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                                                    JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. március 31-én 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 Bors Jenőné a helyi óvoda vezetője és kettő választópolgár.  
 
 
Igazoltan távol:  
Igazolatlanul távol:  Tuba Pál 
 
 
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 meghívóval azonosan. 
 
 
NAPIREND 
 
 
1./ Beszámoló az ővoda pedagógiai munkájáról 
     Előadó: Bors Jenőné óvodavezető 
 
 
2./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett       
intézkedésekről 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
 
3./ Beszámoló a 2007. évi önkormányzati  költségvetés végrehajtásáról 
     Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 



 
4./ Pályázati lehetőségek 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
                     a./ ÖNHIKI 
 
5./ Bizottság felállítása letelepedési pályázati felhívásra beérkező pályázatok elbírálására 
     Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
6./ Étkezési és házi segítségnyújtásról szóló megállapodás módosítása 
     Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 
7./ 2008. évi közbeszerzési terv 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
8./ Falunapi programok, előkészületek 
     Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
9./ Támogatások  
      Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
      a./ Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet felhatalmazása alapján 
      b./ Margit Kórház  támogatási kérelmének megtárgyalása 
      c./  Aranyi Lászlő támogatási kérelmének megtárgyalása 
 
10./ Közmeghallgatás 
       Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
11./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
       Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 
12./ Különfélék, bejelentések 
       Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
 
 
 
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 
 
 
 
1./ Napirendi pont  
     Beszámoló az ővoda pedagógiai munkájáról 
     Előadó: Bors Jenőné óvodavezető 
 
 
Az első napirendi pont tárgyalása során Tuba Erik felkérte Bors Jenőné óvodavezetőt  
számoljon be az óvoda pedagógiai munkájáról. 
 
Bors Jenőné beszámolója  jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
  



A beszámoló utána a polgármester megköszönte az óvodavezető munkáját és 
megkérdezte kinek van kérdése a beszámolóval kapcsolatban .   
 
Felhalmi Antal azt kérdezte, hány gyermeket  írattak be az óvodában , hány óvodás lesz 
? 
Bors Jenőné elmondta, 2005. 11. 25-én egy gyermek született , tehát 1 új óvodás lesz.  
2006-ban 5 gyermek született, 2007-ben 1 , 2008-ban eddig egy gyermek született. Sajnos 
kevés a gyermek.  
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a  beszámolót.  
 
 
  
2./ 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.   
 
 
3./ Napirendi pont  
 
Beszámoló a 2007. évi önkormányzati  költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik ismertette beszámolóját a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról.  
 
 A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tuba Erik megkérte  az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét a 
költségvetési beszámolóval kapcsolatban  
 
Szabó Géza  elmondta, a 2007. évi költségvetés bevételi főösszege 129 452 ezer Ft, a 
kiadás 117 571 ezer Ft. Az önkormányzat rendelkezésére álló források biztosították az 
alapvető működést.  
A sikeres gazdálkodásban szerepe volt a sikeres pályázatoknak, a gazdasági vezetőknek, 
és a szervezeti változtatásoknak.  
 



Pandur Ferenc elmondta, megkapták a szöveges beszámolót, amely részletesen elemzi az 
elmúlt év gazdasági eseményeit. Szerinte az önkormányzat takarékosan gazdálkodott, 
ebben a pályázati pénzeknek is szerepe volt. 2008-ban is hasonló szemléletet kíván a 
gazdálkodásban .  
 
A képviselő-testület elfogadta a beszámolót és 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta. 
 
 

5/2008. (IV. 04. )   RENDELET 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetési zárszámadásáról előterjesztett 
rendelet-tervezetet elfogadja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a 
Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási 
Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályához, 
és gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. 
 
 
 

A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
4./ Napirendi pont 
 
Pályázati lehetőségek 
Előadó : Tuba Erik polgármester 
                     a./ ÖNHIKI 
 
Tuba Erik polgármester közölte a testülettel, hogy az önkormányzat ÖNHIKI-s 
támogatásra április 20-ig benyújthatja igényét , mert 2008. évre az összesített 
költségvetése működési hiányt mutat. Kéri a testület felhatalmazását, ha jogosult lesz az 
önkormányzata támogatásra, beadhassa az igénylést.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az ÖNHIKI-s pályázat kidolgozását.  
 

 
 

 
5./ Napirendi pont 
 
Bizottság felállítása letelepedési pályázati felhívásra beérkező pályázatok elbírálására 
Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester javaslatot tett bizottság felállítására, a bizottság tagjai a 
letelepedési pályázatra beérkezett  pályázatokat bírálnák el.  A bizottság tagjának 
javasolta Takácsné Kovács Máriát a tagiskola vezetőjét, javasolta még az Egyesített 
Szociális Központ munkatársát Budainé Lelkes Bernadettet.   
 



