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                                                    JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. január 28-án 16 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 Demeter Dénes a Savaria Távközlési és Telekommunikációs 
KFT, képviselője, Horváth Ferenc Zoltán a jelenlegi kábeltelevízió üzemeltetője, Dr. 
Kaszás József  háziorvos. 
 
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./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről ( Körzeti Háziorvosi Szolgálat ) 
     Előadó : Dr. Kaszás József háziorvos 
 
2./ Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló megállapodás elfogadása 
     Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
3./ 3/2007. (III.3.) a 2007.évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 



 
 
4./ 2008. évi költségvetés tárgyalása 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
5./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett   
intézkedésekről 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
6./ Pályázati lehetőségek 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
7./ Letelepedést ösztönző intézkedések  
     Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
8./ 2008. évi önkormányzati események időpontjainak meghatározása 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
9./ Erkel Ferenc utca felújítására érkezett tervezői árajánlatok elbírálása 
    Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
10./ Különfélék, bejelentések 
     Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
11./ Személyi ügyek / Zárt ülés / 
    
 
 
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
 
1./ Napirendi pont  Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről ( Körzeti Háziorvosi 
Szolgálat ) 
     Előadó : Dr. Kaszás József háziorvos 
 
Az első napirendi pont tárgyalása során Tuba Erik felkérte Dr. Kaszás József körzeti 
házi orvost adjon tájékoztatást a község egészségügyi helyzetéről.  
 
Dr. Kaszás József a Központi Statisztikai Hivatalnak beküldött adatszolgáltatás alapján 
elemezte a község egészségügyi helyzetét.  
 
A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Szabó Géza hozzászólásában megkérdezte mely szolgáltatás tekintetében melyik 
városhoz tartoznak.  
 
Pandur Ferenc azt kérdezte mi a doktor úr véleménye a lakosság egészségügyi 
helyzetéről , romlott, stagnál vagy javult.  
 



 
Dr. Kaszás József körzeti háziorvos válaszában  elmondta , a lakosság egészségügyi 
állapota nem romlott, ha a mutatókat nézzük, de ha egyéneket néz azt mondja, romlott a 
helyzet.  Elmondta még, hogy alkohol és kábítószer problémával Sopronhoz, 
belgyógyászat sebészet és szülészet terén Csornához, minden más esetben Győrhöz 
tartozunk. 
 
A válaszok után Tuba Erik megköszönte a tájékoztatót, amit a testület jóváhagyólag 
tudomásul vett.  
 
A napirend tárgyalása után  Dr. Kaszás József elhagyta az üléstermet.  
 
 
 
2./ Napirendi pont Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló  
megállapodás elfogadása 
     Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A második napirendi pont tárgyalása során Tuba Erik ismertette a kábeltelevízió 
üzemeltetéséről szóló megállapodás tervezetet.  Elmondta, az Ügyrendi bizottság már 
tárgyalt a kérdésről, kérte az észrevételeket, véleményeket. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi bizottság elnöke elmondta, lennének módosító javaslataik. 
Kérte, a szolgáltató a szerződés aláírása után azonnal lásson hozzá a munkához. 
Fontosnak tartotta , hogy a tulajdonviszonyok tisztázására sor kerüljön. Megkérdezte, a 
helyi csatorna bent lesz – e a szolgáltatásban. 
 
Demeter Dénes válaszában elmondta, azonnal megkezdik a munkát, a szerződés aláírása 
után. A hírcsatornát és a közszolgáltatást nyújtó csatornákat megtartják, internetet az 
év végére ígérte. A nonprofit szervezeteknek ingyen nyújtanák a szolgáltatást. Ők is a 
tulajdonviszonyok tisztázását szeretnék, eszközleltár  alapján.  
 
Dr. Gál László felhívta a figyelmet az internet fontosságára. Ha ezt nem tudja nyújtani 
az új szolgáltató a lakosság elégedetlen lesz. 
 
Tuba Erik az eszközlista összeállításához Horváth Ferenc Zoltán segítségét kérte.  
 
Horváth Ferenc Zoltán  elmondta, a 12 csatornával induló szolgáltatás mára 21-re 
bővült. Hálózaton belül történtek fejlesztések, beépítésre kerültek új eszközök. 
 
Szabó Géza elmondta, erről nincs kimutatás.  
 
Tuba Erik közölte nem találtak semmit a kábeltelevízió működéséről nincs szerződés, 
nincs megállapodás. 
 
Pandur Ferenc szerint most olyan ügyben kell dönteni, amiről nincs megfelelő 
dokumentum. 
 
Felhalmi Antal azt kérdezte, hol van az a szerződés amit akkor kötött a szolgáltató az 
Önkormányzattal, amikor a Kábeltv-t működtető alapítványtól átvették a működtetést. 



 
 
Horváth Ferenc Zoltán olyan szerződésről tud, ami a műsorszolgáltatás folyamatosságát 
biztosítja. 
 
Felhalmi Antal elmondta, a hálózat a falu pénzén építették, az üzemeltetőnek is haszna 
volt belőle. Szerződést nem kötöttek , akkor nem tűnt fontosnak. 
 
Szabó Géza szerint a 9 évnyi szolgáltatás bevétele elbírja a felmerülő költségeket. 
Egyezséget javasolt. 
 
Demeter Dénes 12 csatornát felajánl díjmentes használatra , ha nem tudnának 
megegyezni. A lakosság ne legyen szolgáltatás nélkül. 
 
Tuba Erik az eddigieket összefoglalva elmondta a szerződést a javaslatoknak 
megfelelően módosítják, az eddigi szolgáltató elviheti az általa beépített eszközöket, a 
szükséges eszközöket az új szolgáltató biztosítja. Várják az önként jelentkező 
előfizetőket és február végén aláírják a szerződést.  
A két szolgáltató megegyezik egymás között, hogy a szolgáltatás biztosítása folyamatos 
legyen. 
 
A napirend tárgyalása után Demeter Dénes és Horváth Ferenc Zoltán elhagyta a termet. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
 
 

1/2008. (I.28.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a SAVARIA Távközlési és 
Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű 
Társasággal / 9700 Szombathely, Bárdosi Németh 
János u. 47. / kötött, Rábakecöl település 
közigazgatási területén a kábeltelevízió  hálózat 
üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló üzemeltetési 
szerződést – a kiegészítésekkel együtt- elfogadja.  
Utasítja a polgármestert, hogy a szerződésben 
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon, és a 
lakosságot a helyben szokásos módon az 
üzemeltetésről tájékoztassa. 
 
Felelős : Tuba Erik polgármester 
Határidő : 2008. március 31. 
 
 

Az üzemeltetési szerződés tervezete jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 



 
 
 
3./ Napirendi pont    3/2007. (III.3.) a 2007.évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása 
     Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 
A harmadik napirendi pont kapcsán Tuba Erik polgármester rendeletmódosításra tett 
javaslatot .   
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
rendeletet alkotta.  

 
 
 
1/2008. (II.1) RENDELET 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetéséről szóló 3/2007. (III.3.) Rendeletét 
az előterjesztés szerint módosítja.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon, és ezt terjessze fel a Nyugat-
dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Törvényességi Ellenőrzési Főosztályához. 
 
