá. 
 
A bérpályázatok II. ütemére beadott pályázatunkon elnyertük az igényelt összeget, így idén 
6.926.923,- Ft, 2008. évben pedig további 4.033 ezer forint pályázati támogatásban részesülünk. 
 
Október 20. napján a Magyar Közút Kht környezetvédelmi akciója keretében szemétgyűjtést 
szerveztünk, melyen részt vettek a Mikrotérségi ÁMK Beled Rábakecöli tagintézményének 
tanulói és pedagógusai, valamint Kovács Béláné, Tuba Gyuláné, Ébényi György, Kanyó Tímea, 
Berta Mária, Domiter Ferenc, ifj. Ébényi György, Bors Zoltán, Dan Imréné, Gacs István, Gacs 
Istvánné, Gacs Eszter, Pandurné Horváth Gyöngyi, Hajtó Krisztián, Szabó Géza, Szarvas Gábor, 
Hajtó Csaba 
 
Köszönöm a közreműködést az Október 23.-i ünnepi műsor megvalósításában Horváth 
Rebekának, Horváth Dórának, Makári Alexandrának, Pandur Fanninak, Vass Klaudiának és 
Szabó Gábornak. 
 
Köszönöm Takácsné Kovács Mária valamint Boros Margit tanárnőknek, hogy a családi napközi 
beindításáig 1,5 hónapon át napi munkájuk mellett önként felvállalták a délutáni napköziztetést. 
Köszönöm Takácsné Kovács Mária tagintézmény vezetőnek, hogy a tagintézmény vezetése, a 
tanítás és napköziztetés mellett a korábban Közös Igazgatású Oktatási Intézmény vezetője által el 
nem végzett feladatokat is megoldotta. 
 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
 
 
 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2007. november 15. 
 
12. napirend 2008. évre szóló éves ellenőrzési terv 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. §-a 
szabályozza az önkormányzatok ellenőrzési tevékenységét, melynek része a belső ellenőrzés 
ellátása is. A törvény úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső 
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15.-ig hagyja jóvá. 
 
Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása keretein belül 18 önkormányzat részvételével 
működik a belső ellenőrzési társulás, melynek keretében a belső ellenőrzési feladatokat Kapuvár 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában működő 2 fő belső ellenőr látja el Kapuvár 
város jegyzőjének szakmai irányításával.  
A társulás 2008. évre összeállított Rábakecölre vonatkozó ellenőrzési terv valamint a határozati 
javaslat az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem, szíveskedjenek az ellenőrzési tervet elfogadni. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. november 5. 

           Tuba Erik 
         polgármester 
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ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
2008. ÉV 

- kivonat - 
 
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések a 08-159/2007. sz. ügyiratban megtalálhatóak. 
 

Ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 
megnevezése 

Ellenőrzések 
tárgya 

Ellenőrzés célja Ellenőr- 
zendő 

időszak 

Ellenőrzés 
típusa 

Ellenőrzés 
módszere 

Ellenőr-
zések 

üteme-
zése 

Jelentés 
leadásának 
határideje 

Ellenőr-
zési 

kapacitás 

Ellenőri 
napok 
száma 

Önkormányzat 
Rábakecöl 

Egészségügyi 
alapellátás 

Jogszabályoknak 
megfelelő működés 

biztosítása 

2007. év rendszer- 
ellenőrzés 

szúrópróba- 
szerű 

2008.  
november  

2008.  
november 

15. 

2 fő 10 

 
 
 
 

 

 72 



 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2007. november 15. 
 
13. napirend: Bérleti szerződések módosításának megtárgyalása, 2008. évi bérleti díjak 
megállapítása 
 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Előterjesztésem mellékletét képezi Keszte Ferencné kérelme, valamint a 2006. évre megállapított 
bérleti díjak és közüzemi költség hozzájárulások. Megkérem, az Ügyrendi Bizottság elnökét, 
tájékoztassa a képviselőtestületet a bizottság állásfoglalásáról és javaslatáról, a képvelő urakat 
pedig arra, hogy vitassák meg azt, és állapítsák meg a 2008. évi bérleti díjakat. 
 
 
 
 
 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2007. november 15. 
 
14. napirend: Közmeghallgatás 
 
 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Szervezeti és Működési Szabályzatunk évente legalább két közmeghallgatás tartását írja elő. 
Javaslom, hogy a közmeghallgatások időpontjait a jövőben az elmúlt évhez hasonlóan év végére 
valamint tavaszi időszakra tűzzük ki. Az első, tavaszi közmeghallgatás a zárszámadás elfogadását 
követően tárgyévet megelőző éves gazdálkodás beszámolójára, a második, téli pedig a tárgyévet 
követő év tervezési időszakát megelőzően a lakossági igények, javaslatok felmérésére helyezze a 
hangsúlyt. 
 
Fentiek alapján 2007. december 14. 18 órai kezdettel közmeghallgatást javaslok meghirdetni az 
alábbi napirenddel: 

1. 2008. évi koncepció ismertetése 
2. Lakossági igények felmérése a 2008. évi költségvetés tervezéséhez 
3. Lakossági igények felmérése urnás temetésre 
4. Különfélék, bejelentések 

 
Kérem előterjesztésem megvitatását, egyetértés esetén elfogadását. 
 
 
 
 
 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
Győr-Moson-Sopron megyei 
Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 

9021Győr, Amade L. u. 1. Tel:96/523-342 
 
 

 
 

Együttműködési megállapodás 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Győr-Moson-Sopron megyei Jelnyelvi 
Tolmácsszolgálata (9021 Győr, Amadé L. u. 1.) és a 
…………………………………………………………………………………………………..…

Esélyegyenlőségi Törvény alapján a mai napon együttműködési megállapodásban rögzíti az 
alábbiakat. 

…………………………………………………………………….az 1998/26. sz. 

Az MMSZ Jelnyelvi Tolmácsszolgálat a közös munkaterületen végzett tevékenység 
hatékonysága érdekében vállalja, hogy a Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat programjában 
foglaltak szerint: 
- előzetesen egyeztetett időpontban (min. 48 órával korábban) pontos témakör, időpont és cím 
megjelölésével térítésmentesen jelnyelvi tolmácsot biztosít; 
- a tolmács a hallott adatokat bizalmasan kezeli; 
- az együttműködő felet folyamatosan tájékoztatja az aktuális hírekről és programokról; 
- megküldi a szükséges tájékoztató adatokat. 
 
A 
………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….vállalja, hogy a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium által működtetett országos programnak megfelelően, hivatalos 
eljárásokban és ügyintézésekben – szakképzett jeltolmács biztosításához – szolgáltatási igényét a 
Győri Jelnyelvi Tolmácsközpontnak jelzi, és az elvégzett tolmácsolást a munkalapon leigazolja. 
 
A megállapodás visszavonásig érvényes. 
 
Győr, 2007. …………………… 
 
 
…………………………….                 …………………………...........                        
Az MMSZ képviseletében                 Az együttműködő képviseletében 
 
 