Szabó Géza javasolta, hogy az ügyrendi és a szociális bizottság tagjai is legyenek benn a 
bizottságban.  Ö vállalná a tagságot.  
 
Tuba Erik szintén vállalná a tagságot  . Felkérte még Dr. Gál László jegyzőt a bizottság 
tagjának. A jegyző is vállalta a felkérést.  
 
Dr. Gál László elmondta ez egy munkacsoport lenne , amely javaslatokat tesz a lakók 
személyére a megszerzett információk alapján. A döntést a testület hozza majd meg.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot  hozta. 
 
 
 

14/2008. (III.31.) HATÁROZAT 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Rábakecöl, Erkel F. utca 11.sz 
alatt lévő bérlakásra benyújtandó pályázatok 
elbírálására munkacsoportot hoz létre. A 
munkacsoport tagjai : 

1. Tuba Erik polgármester 
2. Dr. Gál László jegyző 
3. Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság elnöke 
4. Takácsné Kovács Mária tagintézmény 

vezető 
      5.  Budainé Lelkes Bernadett   Egyesített   
            Szociális Központ munkatársa                           
Utasítja a polgármestert, hogy a benyújtott 
pályázatok után a létrehozott munkacsoporttal a 
pályázatokat értékelje és az értékelést terjessze a 
Képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. június 30. 
 
 

 
 
 
6./ Napirendi pont 
 
Étkezési és házi segítségnyújtásról szóló megállapodás módosítása 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 
Dr. Gál László elmondta, a megállapodás módosítására azért van szükség mert 2008. –
ban a  társulásba több új  tag is belépett, és ilyen esetben a többi tagnak jóvá kell 
hagynia a belépési szándékot. 



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

 
 

 
15 /2008 (III.31.) HATÁROZAT 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Beled székhellyel 
működő étkezési és házi segítségnyújtó 
szolgálatra vonatkozó társulási 
megállapodását az előterjesztés szerint 
módosítja.  
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről 
a társulás székhelyének polgármesterét  
értesítse.  
 
Felelős: Tuba Erik  
              Polgármester 
Határidő: 2008. április 30. 

 
 
 
 

 
7./ Napirendi pont  
 
     2008. évi közbeszerzési terv 
     Előadó : Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik ismertette előterjesztését a 2008. évi közbeszerzési tervvel kapcsolatban.  
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Az előterjesztést kiegészítette azzal, ha a temető kerítésének és a ravatalozó 
felújításának költségei meghaladják a  közbeszerzési törvényben javasolt 
értékhatárokat, azt is beépítik a közbeszerzési tervbe.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette az előterjesztést  a javasolt 
módosításokkal együtt.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot  hozta. 
 
 



 
16/2008.(III.31.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. 
évi közbeszerzési tervét elfogadja.  
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
közbeszerzési tervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon.  
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 

 
 
 
 
 
8./ Napirendi pont  
 
     Falunapi programok, előkészületek 
     Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester javaslatot tett a 2008. augusztusában megrendezésre kerülő 
falunapi programokra.  
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselők megvitatták a javaslatokat és a későbbiekben javaslatot tesznek az esti 
programokra.  
 
 
                                         
9./ Napirendi pont  
 
Támogatások  
      Előadó :Tuba Erik polgármester 
      a./ Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet felhatalmazása alapján 
      b./ Margit Kórház  támogatási kérelmének megtárgyalása 
      c./  Aranyi Lászlő támogatási kérelmének megtárgyalása 
 
 
      a./ Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet felhatalmazása alapján 
 
Tuba Erik polgármester ismertette a képviselő-testülettel pályázat kiírását helyi 
szervezetek támogatására.  
 
Az előterjesztés anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dr. Gál László jegyző elmondta, a pályázatot nyert szervezeteknek el kell számolni a 
kapott pénzzel. Aki nem tud elszámolni nem kaphat támogatást, ennek szankció  lehet a 
következménye.  



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

 
 
 
 17./2008.(III.31.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 19/2006.(XII.29) 
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján 
pályázatot ír ki helyi civil szervezetek 
támogatására a mellékelt pályázati felhívás 
szerint.  
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati 
felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Felelős: Tuba Erik  polgármester 
Határidő: 2008. április  20 . 