 

A rendelet e jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
4./ Napirendi pont     2008. évi költségvetés tárgyalása 
                                     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
 
Tuba Erik ismertette javaslatait  a 2008. évi költségvetés összeállításához . Az 
előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Felhalmi Antal a Petőfi utcai járdafelújítás fontosságát hangsúlyozta. Elmondta még, 
hogy a külterületi utak felújítására a tervezett  150 000 Ft helyett 300 000 Ft-ot javasol. 
Úgy látja, nincs gazdája a határnak, a gazdák elszántják az utakat. „Csőszt javasol, aki 
ügyelne a határra. „ 
 
Dr. Gál László elmondta, több önkormányzat is alkalmaz mezőőrt, pályázati lehetőség is 
van erre.  
A költségvetés tervezése során felhívta a figyelmet a takarékosságra, 10 %-os emelést 
elegendőnek tart a tavalyi rezsiköltséghez képest. 
 



 
Pandur Ferenc a  negyedik napirendi pont kapcsán elmondta, szerinte nem igazságos 
hogy csak a kötelezően étkezők vehetik igénybe a meleg étkezést. A falu rendezésével 
kapcsolatban elmondta, parkok kialakítása fontos lenne, pl. a templom mellett, a Fényes 
mögött, és a kultúrház környékén.   Elmondta még, hogy a sportöltözők műszaki 
állapota nem megfelelő , ide is kellene pénzeszközt tervezni . 
 
 
Dr. Gál László elmondta, kötelező étkezés nincs, megszűnt. Az a cél, hogy aki a konyhán 
dolgozik az vegye igénybe az étkezést. Beledben mindenki egységesen 6 000 Ft-os 
étkezési utalványt kap.  
 
Tuba Erik megkérdezte a képviselők véleményét az étkezéssel kapcsolatban. 
  
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta azt a javaslatot , hogy egységesen 6 000,- Ft 
támogatást kapjon minden dolgozó. 
 
 
Tuba Erik polgármester elmondta, hogy a könyvtár az iskola épületében működik, a 
kiadási előirányzatoknál szakfeladat szintjén terveznének vele. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
 
 

2/2008. (I.28.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Rábakecöl Község 
Önkormányzat Könyvtára intézményét 2008. 
február 29-i hatállyal megszünteti.  
Utasítja a polgármestert, hogy a megszüntető 
okirat kiadásáról gondoskodjon és a könyvtár 
előirányzatait a 2008. évben szakfeladat szinten 
tervezze meg.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. február 29. 
 
 
 

Tuba Erik megköszönte a képviselők javaslatait a költségvetés összeállításához. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5./ Napirendi pont    Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülések óta tett   intézkedésekről 
Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
 
Tuba Erik beszámolt  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről.  
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A beszámoló után kérte a képviselőket, számoljanak be a két ülés között elvégzett 
képviselői feladataikról. 
 
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló 
előerjesztést.  
 
 
 
6./ Napirendi pont  Pályázati lehetőségek 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
 
 
Tuba Erik polgármester ismertette előterjesztését különféle pályázati lehetőségekről. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselők támogatták a polgármestert a testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló 
pályázat beadása tekintetében , abban az esetben ha lesz rá igény a lakosság részéről. 
 
Tuba Erik az előterjesztés III. pontja kapcsán elmondta, mindenképpen szükségesnek 
tartja tervek elkészítését autóbusz megállóhelyek kialakítására  a tornaterem mellett a 
Kossuth utcában , a Rákóczi utcában.  
Felkérné Nagy Attiláné építésügyi előadót kérjen árajánlatot a megállóhelyek 
tervezésére.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
Tuba Erik ismertette a testülettel azt a több térségi turisztikai pályázatot, amelyben a 
Rábaparti  Csónakkikötő –vel is számolnának a pályázat készítői. A rábakecöli 
Önkormányzat kész tervekkel , költségvetéssel rendelkezik a csónakkikötőt illetően.  
 
A Rábaparti Csónakkikötő költségvetése jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 



 
Megkérdezte a képviselőket, betervezzék –e ezt a kikötőt a pályázatba.  
 
A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot. 
 
 
 
7./ Napirendi pont  Letelepedést ösztönző intézkedések  
     Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
 
A  letelepedést ösztönző intézkedések kapcsán  Tuba Erik  a 6/2007. (IV.14.) Rendelet 
módosítására tett javaslatot.  
Javasolta, hogy az igénybe vehető 200 000 Ft-os  támogatást emeljék fel 400 000 Ft-ra. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal  0 ellenében a következő rendeletet alkotta. 
 

 
 
2/2008. (II. 1.) RENDELET 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a lakás építéséhez és 
vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló 
6/2007.(IV.14.) rendeletét az előterjesztés szerint 
módosítja.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon, és ezt terjessze fel a Nyugat-
dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Törvényességi Ellenőrzési Főosztályához. 
 

 
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
8./ Napirendi pont    2008. évi önkormányzati események időpontjainak meghatározása 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
 
Tuba Erik a 2008. évi eseménynaptár időpontjait ismertette.  
 
A képviselők egyetértettek a javaslatokkal. 
 
Az eseménynaptár a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 



 
9./ Napirendi pont  Erkel Ferenc utca felújítására érkezett tervezői árajánlatok 
elbírálása 
    Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
 
Tuba Erik polgármester az Erkel Ferenc utca felújítására beérkezett tervezői 
árajánlatokat ismertette. 
 
Elmondta, három ajánlat érkezett, válasszák ki a legkedvezőbbet.  
 
A tervezői árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 
A képviselők az árajánlatok megtekintése után Nagy Ákos közlekedés tervező 
árajánlatát fogadták el.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta. 
 

 
3/2008. (I.28.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – pályázat alapján – a 
Rábakecöl , Erkel F. utca szélesítési és burkolat 
felújítási tervének elkészítésével Nagy Ákos 
közlekedési tervezőt bízza meg 190 000 Ft ( ÁFA 
mentes bruttó ár ) tervezési  díjért. 
Utasítja a polgármestert, hogy az árajánlatban 
foglaltak szerint a tervezői szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. március 31. 
 
 

 
 
10./ Napirendi pont   Különfélék, bejelentések 
     Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 
A tizedik napirendi pont kapcsán Tuba Erik ismertette Lampert Gábor árajánlatát, 
amit a Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kiépítésére adott.  
 
A képviselők egyhangúlag támogatták a vagyonvédelmi rendszer kiépítését.  
Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Tuba Erik tájékoztatta a képviselőket, hogy egy mozgó árus tejet szeretne árulni a 
településen.  
 



 
Szabó Géza azt javasolta, adja meg a testület az engedélyt az árusításra, a lakosság jobb 
ellátása érdekében.  
 
A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.  
 
 
Tuba Erik közölte a testülettel, hogy Nagy Sándor bérlő nem kívánja bérbe venni a 
Kossuth utcai üzletet. Hajtó Tibor egyéni vállalkozó bérbe venné az előző bérlőhöz 
hasonló feltételekkel. 
A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
 

 
4/2008.(I.28.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2008. február 1-től 2008. 
december 31-ig  bérbe adja Hajtó Tibor ( 
Rábakecöl, Táncsics u. 1. sz. alatti lakos ) egyéni 
vállalkozó részére az önkormányzat tulajdonában 
lévő Kossuth u. 22. sz. (régi csarnok)nem lakás 
céljára szolgáló helyiséget 4 000,- Ft/hó bérleti 
díjért + rezsiköltség . 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről fent 
nevezettet értesítse és a bérleti szerződést kösse 
meg. 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. január 31. 
 