 
 
                 b./ Margit Kórház  támogatási kérelmének megtárgyalása 
 
Tuba Erik polgármester ismertette a testülettel a csornai Margit Kórház levelét, 
amelyben arra kérik az Önkormányzatot, hogy az intézmény üzemeltetéséhez 
kapcsolódó parkgondozásban, karbantartási munkákban, szemétgyűjtésben 
lomtalanításban nyújtsanak segítséget a kórháznak.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag  hozzájárult ahhoz, hogy évente 2 napot a Margit 
Kórházban töltsön egy dolgozó, segítve a munkát.  
 
A Margit Kórház levele jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
              c./  Aranyi Lászlő támogatási kérelmének megtárgyalása 
 
Tuba Erik polgármester ismertette Aranyi László szekérhúzó levelét, amelyben 
támogatást kér az önkormányzattól célkitűzésének megvalósításához.  
 
 A levél jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag  elutasította a kérelmet.  
 
 
 
 
 



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

18/2008. (III.31.) HATÁROZAT 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az SzMSz- nek 
megfelelően 2008. április 18-án pénteken 19 
órakor közmeghallgatást tart. 

 
Napirend: 

 
1./ Tájékoztató a kábeltévé üzemeltetéséről , 
szolgáltató váltásról  
2./ Beszámoló 2007. évi önkormányzati   
feladatok teljesítéséről  
3./ Tájékoztató a 2008. évi fejlesztési tervekről 
4./ Lakossági észrevételek 
5. /Különfélék, bejelentések           
 
Utasítja a polgármestert, hogy a 
közmeghallgatás összehívásáról a helyben 
szokásos módon gondoskodjon. 
 
Felelős : Tuba Erik 
               Polgármester 
Határidő:2008. április 5.                                                       

 
 
 
 
11./ Napirendi pont  
 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 
Dr. Gál László közölte a testülettel, hogy a körjegyzőséghez tarozás miatt a községi 
polgármesteri hivatal megszűnt, helyette Községi Önkormányzat szerepel. Ez az egyik 
oka az SzMSz módosításának.  Az  SzMSz-ből a szakfeladatok felsorolása hiányzott, így 



a módosítással az is bekerül a rendeletbe. A módosításokat beépítik az alaprendeletbe, 
így azok áttekinthetőbbé válnak . 
 
A képviselő-testület egyetértett a módosítással és 7 igen szavazattal tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotta.  
 
 
 

6/2008.(IV.  04  .) RENDELET 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2003. (V.05.) 
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. 
 
 
12./ Napirendi pont 
 
 Különfélék, bejelentések 
 Előadó :Tuba Erik polgármester 
 
                         
Tuba Erik polgármester közölte a testülettel, hogy április 22-én  a  Föld Napján országos 
környezetvédelmi  akciót terveznek , ennek keretében szemétgyűjtésre kerül sor. Kéri a 
lakosság és az iskolások közreműködését.  
 
A levél jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
                        
Tuba Erik tájékoztatta a testületet, hogy a védőnő Antalné Varga Marianna kisbabát 
vár, és május végéig látná el a védőnői teendőket. Kérdezte a testületet, hogy főállású 
munkavállaló vagy helyettes lássa el a feladatokat.  Ha helyettesítéssel oldják meg a 
feladatokat a beledi védőnő vállalná a munkát.  
 
Pandur Ferenc képviselő a helyettesítést javasolja.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal , tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 



 
 

   19/2008 (III.31.) HATÁROZAT 
 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Antalné Varga Marianna  
védőnő helyettesítésére – Gyes idejére- a 
védőnői feladatok ellátására 2008. június 1-től 
Németh Mária Etelka védőnőt bízza meg.  
Utasítja a polgármestert, hogy a helyettesítésre 
vonatkozó megállapodást Beled Nagyközség 
Önkormányzatával  kösse meg.  
                                                                           
Felelős: Tuba Erik  polgármester 
Határidő: 2008. május 30 . 

 
 

 
 
 
 
Tuba Erik polgármester ismertette a testülettel a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést a 2007. évről. 
 
Az összefoglaló ellenőrzési jelentést a képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette és 
7 igen szavazattal a következő határozatot hozta.  
 
 

   20 /2008 (III.31.) HATÁROZAT 
 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a belső ellenőrzési vezető 
által készített éves összefoglaló ellenőrzési 
jelentést a 2007. évről elfogadja.  
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a 
belső ellenőrzési vezetőt értesítse.  
Felelős: Tuba Erik  polgármester 
Határidő: 2008. április 30 . 

 
 
 

                       
Tuba Erik közölte a testülettel , hogy az Önkormányzat kb. 10 millió forint leköthető 
pénzeszközzel rendelkezik. Ajánlatokat kér a Takarékszövetkezettől, a pénz lekötését 
illetően. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a pénzlekötést illetően.  
 
Pandur Ferenc képviselő 5 millió Ft tartós lekötését javasolja, a többi pénzt szerinte nem 
kellene tartósan lekötni.  



 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a polgármestert, hogy a pénzeszközöket a 
lehető legjobb kondíciókkal kösse le.  
 
 
Tuba Erik ismertette a képviselőkkel a Petőfi utcai felújítás tervével kapcsolatos 
fejleményeket.  Ismertette a jogász levelét, amelyben 240 000 Ft, + járulékok kifizetését 
kéri. Elmondta, hogy ebben az ügyben Dr. Szabó Mária képviseli az Önkormányzatot.  
 
Dr. Gál László jegyző közölte, ha a testület utasítja, akkor kifizethető ez a pénz, de 
szerinte ennek nincs meg a jogalapja.  Kérte a testület döntsön ebben a kérdésben, de ő  
az ellenjegyzést nem vállalja.  
 
Tuba Erik megkérdezte, meghatalmazzák- e Dr. Szabó Máriát jogászt hogy járjon el az 
ügyben.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a jogásznő meghatalmazását , hogy 
képviselje az ügyet.  
 
Tuba Erik polgármester közölte a testülettel, hogy lenne bérlő a régi iskola udvarán álló 
CK lapos épületre.  
 
A képviselók havi 5 000,- Ft bérleti díjat javasoltak 6 igen és egy tartózkodás mellett.  
 
Tuba Erik polgármester közölte a testülettel, hogy a Rábakecöl Iskoláért Alapítvány 
tevékenységi körét kibővítenék és a neve Rábakecöl Községért Alapítvány lenne.  
 
Dr. Gál László  jegyző elmondta, ehhez az alapító Okirat módosítására lesz szükség. 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
Tuba Erik tájékoztatta  a képviselőket , hogy megjelent a CÉDE és a TEUT pályázati 
felhívás, lehet pályázni. Az építésügyi előadó mellett felkérné Tóth Imrét az egyik 
pályázat kidolgozására.  
Homlok István az javasolta kérjenek árajánlatot mennyiért vállalná Tóth Imre építész a 
pályázatírást és bonyolítást.  
 
Tuba Erik megkérdezte a képviselő-testület tagjait készítsenek-e pólókat Rábakecöl 
felirattal, amit az érdeklődők megvásárolhatnának.  
 
A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.  
 
Homlok István képviselő azt szeretné , ha a temető új részébe kerülne egy kút , hogy ne 
messziről kelljen vinni a vizet annak aki öntözni szeretne. 
 
Szabó Géza képviselő felvetette, hogy az utak mentén sok a balesetveszélyes fa, melyeket 
ki kellene vágatni. Javasolta, licitet írjanak ki a fákra.  
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal és 2008. április 19-re licitet írt ki  4 db 
nyárfára.  
 
Pandur Ferenc azt kérdezte, van-e érdeklődő az üres lakások iránt.  



 
Tuba Erik elmondta, több család is érdeklődik a letelepedési lehetőségekről.  
 
Felhalmi Antal az iránt érdeklődött, tervez e lomtalanítást az Önkormányzat.  
 
Tuba Erik elmondta egyeztet időpontot a lomtalanítást végző céggel.  
 
 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, Tuba Erik polgármester az ülést 18 óra 55 
perckor bezárta. 
 
 
 
 
                                                            Kmf. 
 
 
 
Tuba Erik                                                                               Dr. Gál László  
Polgármester                                                                          jegyző 
 
 
 
 
 
Kovácsné Szabó Katalin  
jegyzőkönyvvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. március 31. 

2. 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: 
79/2007. (XII.21.) határozat ravatalozó kápolnabővítés, az utcai kerítés, továbbá az urnafal 
tervezésére árajánlat elfogadása 
1/2008. (I.28.) határozat üzemeltetői szerződés megkötéséről kábeltévé fejlesztésére és 
üzemeltetésére 
3/2008. (I.28.) határozat Erkel u. felújítási tervére árajánlat elfogadása 
7/2008. (II.25.) határozat Brath Csilla lakásbérleti szerződésének megszüntetése 
8/2008. (II.25.) határozat Ébényi György és Kanyó Tímea lakásbérleti szerződésének 
megszüntetése 
9/2008. (II.25.) határozat lakáspályázat kiírása 
10/2008. (II.25.) határozat intézkedési tervről 
11/2008. (II.25.) határozat Helyi Választási Bizottságba új tag delegálása 
12/2008. (II.25.) határozat autóbusz megállóhelyek tervdokumentációinak elkészítéséről, 
konzorciumi szerződés kötéséről 
13/2008. (II.25.) határozat Mozgókönyvtár szolgáltatás igénybevételéről 
 
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület március 19. napján megtartott ülésén a stratégiai tervet 
tárgyalta. 
 