 

 
 
Tuba Erik polgármester  Hantó Szabolcs Beled Nagyközségi ÁMK igazgatója , 
Tompáné Balogh Mária Beled polgármestere  és Tuba Erik  Rábakecöl polgármestere 
által  2007. január 25-én kötött,  az iskolatársulással kapcsolatos szerződés módosítására 
tett javaslatot.  
 
A képviselők egyhangúlag egyetértettek a javaslattal. 
 
A megállapodás és  a megállapodás módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Tuba Erik javaslatot tett arra, hogy az iskolatársulási üléseken Pandur Ferenc 
képviselje a települést.   
 



A képviselő-testület egyetértett a javaslattal és 7 igen egy tartózkodás mellett a 
következő határozatot hozta.  
 
 

 5/2008. (I.28. ) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ÁMK oktatási feladatainak 
ellátására létrehozott Társulási Tanácsba Pandur 
Ferenc képviselőt delegálja.  
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a 
nevezettet és a Társulási Tanács elnökét értesítse.  
 
Felelős : Tuba Erik polgármester 
Határidő : 2008. február 29. 
 
 

 
Tuba Erik  felvetette, mi legyen a sorsa a régi iskola udvarán álló mellékhelyiségnek.  
 
 
 
Tuba Erik polgármester felolvasta dr. Szőke László ügyvéd levelét, melyet a  Petőfi utca 
burkolat felújítási tervével a ki nem egyenlített számlával  kapcsolatban írt a 
testületnek.  
 
A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Gál László szerint a levél csúsztatást tartalmaz . A közpénzzel gazdálkodó 
szerveknek figyelembe kell venni  az államháztartás működési rendjéről szóló 
kormányrendeletet,  Kötelezettségvállalásnak a tárgy, összeg, időpont név fontos 
tartozékai.  50 000 Ft felett csak írásban lehet kötelezettséget vállalni. Szerinte meg kell 
beszélni, fizethet –e az önkormányzat kötelezettségvállalás nélkül. Felkérte Dr. Szabó 
Mária ügyvédet véleményezze az ügy jogi hátterét.  Azt senki sem mondta, hogy itt 
hamisítás történt.  
 
 
Tuba Erik megkérdezte van –e még észrevétel javaslat. 
 
Szabó Géza felhívta a figyelmet arra, hogy a temető melletti nagy nyárfát ki kellene 
vágni, balesetveszélyes.  Az önkormányzati utak mentén sok a száraz fa ezeket is ki 
kellene vágni és értékesíteni. Javasolta, hogy az iskolaudvarra vitessenek murvát, ha kell 
onnan lehet használni.  
 
Homlok István megemlítette, hogy a temetőbe még egy kút kellene.  
 
A képviselő-testület tagjai keresik a megoldásokat a felmerült problémákra.  
 
 
 



Ezt követően Tuba Erik a következő ülés témájára tett javaslatot. A következő ülésen 
meghallgatnák  a védőnő és a gyermekorvos 2007. évi beszámolóját és sor kerülne a 
2008. évi költségvetés elfogadására. 
 
 
Tuba Erik a személyi ügyek tárgyalására zárt ülést rendelt el, mivel az érintettek a 
nyilvános tárgyalás megtartásába nem egyeztek bele. 
 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, Tuba Erik az ülést 20 óra 50 perckor bezárta. 
 
 
 
 
                                                            Kmf. 
 
 
 
  
Tuba Erik                                                                               Dr. Gál László  
Polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
Kovácsné Szabó Katalin   
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 



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 Rábakecöl Község Önkormányzata (9343 Rábakecöl, Kossuth Lajos u. 
129. képviseli: Tuba Erik polgármester), mint 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 úgy, hogy az egyik felet se érintse a korábbi feltételeknél 
hátrányosabban. 
2.) Szolgáltató kijelenti, hogy 1493 Ft+ÁFA forint előfizetési díjat érvényesíti a 
továbbiakban is a vele 2008.06.30-ig előfizetői szerződést kötő ügyfelek felé függetlenül a 
Polgármesteri Hivatallal előzetesen egyeztetett csatornabővítésektől. 
Szolgáltató vállalja, hogy minden évben - a szolgáltatás (csatornakiosztás) színvonalának 
megtartása mellett - legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közölt infláció mértékével 
emeli a szolgáltatás díját. 
 
3.) A Megrendelő 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 (1. számú melléklet), valamint ÁSZF (Általános Szerződési 
Feltételek) szerintieket biztosítja (alapcsomag), 
 
- Szolgáltató jelen szerződés hatályba lépését követően azonnal megkezdi és 90 napon belül 
elvégzi a meglévő hálózat teljes átvizsgálását és a szükséges javításokat, valamint az 
elhasználódott eszközök cseréjét saját költségén.  
 
- Szolgáltató jelen szerződés hatályba lépését követő 1 éves határidőre vállalja, hogy saját 
költségére elkészítteti és engedélyezteti a település területét lefedő - a jelenleg érvényben lévő 
törvényeknek és szabályoknak megfelelő - kétirányú adatátvitelre alkalmas kábeltelevíziós 
hálózat teljes dokumentációját,  
 
             - az engedélyek birtokbavétele után 8 (nyolc) napon belül saját költségére megkezdi 
és a feltételek teljesülése esetén 18 hónapon belül elvégzi az új hálózat kiépítését oly módon, 
hogy azon az ÁSZF-ben rögzített alapcsomagon kívül a lifeline valamint a családi csomagok 
és az Internet 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 (előfizetői szerződéssel rendelkező) előfizetőknek, és az önkormányzatnak, 
valamint non-profit intézményeinek 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. 
 Az Önkormányzat és non-profit intézményei továbbra is díj fizetése nélkül igénybe 
vehetik a szolgáltatást (alapcsomag). 
 Új belépő előfizetőknek nem kell belépési díjat, csak anyag- és munkadíjat kell 
maximum 5 ezer Ft értékben fizetni. A 2008.07.31 után belépő új előfizetők az ÁSZF szerinti 
csatlakozási (belépési) díjat fizetik. 
 
5.) A meglévő hálózat 3. számú melléklet szerint átadott eszközei a Megrendelő, az új 
hálózat kiépítése során - számlával igazoltan - beszerzett és beépített eszközök a Szolgáltató 
tulajdonát képezik. 
 
6.) Szerződő felek a későbbiek során, az előfizetők esetleges módosítási igényekor a 
hatályos ÁSZF rendelkezéseit tekintik az irányadónak. 
7.) 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. 
8.) Jelen üzemeltetési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
9.) Jelen szerződés 2008.04.01-jén lép hatályba. 
       
 
Rábakecöl, 2008. március 25. 
 