Vihar- és egyéb kárelhárítás részeként az Önkormányzat és intézményei nyílászáróinak 
karbantartását elvégeztettük összesen 49.571 forint értékben, melyből 44.614 Ft összeget a 
biztosító már átutalt számlánkra. A tetőjavítások és elszámolásaik még folyamatban vannak. 
 
A képviselőtestület kérésének megfelelően nyárfákra meghirdetett liciten nem jelent meg 
érdeklődő. 
 
A buszöblök és várók tervdokumentációit megbízott tervezők határidőre elkészítették, az 
Erkel Ferenc utca tervdokumentációinak elkészítésére a tervezői szerződést megkötöttem. 
 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/


Az elmúlt héten beadtuk a testvérkapcsolati programokra készített pályázatunkat, 3806,95 
euro (~980 eFt) összegre pályázunk. Március 14. napján a létrehozott konzorcium által 
beadásra került az autóbuszöblök és várók felújítására készített pályázat. 
 
2008. I. negyedévében 4 mozgóárusítással foglalkozó céggel ill. vállalkozóval köttetett 
közterület használati szerződés. 
 
Az elmúlt napok folyamán a Rábamenti Takarmány- és Hústermelő ZRt és a Rábamenti 
Termelőszövetkezet közreműködésével elvégeztük a mezőgazdasági utak karbantartását. 
 
Képviselői kérésnek megfelelően az önkormányzati utak kátyúzására 4 m3 murvát rendeltem, 
melyet a mai napon leszállítottak. 
 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. március 31. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
 
 



Tisztelt Önkormányzati Képviselőtestület! 
 

Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról.  
 

 
 
I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése. 
 
    1./ Elsősorban az Önkormányzati Törvényben előirt kötelező feladatok ellátásához szükséges 
fedezet biztosítására törekedtünk. Érvényesült a gazdálkodási fegyelem, a rangsorolás és a 
takarékosság. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a 
követelményeknek. 
 
2./ Önkormányzatunknál 2007. évben nagyarányú létszámcsökkentést hajtottunk végre, melyet az 
óvoda és iskola Beledi ÁMK-hoz való csatlakozása tett szükségessé. 
 
3./ Hivatalunkban az év közepéig 3 köztisztviselő látott el hivatali teendőket, de 2007. július 01-től a 
Beledi Körjegyzőséghez csatlakoztunk, így két köztisztviselő, gazdálkodási előadó és adóügyi előadó 
a beledi hivatalhoz került állományba, a jegyző pedig nyugdíjba vonult. 
 
4./ Az alapfokú oktatási feladatokat 2007. augusztus 31-ig a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 
Rábakecöl látta el. 
A gyermeklétszám csökkenés valamint a központi finanszírozás változása magával hozta a normatívák 
csökkentését is, és így nem vállalhattuk tovább az óvoda és iskola fenntartását. 2007. szeptember 1-től 
az intézmények a beledi ÁMK-hoz tartoznak, tagintézményként. Az óvoda és az általános iskola 1-4 
osztálya helyben működik tovább, az 5-8 osztályosok oktatása Beledben történik. Ezen kívül járnak 
még tanulni Mihályiba és Vágra az alapítványi iskolába. Pedagógusaink a beledi ÁMK állományába 
tartoznak. Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem 
vállalkozásként látják el.  
 
5./ A belső ellenőrzési feladatokat a kapuvári Kistérségi Tárulás keretein belül végeztetjük. Idei évben 
tartott ellenőrzés alkalmával a besorolások szabályszerűségét ellenőrizték.  
 
6./ Önkormányzatunk az alábbi társulások tagja 

• Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
• Területfejlesztési Tanács 
• Beled körjegyzőség 
• Társulási tanács Beled /oktatási/ 
• Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
• Házi gondozás, Szociális étkeztetés 
• Családi napközi 
• Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

2007. évben csatlakoztunk a körjegyzőséghez, mely gazdaságilag és szakmailag is pozitív 
eredményeket hozott. Szintén 2007-ben indítottuk be társulási formában két családi napközis csoport 
működését. 
 
7./ Az óvoda és iskola kihasználtsága alacsony volt, az állami támogatás és a működési bevételek 
messze nem fedezték a kiadásokat. Emiatt más feladatokat kellett háttérbe szorítanunk az óvoda és 
iskola megtartásához. A feltételek szigorodásával az ÖNHIKI-s támogatás lehetőségétől is elestünk 
volna, saját erőből pedig a kiadásokat nem lehetett tovább vállalni. Így képviselő-testületünk úgy 
határozott, hogy 2007. szeptember 1-től a beledi ÁMK tagintézményeként működjenek tovább. Ezzel 
a működési formával kiadási megtakarítást értünk el.  
 



8./ A központi támogatásokra az önkormányzati feladatellátás tekintetében szükség van. Azonban 
alacsony mértéke miatt az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság terheinek mérséklését csak 
kis mértékben segítették elő. A központi támogatások közül azonban kiemelendő az ÖNHIKI-s 
támogatás, / 2007. évben 21 363 ezer FT/ amely segített abban, hogy ez évig helyben tudjuk 
megoldani az oktatási feladatokat. Ugyancsak kiemelendő, még a CÉDE támogatás, /2007. évben 
1 600 ezer Ft/ mely fejlesztési terveink megvalósításában segít , ez esetben a községháza felújításában  
 
9./ 2007. évben nagyobb előirányzat változást az óvoda és iskola beledi ÁMK-hoz való csatlakozása 
okozta, de kellő időben feladatátadás- átvétellel a normatív támogatások tekintetében megoldódott az 
előirányzatok átcsoportosítása kamatfizetés nélkül.  
 
10./ Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.  
 
II. A bevételi források és azok teljesítése. 
 
1./ 2007. évi költségvetésünk bevételi főösszege 129 452 e Ft, az előző évihez (146 149 e Ft) 88, 57 
%-ban teljesültek. Ez a bevétel csökkenés az óvoda és iskola normatív támogatásából, valamint az 
étkeztetés bevételeinek csökkenéséből adódik az ÁMK-hoz való csatlakozás miatt. 
    1. a./- Az intézményi működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyítva 70,58 %-ban 
realizálódtak. 
A működési pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül 139 %-ra teljesült, itt a vizitdíjnál történt 
növekedés az előirányzattal szemben, mert év elején 1 000 e Ft-tal terveztünk. 
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 108, 59%. Ezekben, a bevételekben szerepelnek a Pannon-Víz 
RT. bérleti díja, az önkormányzat bérbe adott helyiségeinek díja, lakbérek, valamint a terembérleti 
díjak. Évközben lekötésre került 5 000 e Ft a felhalmozási céltartalékból, ennek az összegnek a 
felbontásakor 190 e Ft-ot számolhattunk el hozamként. Felhalmozási pénzeszközként folyt be még 
407 e Ft a lakósságtól a szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás befizetésekből. Ennek a tervezett 
előirányzata 2 380 e Ft volt, de ebben az összegben már az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlanok utáni hozzájárulások teszik ki a legnagyobb összeget, lakossági tartozás már kevés van. 
 
- Támogatás értékű bevételek 107, 89 %-ra teljesültek. Itt TB. finanszírozásból 8 764 e Ft, 684 e Ft 
közhasznú munkára átvett pénzeszköz, 1 638 e Ft védőnői helyettesítésre, 385 e Ft 
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, 11 e Ft előző évi állami támogatás visszatérülése és 
534 e Ft az Ifjúsági Önkormányzat pályázati támogatása. 
 
- Az önkormányzat sajátos működési bevételei közt a helyi adók valamint az átengedett központi adók 
szerepelnek, ezek a módosított előirányzathoz viszonyítva 96, 29 %-ba teljesültek. Az SzJA bevétel  
30 848 e Ft, építményadó 454 e Ft, magánszemélyek kommunális adója 719 e Ft, iparűzési adó 2 896 
e Ft, pótlék, bírság 79 e Ft, gépjárműadó 5 793 e Ft, termőföld bérbeadásából származó SZJA 7 e Ft,. 
Az adóbefizetések tekintetében az előirányzotthoz viszonyítva az iparűzési adóból adódik, hogy a 
bevallások során sok volt a visszafizetendő adó, melynek visszautalását kérték is az adóalanyok.  
 
- Az önkormányzatok költségvetési támogatásai 100%-ra teljesültek, természetesen az évközbeni 
lemondások figyelembevételével. 
Évközbeni támogatás leigénylésével a normatívákon kívül támogatást kaptunk 121 e Ft lakossági 
közműfejlesztési támogatásra, 499 e Ft közcélú foglalkoztatásra, 53 e Ft nyári gyermekétkeztetés 
szociális célú támogatására, 1 222 e Ft-ot egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére 
(munkanélküliek rendszeres szociális segélye, ápolási díj) 8 654 e Ft-ot pedig létszámcsökkentési 
pályázat II. ütem 6 927 e Ft III. ütem, 489 e Ft, valamint a dolgozók 13. havi előlegére. 
 