 
 
 
……………………………………   ………………………………… 
                 SAVARIA KFT.                   Rábakecöl Önkormányzat  
 
Képviseli: Demeter Dénes ügyvezető h.      Képviseli: Tuba Erik polgármester 
 
 
 
 
Mellékletek: 
1. A Szolgáltató által szerződéskötéstől számított 60 napon belül biztosított 
csatornakiosztás 
2. ÁSZF 
3. Átadott eszközök leltára 
4. Erősítők házszám szerinti listája 
5. Előfizetői leltár 
  
1.számú melléklet  



A Szolgáltató által szerződéskötéstől számított 
60 napon belül biztosított csatornakiosztás 
 
 
Televízióadók: 
 
1. National Geographic 
2. MTV1 
3. Magyar ATV 
4. SPORT1 
5. RTL 
6. Sat 1 
7. Musicmax/Super 1 
8. PRO7 
9. Viasat3 
10. ORF2 
11. ORF1 
12. Filmmúzeum 
13. RTL2 
14. MINIMAX/A+ 
15. MTV 2 
16. DUNA TV 
17. INFO TV 
18. RTL KLUB 
19. TV2 
20. HirTv 
21. Duna II Autonómia 
22. Budapest TV 
23. CNN 
24.  Hálózat TV 
 
 
Rádióadók: 
 
1. Kossuth Rádió 
2. Petőfi Rádió 
3. Bartók Rádió 
4. Juventus Rádió 
5. Klub rádió 
6. Szombathely 
  
2. számú melléklet ÁSZF 
 
  
3. számú melléklet 
Átadott eszközök leltára 
 
  A rábakecöli fejállomás eszköz listája.  
       
Tetőn kívül:      



 Antenna árbóc  4db földi antennával.     
 ORF1 csatorna antenna  C10    
 ORF2 csatorna antenna  C36    
 MTV1 csatorna antenna  O12    
 MTV2 csatorna antenna  O22    
 Parabola antenna + fej 110 Alu ASTRA    
 Parabola antenna + fej 110 Alu Hotbird    
 Parabola antenna + fej 110 Alu Sírius    
 Parabola antenna + fej   90 Alu Amos    
 Az antenna rendszer antennái védöföldeléssel ellátva.   
       
Elosztásra kerülő televízió műsorok      
Sor- Program megnevezése Nyelv Műsorjel  Kimenet   
szám   Műhold  Frekvencia (MHz) modulátor Vevő típus 
1. NGC magyar Astra 48,25 Mikromű 4  
2. MTV1 magyar O12 59,25 Vitech Uno analóg 
3. ATV magyar Amos 77,25 Mikromű 4  
4. SPORT1 magyar Amos 85,25 Mikromű 4 Columbia 
5. VOX német Astra 93,25 Mikromű 4 analóg 
6. MUSICMAX + SUPER1 magyar  Amos 133.25 Mikromű 6  
7. PRO7 német Astra 140.25 Mikromű 6 analóg 
8. VIASAT 3 magyar Sirius 147,25   
9. ORF2 német O23 154,25 Ereltronik analóg 
10. VIVA német Astra 161,25  analóg 
11. FILMMÚZEUM magyar Amos 168,25   
12. MINIMAX / A+ magyar Amos 175,25  Philips 
13. ORF 1 német C10 182.25 Ereltronik analóg 
14. M2 magyar Hotbird 191,25 Mikromű 6 analóg 
15. DUNA TV magyar Hotbird 199.25 Mikromű 6 analóg 
16. INFO magyar  207,25  analóg 
17. RTL KLUB magyar 57 215,25 Ereltronik analóg 
18. TV2 magyar O22 231,25  analóg 
19 HÍR TV magyar Amos 238.25 Mikromű 6  
       
 Tápegységek    3db  
 Iránycsatolók a csatorna összegzéséhez   5db  
 Vonalerősítő     1db  
 Hálózati elosztók    4db  
 
  
4. számú melléklet 
Erősítők házszám szerinti listája 
 
 
Vonalon:      
 Vonalerősítő helyi táppal    19db  
 Vonalerősítő távtáplált    3 db  
 Iránycsatolók osztók minden előfizetőnél   200 db  
       
       



       
       
 Vonal erősítő és távtáplált erősítők hálózatról működő részei.   
       
1 Németh László   Ady u. 4  
2 Magyar József   Árpád u. 32  
3 Kovács Gyula    Bem u 6  
4 Horváth Imre    Dózsa u 8  
5 Dan László   Erkel u. 6  
6 Mikó Zsolt   Jókai u. 8  
7 Póczik Gyula   József a u. 5  
8 Felhalmi Antal   József a u. 14  
9 Lipi Endre   Kisfaludy u. 9  
10 Horváth Győző   Kossuth u. 27  
11 Szabó Imre   Kossuth u. 31  
12 Giczi Zoltán   Kossuth u. 80  
13 Tuba György    Kossuth u.  96  
14 Horváth Tibor   Kossuth u. 109  
15 Giczi József   Petőfi u 6  
16 Kovács Lajos    Rákóczi u 2  
17 Tuba László   Új u. 1  
18 Pilisvári József   Táncsics u. 17  
19 Major Gyula   Rákóczi u. 25  
 
 
 



Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. január 28. 
 
3. napirend: 3/2007. (III.3.) a 2007.évi Költségvetésről szóló rendelet módosítása 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Költségvetését tartalmazó 3/2007.(III.03.)sz. rendelet 
módosítása vált szükségessé. 
 
A Közös Igazgatású Közoktatási Intézményben feladat átadás, létszám változás miatt az 
előirányzatokban nagymértékű változás következett be. 
Ugyancsak változás következett be az évközben lehívott központi támogatások miatt is. 
Fentieket a költségvetés előirányzatának emelésével, illetve csökkentésével tudjuk a kívánt 
szintre módosítani. 
Szükséges azonban előirányzat emelése nélkül átcsoportosítással is rendezni olyan  tételeket, 
Melyek összege a költségvetés  készítésekor még nem, vagy csak részben voltak ismertek. 
Ezeket vagy tartalékból, vagy olyan számláról tudjuk átcsoportosítani ahol nem került  telje- 
sen felhasználásra az előirányzat.  
 
Az előirányzat emelések és átcsoportosítások az alábbi táblázatokban kerülnek bemutatásra. 
 
 
 
                                                RENDELET MÓDOSÍTÁS 
                                                             2007.évi 
 
 
  KÖZPONTI HATÁSKÖRBEN 
 
 
Előirányzat emelés: 
                                                                                                             (adatok eFt-ban) 
___________________________________________________________________________  
  B e v é t e l e k:                                                                       javasolt módosítás +     
___________________________________________________________________________ 
Létszámcsökkentési pályázatra elnyert összeg    II.ütem                              6.927 
Létszámcsökkentési pályázatra elnyert összeeg III.ütem                                 489 
Lakossági közműfejlesztési támogatás                                                               61 
Szociális nyári gyermekétkeztetés                                                                      52 
SZJA emelés  (évközi vált.miatt)                                                                      189 
Állami támogatás normatív kötött felhaszn.(évközi vált.miatt)                        767                                              
Vizitdíj támogatás                                                                                                 6 
 
    Bevételi előirányzat emelés központi hatáskörben összesen:               8.491 
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___________________________________________________________________________ 
     K i a d á s o k:                                                                   javasolt módosítás + 
___________________________________________________________________________ 
Iskolai szakfeladat: személyi juttatások                                                       4.367 
                                munkaadót terhelő járulék                                            1.398  
                                dologi kiadás                                                                   189  
 
Óvodai szakfeladat: személyi juttatások                                                       1.251 
                                 munkaadót terhelő járulékok                                           400 
Közműfejlesztési támogatás (szennyvíz elvezetés)                                            61 
Gyeremkvédelmi ellátások ( étkeztetés)                                                            52 
Önkorm.szakfeladat: működési célu tám.(vizitdij)                                              6 
Rendszeres pénzb.ellátások szakfeladat: társadalom és szoc.pol.juttatások    767                                              
                                                                   (ápolási díj) 
 