 1.b./ A hátralékok összege az előző évihez viszonyítva emelkedtek, ebben elsősorban a helyi adók 
hátralékai növekedtek. A hátralékok beszedése folyamatos, tehát nem engedjük, hogy a tartozás 
hosszú ideig fennálljon. Fizetési felszólítással, illetve leszedési megbízással történik az adósság 
rendezése. 
 



2./A működési, a fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal. 
 
3./ Önkormányzatunknál jelenleg építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó 
rendelettel rendelkezik.  
 
4./ 2007 évben 21 363 e Ft ÖNHIKI-s támogatásban részesültünk. Pénzügyi nehézségeinket 
nagymértékben megoldotta, mert hitelt nem kellett felvennünk, de oktatási intézményeinket nem 
tudtuk tovább önállóan fenntartani a magas kiadás miatt, ezért a képviselő-testület döntése értelmében 
óvodánk és iskolánk 2007. szeptember 1. óta a Beledi ÁMK tagiskolájaként működik. 
 
5./ CÉDÉ támogatásban 1 600 e Ft összegben részesültünk, melyet a községháza felújítására 
fordítottunk. A nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz is nyújtottunk be pályázatot a 
Petőfi utca útfelújításához, 2 653 e Ft-ot már le is igényeltünk, de már a 2007-es évben nem érkezett 
meg a lehívott támogatás. 
 
6./ Nem részesültünk a PHARE, és egyéb EU-s forrásból támogatásban. 
 
III. Kiadások alakulása 
 
1./ A 2007. évi kiadások főösszege 117 571 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 77, 16%-ra 
teljesültek, az előző évihez viszonyítva (134 852 e Ft) pedig 87,18 %-ra. Ezen belül a működési kiadás 
76, 27 %-ra, míg a fejlesztési kiadás 81, 90 %-ra teljesült. A működési kiadásoknál a lemaradást 
(megtakarítást) az is eredményezte, hogy az óvoda, iskola 2007. szeptember 1-től tagintézményként 
működik. 
 
2./ Önkormányzatunk rendelkezésére álló források biztosították az alapvető működtetést. 
 
3./ A kiadások csökkentése érdekében született a képviselő-testület döntése, miszerint az óvodát és 
iskolát a beledi ÁMK tagintézményeként működtesse tovább, bár ehhez is jelentős összeggel kell 
hozzájárulnunk.  
 
4./ 2006. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak: 
 
 2006. év  2007. év 
- bér  54,92 %  58, 93 % 
- munkaadót terhelő járulék  17, 43 %  18, 81 % 
- dologi kiadás 24, 99 % 18, 40 % 
- szoc. pol. juttatás  2, 66 %  3, 86 % 
 
A személyi juttatások és vonzataként jelentkező járulékok emelkedést mutatnak az előző évihez 
képest, annak ellenére, hogy létszámcsökkentést hajtottunk végre, de a felmentési illetmények és 
végkielégítések kerültek kifizetésre a felszabadult bérek helyén. Ezeket azonban pályázati pénzből 
fedezni tudtuk csaknem teljes egészében. 
 
-(közintézmények) 
 
- A dolgozók anyagi megbecsülését segítették az étkezési hozzájárulások (utalvány), a ruházati 
költségtérítés. Jutalmat nem fizettünk 2007. évben. 
 
- A dologi kiadások az előző évihez viszonyítva 7 %-kal csökkentek. Ezt a csökkenést eredményezte a 
nagyon takarékos gazdálkodás. Ennek ellenére biztosítottuk az önkormányzat és szakfeladatainál a 
folyamatos működést és fenntartást. Elvégezettük a legfontosabb karbantartásokat, rendben tartottuk a 
közterületeket, a temetőt. Ez évben is megrendezésre került a FALUNAP, valamint a „Nyugdíjas 
Nap”. 
 



- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg emelkedett az előző évhez viszonyítva. 
Idén is biztosítottuk vásárlási utalványt a nyugdíjasok részére, minden rábakecöli tanuló beiskolázási 
segélyben részesült, úgy az általános, mint a középiskolások. A felsőoktatási intézményben tanulók 
pedig Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülnek. Közgyógyellátások: ez évben 3 fő részére történt 
kifizetés. A képviselő testület, illetve a Szociális Bizottság döntése alapján kerülnek kifizetésre az eseti 
segélyek. Sajnos a szülési segélyek száma csökken. 
 