     Kiadási előirányzat emelés központi hatáskörben összesen:              8.491 
 
 
 
 
Előirányzat csökkentés: 
 
___________________________________________________________________________ 
     B e v é t e l e k:                                                            javasolt csökkentés - 
___________________________________________________________________________ 
Állami hozzájárulás intézmény megszűnés miatt                                         6.758 
Pedagógus szakvizsga intézmény megszűnés miatt                                          19 
 
     Bevételi előirányzat csökkentés központi  hatáskörben összesen:    6.777 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
     K i a d á s o k:                                                              javasolt csökkentés - 
___________________________________________________________________________ 
Iskolai szakfeladat: személyi juttatások                                                        5.134 
                                munkaadót terhelő járulékok                                         1.643 
 
      Kiadási előirányzat csökkentés központi hatáskörben összesen:      6.777 
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SAJÁT HATÁSKÖRBEN 
 
 
 
Előirányzat emelés: 
 
__________________________________________________________________________ 
  B e v é t e l e k:                                                                            javasolt módosítás + 
___________________________________________________________________________ 
Értékpapír eladás bevétele                                                                      5.000 
Közhasznú munkára átvett pénzeszköz.                                                    183  
Kamat bevételek                                                                                        198 
Helyi adó bevétel (talajterhelési díj)                                                          180 
 
   Bevételi  előirányzat emelés  saját hatáskörben összesen:             5.561 
 
 
 
___________________________________________________________________________   
  K i a d á s o k:                                                                              javasolt  módosítás + 
___________________________________________________________________________ 
Út felújítás                                                                                              5.000 
Községgazdálkodás szakfeladat: munkabér és járulékra                           233 
Önkormányzati szakfeladat: megbízási díj (helyettesítés)                        148 
Labdarúgó szakosztály támogatására                                                        180    
 
   Kiadási előirányzat emelés saját hatáskörben:                               5.561   
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Átcsoportosítások (saját hatáskör) 
 
___________________________________________________________________________ 
    K i a d á s o k:                                                         Javasolt mód. +    Javasolt módosítás - 
___________________________________________________________________________ 
Fejlesztési céltartalékból                                                                                    3.121 
  Út felújításra                                                                  3.121 
Fejlesztési céltartalékból                                                                                     5.000 
  Értékpapír vásárlásra                                                     5.000 
Működési célú hitelből                                                                                        1.478       
  Állami támogatás visszafizetésére                                 1.478 
Működési célú hitelből                                                                                           882  
  Karbantartási munkákra (régi iskola)                                882 
Működési tartalékból                                                                                              300 
  ÁFA befizetésre                                                                 300 
Önkormányzati szakfeladaton belül 
   -a közalkalm.alapilletménye, és pótlékából                                                         660 
 Felmentett dolgozók juttatására                                         660 
 
    Átcsoportosítások saját hatáskörben összesen:    11.441                       11.441  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fentiek alapján  
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rábakecöl, 2008.január 28. 
 
 
 
                                                                              Tuba Erik 
                                                                            polgármester 
 
 



Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. január 28. 
 
4. napirend: 2008. évi költségvetés 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Sajnos a mai napig nem kaptuk meg a 2008. évi költségvetés tervezéséhez szükséges 
mutatókat. Azért, hogy a pénzügyi csoport munkáját megkönnyítsük, a költségvetés 
elkészítésének folyamatát pedig felgyorsítsuk, irányelvek meghatározása szükséges a 
tervezési folyamathoz. 
 
 
A költségvetés tervezése során figyelembe veendő törvényi változások 
 
- 2008. évben törvényileg a köztisztviselői illetményalap 36.800,- forintról 38.650,- 
forintra emelkedik (kötelező). 
- Az adható étkezési hozzájárulás felső határa hidegutalvány esetében 6.000,- Ft 
melegutalványnál pedig 12.000,- Ft összegre emelkedik. 
 
 
Meghatározandó irányelvek 
 
- Bérfejlesztés 5% (közalkalmazott és munkaszerződéses)  
- Tisztségviselők illetménye 
- Élelmezési normaemelés (5%) 
- Dologi kiadásoknál 2007. évi teljesítési adatok figyelembevétele 
- Víz, villany, gáz kiadásoknál (+10%) 
- Működési célú pénzeszközátadások 
- Fejlesztési kiadások 
- Kiadások rangsorolása 
 
 
Polgármesteri javaslatok 
2008. évi költségvetés tervezethez 
 
Alább az új feladatokat, a 2007. évhez képest javasolt eltéréseket, változásokat sorolom fel. 
Az egyéb - itt nem szereplő - tételeket a 2007. évi költségvetésben tervezett szinten illetve a 
meghatározandó irányelvek alapján javaslom megtartani. 
 
 
 
 
 
 



Bér jellegű kiadások 
 
Étkezési hozzájárulást - a körjegyzőséggel egységesen - mindenkinek 6.000,- Ft/hó 
hidegutalvány formájában nyújtunk. Természetbeni étkezés nincs, csak (kötelezően) konyhai 
alkalmazottaknak, melyet a Mikrotérségi ÁMK Beled határoz meg a képviselőtestület 
javaslata alapján. Javasolt mértéke 12.000,- Ft. 
Munkatörvénykönyves alkalmazottaknál (hivatalsegéd, falugondnok, közhasznú 
foglalkoztatott/?/) a közalkalmazotti és köztisztviselői 5% mértékű bérfejlesztést javaslom. 
 
Közalkalmazottak léptetése 
 Kovács Béláné  Nem 
 Dr. Kaszás József  Nem 
 Felhalmi Antalné  Nem 
 Antalné Varga Mariann Igen 
 
Intézményvezető felmentése (2 hó) és végkielégítése (8 hó) -MÁK utalja, pályázati támogatás 
4.055 eFt 
40 éves jubileum 690 eFt 
Felmentések 1.730 eFt 
 
 
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 
 
Lakáshoz jutási támogatás       240 eFt 
Körjegyzőség       3.664 eFt 
Vállalkozói szerződés karbantartási munkára   
Iskola fenntartási hozzájárulás szerz. alapján    
Ravatalozó és kerítés felújításának kiviteli terve   
 
 
Községgazdálkodás 
 
Közhasznú foglalkoztatott 1 fő * 9 hónap          eFt 
Közcélú foglalkoztatás (min. 500 eFt támogatás + 100eFt önerő) 
Üzemanyag: a 2007. évi tényleges fogyasztás alapján tervezni 
Eszközbeszerzés      150 eFt 
 Sarokköszörű, Fúrógép, Fűnyíró, mérőszalag, munkáskesztyű, Avarsöprű, söprű, 
 Egyéb kézi szerszámok 
Alkatrész, anyagbeszerzés     100 eFt 
 Vágó, köszörű, csiszoló korongok, fúrók 
 Szegélynyíróra damil fej, damil 
 220 V hosszabbító kábel 
 Csavarlazító spray, sziloplaszt 
Kistraktor karbantartás, javítás    150 eFt 
Mg utak karbantartása     150 eFt 
Közvilágítás (Jókai-Béke, Bolt-köz) 2 oszlop lámpával 1.000 eFt 
Térségi tűzoltó verseny     200 eFt 
Falunap       600 eFt 
Testvérkapcsolat      150 eFt 
Építési törmelék szállítási díj (lakossági)     60 eFt 



Szabadtéri padok javítása       50 eFt 
Parkrendezés       200 eFt 
Fénytáblák         80 eFt 
 
 
Katasztrófa- és polgárvédelmi feladatok  (Új szakfeladat!) 
 
Hófogó háló beszerzése      90 eFt 
(Táncsics, Arany, Kisfaludy u.) 
Hó eltakarítás      150 eFt 
Tűzvédelmi megelőző feladatok   100 eFt 
Tűzelhárítás        50 eFt 
Polgárvédelmi lakossági előadás     10 eFt 
Rendőrség helyi feladatai    175 eFt 
Egyéb beláthatatlan     100 eFt 
ÁFA kiadások      100 eFt 
Összesen:      775 eFt 
 
 
Önkormányzat/polg.hiv. 
 
Képviselők természetbeni juttatása  7*25 eFt 175 eFt 
(Házi Jogtanácsadó helyett) 
Gázkazán      300 eFt 
Fénymásoló      450 eFt 
Műhely villamossági hálózat karbantartása  50 eFt  (Községgazdálkodás?) 
Internet költség nem lesz, helyette kis értékű informatikai eszközbeszerzés, alkatrészek, 
hálózati kiegészítők     200 eFt 
Pályázati díjak     150 eFt 
Ingatlanvagyon nyilvántartás karbantartása  110 eFt (2007-ben!) 
Iratszekrények      100 eFt 
Asztali lámpák (5 db)       25 eFt 
Kerékpár        20 eFt 
Alkalmi munkabér (munkakönyves)     60 eFt 
 
 
Körzeti Háziorvosi Szolgálat 
 
Útiköltség        eFt 
Munkaruha         30 eFt 
Eszközbeszerzések továbbra is tervezendők 
 
 
Védőnői szolgálat 
 
Utazási átalány 30 eFt * 12 hó =  360 eFt 
Munkaruha        10 eFt 
Dologi kiadások melléklet szerint. 
 
 



Eseti pénzbeni ellátások 
 
Letelepedési hozzájárulás    1.600 eFt 
Szülési segély        575 eFt 
 
 
Művelődési házak feladatai 
 
Vezető bére 6.000 * 12 hó        72 eFt 
Útiköltség          10 eFt 
Idősek kirándulása       100 eFt 
Idősek napi program       120 eFt 
Falukirándulás       100 eFt 
Falukarácsony          40 eFt 
Sörpadok, asztalok (körjegyzőségbe)    210 eFt 
 
 
Támogatások      2.100 eFt 
 
 
Családi napközi 
 
A koncepcióban igény esetén tervezendő feladatként jelöltem meg. Most nem javaslom 
tervezését, amennyiben aktuálissá válik, évközi költségvetés módosítás rendeletébe beépítjük. 
(Várhatóan 625 ezer Ft/félév bevétel és kb. 400 ezer Ft bérköltség) 
 
 
Kiviteli tervek készítése 
 
Erkel Ferenc utca felújítása    180 eFt 
Ravatalozó és kerítés felújítása   220 eFt 
Rákóczi utca járdafelújítása    120 eFt 
 
 
Köztemető 
 
Hulladékszállítás (építési törmelék, beton, sírkő)   60 eFt,- 
 (Az éves hulladékszállítási díjon felül) 
Üzemanyag felhasználás több volt a tervezettnél 
Mobil WC        30 eFt 
Hirdetőtábla        30 eFt 
Temető nyilvántartás (elektronikus)   400 eFt 
 
 
Felhalmozási célú pénztartalék 
 
Kerékpárút tervezése    1.650+ÁFA 
 
 
 



Pályázati önerő:    ? eFt 
- Temető: urnafal, ravatalozó, vizesblokk, kerítés, digitális térkép 
- Erkel F u. felújítása 
- Járdafelújítások 
- Parkosítás, játszótér 
- Buszmegállók felújítása 
- Sportöltöző felújítása 
- Telekkialakítás 
- Valamint a 14/2007. (III.2.) határozatban (2007-2013 fejlesztési célkitűzések) 
foglaltak 
 
 
Iskola, Óvoda 
 
A 2007.12.21-i ülésen elfogadottak alapján. 
 
 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
Kérem, hogy előterjesztésemet a 2007. évi költségvetéssel összevetni szíveskedjék, azt 
egészítse ki javaslataival, észrevételeivel, a képviselő-testületi ülésre pedig mindezekkel 
felkészülve érkezzen. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az irányelveket, a rangsort és a változásokat meghatározni, majd elfogadni 
szíveskedjenek, hogy a - remélhetőleg - februári ülésre elkészülő végleges költségvetést már 
csak számszakilag legyen szükséges ellenőrizni. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. január 22. 
           Tuba Erik 
         polgármester 
 
 



Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. január 28. 
 
5. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 
 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülés óta az alábbi határozatok kerültek 
végrehajtásra: 
73/2007. (XI.15.) határozat ingatlanvagyon kataszter elektronikus nyilvántartásáról 
74/2007. (XII.21.) határozat döntés kábeltelevízió-hálózat üzemeltetéséről és megállapodás 
tervezet egyeztetéséről 
76/2007. (XII.21.) határozat "Rábakecöl Iskoláért" Alapítvány kuratóriumi tagjainak 
értesítése 
77/2007. (XII.21.) határozat többcélú társulás megállapodásainak módosítása 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál elnyert három pályázat beszámolóját 
határidőre elkészítettem és megküldtem a támogatónak. 
A Petőfi utca felújítására elnyert pályázat beszámolóját támogató befogadta, és átadta a 
Magyar Államkincstárnak pénzügyi teljesítésre. 
 
A biztosító a kultúrház tetőjavítására 18.000,- Ft összeget ítélt meg. 
A 2006. évi önrevíziót követően 257.720,- Ft összeget kell a Magyar Államkincstárnak 
visszautalni. 
 
Elmúlt üléseken felmerült képviselői kérés nyomán elkezdtem aktualizálni a honlapot. A 
tartalmi feltöltésben kérem a képviselők és a lakosság véleményét, segítségét, 
közreműködését. 
 
Köszönet a Magyar Vöröskeresztnek és Takácsné Szakács Ilonának a rászoruló gyermekek 
számára küldött karácsonyi ajándékokért. 
 
Elmúlt napokban sikeresen lezajlott a lakosság számára hirdetett ingyenes elektronikus 
hulladékgyűjtő akció. 
 
Az elmúlt nap folyamán az Országos Meteorológiai Intézet harmadfokú készültséget rendelt 
el a Nyugat-Dunántúlon. Nagy erejű vihar tombolt 110 km/h-t meghaladó széllökésekkel. 
Komoly károk keletkeztek a régióban, az áramszolgáltatás több tucat településen megszűnt. 
Rábakecölben csak részleges áramszolgáltatás kimaradás volt, egy fázis ment el, ám a vihar 
okozta károk helyreállítása meghaladta a szolgáltató felkészültségét. Ígérték, hogy ma estig 
megpróbálják többek közt Rábakecölben is visszaállítani a zökkenőmentes áramellátást. 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
Rábakecöl, 2008. január 28. 
            Tuba Erik 
          polgármester 



Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. január 28. 
 
6. napirend: Pályázati lehetőségek 
 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2008 évi költségvetési koncepciónk hangsúlyt helyez a pályázati lehetőségek követésére, 
kihasználásra. Három felhívást ajánlok a T. testület figyelmébe, melyek néha számunkra 
nehezen teljesíthető feltételeket is szabnak. Megbíztam az Absolvo Consultingot, hogy 
elemezzék esélyeinket az alább felsorolt pályázatok beadása esetén. A továbblépéshez kérem 
a T. képviselőtestület véleményét, állásfoglalását. 
 
I. Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények - "Európa a polgárokért" 
program 
Kiíró szervezet: Európai Bizottság 
Pályázat nyelve: angol 
Beadási határidő: Negyedik szakasz (augusztus 1. - szeptember 30.) setében 2008. április 1. 
Célkitűzés: az "Európa a polgárokért" program keretein belül testvérvárosi találkozók 
valósuljanak meg, és ez által a résztvevő települések polgárai között informális és személyes 
kapcsolatok alakuljanak ki. 
A testvérvárosi találkozók három fő szempont mentén szerveződnek: Az európai integráció 
iránti elkötelezettség, Európai barátság, Aktív részvétel 
Ezeken felül a Bizottság kiemelt figyelmet fordít az új testvérvárosi együttműködésekre, 
továbbá azokra a programokra, amelyek legalább két követelménynek megfelelnek az 
alábbiak közül: 
· több mint két önkormányzatot érint, 
· a legutóbb csatlakozott államok önkormányzata is részt vesz, 
· a fiatalok aktív részvételét célozza, 
· hátrányos helyzetű személyek is részt vesznek a programban, 
· a nemek közötti egyenlőséget figyelembe veszi. 
Pályázati feltételek: 
· A pályázatot annak a településnek kell benyújtania, amely a találkozó helyszínéül 
szolgál. 
· Más szervezet (pl. iskola, sportklub, stb.) nem lehet a pályázat benyújtója, de a 
rendezvény lebonyolításába bevonható, illetve azzal megbízható. 
· A találkozókat létező, vagy hivatalosan előkészítés alatt álló testvérvárosi kapcsolatok 
keretében lehet megvalósítani, kettő, vagy annál több ország részvételével.  
· Kétoldalú találkozó esetén a meghívott önkormányzat részéről legalább 10, többoldalú 
találkozó esetén legalább 5 résztvevő szükséges.  
· Olyan csoportok részvétele azonban nem támogatható, ahol a résztvevők több mint 
fele helyi választott képviselő, vagy önkormányzati munkatárs.  
· A rendezvényeken legalább egy EU-tagállamból való partnernek részt kell vennie. 
Támogatható tevékenységek köre: 
· testvéri kapcsolatok ápolására irányuló maximum 21 napos rendezvények 



· egy település egy naptári évben legfeljebb egy találkozó szervezésére kaphat 
támogatást. 
A vissza nem térítendő támogatás utólag kerül folyósításra. Felső határa 20 ezer EUR, ha 
azonban az átalánnyal számított összeg kevesebb, mint 2000 EUR, a projektet a Bizottság 
nem finanszírozza. 
Elszámolhatóak a rendezési és az utazási költségek, melynek összege a résztvevő vendégek 
létszámától, az általuk megtett úttól és a rendezvény hosszától függ. 
 
II. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok 
fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (Nyugat-Dunántúl) / NYDOP-
2007-5.2.1  
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
Határidő: 2008.04.30  
"A" komponens: 
Támogatható pályázatok várható száma: A jelen felhívás keretében támogatott pályázatok 
várható száma: 10 db. 
Támogatható tevékenységek köre: Támogatandó tevékenység a meglévő, működő 
önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők infrastruktúra-fejlesztése, 
akadálymentesítése, illetve az eddig más célra használt ingatlan orvosi 
rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való kialakítása, indokolt 
esetben új épület létrehozása. A fejlesztés kiterjed elsősorban a szakmai felszereltség 
korszerűsítésére a minimumfeltételeknek megfelelően, illetve az emelt szintű definitív ellátás 
végzéséhez szükséges gépek-eszközök fejlesztésére, továbbá az info-kommunikációt biztosító 
informatikai fejlesztésekre. 
Fentiek figyelembevételével támogatható tevékenységek: Meglévő orvosi rendelő felújítása, 
átépítése, bővítése, a jogszabályi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, és az 
akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével; 
Csoportos-praxisokba integrálódást biztosító fejlesztések; 
Egészség központ/egészség ház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása, a Pályázati 
útmutatóban előírt kötelező, illetve opcionális funkciók betöltésével; 
Új építés abban az esetben támogatható, amennyiben a meglévő épület gazdaságos 
átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van, illetve az eddig más célra használt 
ingatlan orvosi rendelővé/egészségházzá vagy központosított alapellátási ügyeletté való 
kialakításánál költséghatékonyabb. 
Jelen pályázati kiírás keretében eszközök beszerzése csak épület infrastruktúrájának 
fejlesztésével együttesen pályázható. 
A konstrukció keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. Önmagában 
akadálymentesítésre irányuló fejlesztés nem támogatható! 
Egészségközpont/egészségház infrastruktúrájának fejlesztése, kialakítása esetén a 
fejlesztett/létrehozott egészségháznak/-központnak a következő funkciókat kell betöltenie: 
Kötelező elemek 
- Egyes egészségügyi alapellátási (pl. háziorvosi szolgálat (felnőtt, gyermek, vegyes praxis)) 
szolgálatok; 
- Központi alapellátási ügyelet (kivéve, ha a térségben fenntartói társulás keretében, vagy 
funkcionálisan privatizált formában, kielégítő színvonalon már működő szolgálat van); 
- Egészségfejlesztési központ funkció betöltése; 
- Védőnői szolgálat; 
- Diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, segélyhívó rendszer; 
- Széles partneri kapcsolat kiépítése (pl. falugondnok, civil szervezetek stb.). 
Opcionális elemek 



Egyéb szolgáltatások integrációja: 
- Iskolaegészségügy; 
- Otthoni szakápolás; 
- Házi segítségnyújtás; 
- Ügyfélszolgálat; 
- Alacsony erőforrás igényű, a területen gyakori szükségletként jelentkező, valamint adott 
progresszivitási szinten engedélyezett, megfelelő kompetenciával végezhető járóbeteg-
szakellátás (pl. szemészeti szakrendelés, fizioterápia stb.) biztosítása, mely felöleli a 
megelőzést és a gyógyítást; 
- Gyógyszertár, gyógyászat segédeszköz bolt integrálása (a bérbeadásból származó bevétellel 
az elszámolható költségek csökkentésre kerülnek); 
- Betegszállítás. 
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a, illetve 
területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (64/2004. (IV. 15.) 
számú kormányrendelet szerint) megvalósuló fejlesztések esetén a projekt elszámolható 
összes költségének legfeljebb 95%-a. 
Támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 40 millió Ft 
 
III. Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések / NYDOP-2007-3.2.1/B  
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
Határidő: 2008.03.14  
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1600 millió forint. 
Támogatható tevékenységek köre 
Jelen pályázati felhívás keretében támogatható tevékenységek: 
A. Az intermodális kapcsolatrendszer javítása 
1. Forgalomtechnikai eszközök fejlesztésével: 
- közösségi közlekedési módok közötti korszerű átszállási lehetőséget biztosító 
infrastrukturális fejlesztések (pl. fedett átszállóhelyek); 
- P+R, B+R, rendszerek kialakítása a forgalmas vasúti és autóbusz-pályaudvarok, közösségi 
közlekedési decentrumok mellett. 
2. Autóbusz pályaudvarok, végállomások, decentrumok építése, felújítása, átépítése 
utasforgalmi szempontok szerint, mozgáskorlátozottak tömegközlekedésének elősegítését 
biztosító tevékenységek fejlesztése, a kerékpárosok számára is akadálymentes környezet 
biztosítása. 
3. Utasforgalmi szolgáltatások színvonalának javítása informatikai, térinformatikai eszközök 
fejlesztése tekintettel az intermodalitásra, kizárólag a közösségi közlekedéssel 
összefüggésben. 
B. Környezetbarát városi közlekedési megoldások bevezetése. 
C. Alacsonyabb összegű beruházások, eszközbeszerzések (pl. autóbuszöblök, buszfordulók, 
váróhelyiségek). 
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 
A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a. 
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 20 millió Ft, de 
maximum 600 millió Ft lehet. 
 
A II. és III. pályázat esetében javaslom, hogy keressünk fel szomszédos település(eke)t közös 
pályázat elkészítésére. 
 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását, hogy az "Európa a polgárokért" program, 
NYDOP-2007-5.2.1 és NYDOP-2007-3.2.1/B  felhívások pályázati esélyeinek felmérése 
után, azokra önállóan vagy társulva a képviselő-testület által meghatározott célok és 
összeghatárok közt az Absolvo Consultinggal közösen pályázatot dolgozzunk ki. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. január 23. 
           Tuba Erik 
         polgármester 



Rábakecöl Község Önkormányzatának 
…/2008. (II.1.) rendelete 

a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló rendelet 
módosításáról 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 6/2007. (IV. 14.) a lakás 
építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló rendeletét (továbbiakban: "R") az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
 
1.§. 
 
A "R" 4. §-a az alábbi (3) ponttal egészül ki: 
Az (1) a) pontban foglalt támogatáson túl írásbeli kérelemre a képviselő testület további 
200.000,- Ft támogatást ítélhet meg, amennyiben a kérelmező a "R"-ben meghatározott 
támogatáson túl egyéb, a letelepedéshez kötődő helyi támogatást nem vesz igénybe. 
 
 
 
2.§. 
 
A "R" 5. §. (2) d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A beköltözéstől számított tíz éven belül elidegenítik a lakást vagy családi házat. 
 
A "R" 5. §-a az alábbi (4) ponttal egészül ki: 
Támogatott ingatlanra a Földhivatalnál Rábakecöl Önkormányzata tízéves elidegenítési 
tilalmat jegyeztet be. 
 
 
3.§ 
 
(1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
      Tuba Erik     Dr. Gál László 
   polgármester           jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetése 2008. ………………………. napon megtörtént. 
Rábakecöl, 2008. …………………….. 
 
 

Dr. Gál László 
      jegyző 



2008. évi eseménynaptár 
Rábakecöl 

 
Hónap Nap Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Rendezvény felelőse Elérhetőség 

Január 19. Óvodabál Cimborák Kiskocsma, 
Rábakecöl kossuth u. 20. 

Óvoda rabakecol@t-
online.hu 

1. Török Ádám & Mini Fényes Vendéglő, 
Rábakecöl 

Kovács Zoltán bmk73ster@gmail.
com 

9. Húsvéti kézműves 
játszóház 

„Bábi néni kincsesháza” 
9344 Rábakecöl, Erkel 
Ferenc utca 14. 

Pajtaműhely 
Hagyományőrző 
Közművelődési Alapítvány  
Vass László 

70/945-7586; 
70/945-7749 
vassl.vmmmv@vo
dafone.hu 

Március 

15. Március 15. 
megemlékezés 

Kultúrház, Rábakecöl 
Kossuth u. 20. 

Rábakecöli Ifjúsági 
Önkormányzat 
Horváth Dóra 

riok@freemail.hu 

2-3. Ifjúsági Nap, 
RIÖK Választások 

RIÖK Klub 
Rábakecöl Kossuth u. 20. 

Rábakecöli Ifjúsági 
Önkormányzat 
Nagy István 
polgármester 

riok@freemail.hu 

17. Kapuvár-Beled 
Térség 
Tűzoltóversenye 

Sportpálya, Rábakecöl Önkormányzat 
Tuba Erik polgármester 

rabakecol@t-
online.hu 

Május 

10. Tűzoltóbál Cimborák Kiskocsma, 
Rábakecöl kossuth u. 20. 

ÖTE 
Hajtó Csaba 

 

2. Falunap 2008 Sportpálya, Rábakecöl Önkormányzat 
Tuba Erik polgármester 

rabakecol@t-
onloine.hu 

5-9. Kosárfonó és 
kézműves tábor 

„Bábi néni kincsesháza” 
9344 Rábakecöl, Erkel 
Ferenc utca 14. 

Pajtaműhely 
Hagyományőrző 
Közművelődési Alapítvány  
Vass László 

70/945-7586; 
70/945-7749 
vassl.vmmmv@vo
dafone.hu 

 Vass Tibor 
Emléktorna 

Rábakecöl, Sportpálya Sportegyesület 
Vass Gábor elnök 

rabakecol@t-
online.hu 

Augusz-
tus 

15-
16. 

NONSTOP vetélkedő Rábakecöl Rábakecöli Ifjúsági 
Önkormányzat 
Tuba Erik 

riok@freemail.hu 

Október 5. Búcsú Rábakecöl  rabakecol@t-
online.hu 

Novem-
ber 

14. Nyugdíjas Nap Kultúrház, Rábakecöl Önkormányzat 
Tuba Erik 
polgármester 

 

5. XXII. Mikulás-kupa 
bajnokság 

Általános Iskola 
Rábakecöl, Kossuth u. 
51. 

Takácsné Kovács Mária 
Tagintézmény vezető 

rabakecol@t-
online.hu 

6. IX. Mikulásnap RIÖK Klub 
Rábakecöl Kossuth u. 20. 

Rábakecöli Ifjúsági 
Önkormányzat 
Nagy István polgármester 

riok@freemail.hu 

14 Luca napi kézi míves 
találkozó 

„Bábi néni kincsesháza” 
9344 Rábakecöl, Erkel 
Ferenc utca 14. 

Pajtaműhely 
Hagyományőrző 
Közművelődési Alapítvány  
Vass László 

70/945-7586; 
70/945-7749 
vassl.vmmmv@vo
dafone.hu 

Decem-
ber 

21. „Karácsonyi 
Csengőszó” VII. 
Falukarácsony 

Kultúrház, Rábakecöl 
Kossuth u. 20. 

Boros Margit rabakecol@t-
online.hu 



27. II. Lipi István 
Asztalitenisz 
Emléktorna 

Általános Iskola 
Tornaterem, Rábakecöl 

Eckrick Béla rabakecol@t-
online.hu 

 

29-
30. 

VI. Rábakecöli Téli 
Olimpia 

Tornacsarnok 
Rábakecöl Kossuth u. 51. 

Rábakecöli Ifjúsági 
Önkormányzat 
Nagy István polgármester 

riok@freemail.hu 

 