- Működési célú támogatásban részesítettük a Labdarúgó szakosztályt 1 180 e Ft, a Rábakecöl 
Iskoláért Alapítványt 50 e Ft, Önkéntes Tűzoltóegyesültetet 160 e Ft, Horgász Egyesületet 100 e Ft, 
Egyházközség 180 e Ft, helyi vöröskereszt szervezetet 20 e Ft, valamint gyermekek 
sporttáboroztatásához is hozzájárultunk 30 e Ft-tal, Pajta Műhely rendezvényéhez 150 e Ft-tal. Ifjúsági 
Önkormányzatnak átadtuk a pályázati díjakat, kifizettük a társulási díjainkat. A Beledi Rendőrőrs 
támogatására 184 e Ft-ot adtunk át ez évben. 
 
5./ Az ágazati feladatokra fordított működési pénzeszközök aránya az összes működési kiadáshoz 
viszonyítva: igazgatás: 19, 52 %, oktatás: 56, 08 %, kultúra: 1, 0 % szociális és egészségügyi ágazat: 
11, 89 %, sport: 1, 37 %, egyéb: 10, 14 %. 
 
6./ A működés biztosításán túl maradt pénzeszköz felújításra, beruházásra. E célokra fordított saját 
forrást igyekeztünk kiegészíteni pályázati pénzekkel. 
 
7./ 2007. évben cél- és címzett beruházásunk nem volt. CEDE támogatást 1 600 e Ft-ban kaptunk, 
melyet a községháza felújítására fordítottunk. Belterületi utakat, járdákat újítottunk fel 2 400 e Ft 
értékben, valamint TEUT pályázatból 5 535 e Ft összegben a Petőfi utca újraaszfaltozását sikerült 
megvalósítani 50 %-os önerővel. 
 
8./ Elhúzódó, illetve elmaradt beruházás nem volt.  
 
9./ Céltámogatást 2007. évben nem vettünk igénybe. 
 
10./ Községünkben van szennyvízközmű, elég alacsony rákötés számmal dolgozik. 
 
IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai: 
 
 2006. év 2007. év 
 e Ft  e Ft 
 
Költségvetési bankszámlák egyenlege  10 042  11 865 
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 627  
Záró pénzkészlet 10 669 11865 
Átfutó kiadás 150 20 
Átfutó bevétel - 3 141 - 1 939 
Függő kiadás 2 996 346 
Függő bevétel  - 741 
Előző évi tartalék maradvány - 696 -1 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 9 978 9 550 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt - 843 - 318 
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt 10 277 
Költségvetési pénzmaradvány 9 145 9 509 
Ebből:  kötelezettséggel terhelt 9 145 5 500 
 szabad pénzmaradvány  4 009 
 
A pénzmaradvány növekedését az előző évihez képest a kevesebb többlettámogatás visszafizetés 
okozza. 
 



A 2007. évi költségvetési pénzmaradványból 4 009 e Ft fejlesztési pénzmaradvány. 
A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány pedig körjegyzőségi hozzájárulás, iskola, óvoda 
elszámolása, valamint karbantartási munkák díja.  
 
Vállalkozási tevékenysége önkormányzatunknak nincs. 
 
 
V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása 
 
Nem rendelkezünk értékpapírral.  
2007. évben hitelt nem vettünk fel. 
Hitelállománnyal nem rendelkezünk. 
 
VI. A vagyon alakulása 
 
Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesített. Azok felújításának értékével, valamint az ingatlan 
vagyon kataszter KATA-VIN program feldolgozása során egyéb növekményként felvettekkel nőtt a 
vagyonunk. A 2007. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával pedig csökkent. 
 
Tárgyi eszközeinket szűkös anyagi körülmények között is igyekszünk karbantartani. 
 
A működési kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. március 28. 
 
 
 
 
 
   Tuba Erik 
   polgármester 
 
 



1. sz. melléklet 
  

Rábakecöl Önkormányzat bevételei és kiadásai 2007.december 31-ig  
 

                                                                                                                    Ezer Ft-ban 
Sorszám       Megnevezés                                              Eredeti  Módosított  Teljesítés Telj.%-a
          előirányzat 
                       BEVÉTELEK 
                        
I.  Működési bevételek                                                49.308     50.069       46.412        92,69 
 1./   Intézményi műk. /07.űrlap 4,14,19, 23-as sor/        6.808       7.006         4.945        70,58     
2./   Önkorm. Sajátos műk.bev. /16űrlap 27-as sor/      42.500      43.063      41.467        96,29   
        2.1. Illetékek /16 űrlap 01-es sor                                --               --            -- 
        2.2. Helyi adók /16 űrlap 11-es sor/                        6.000         6.000        3.350        55,83      
        2.3. Átengedett közp. adók /16űrl.20-as sor/         36.070      36.453     36.648       100,53   
        2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.            430           610        1.469       240,82       
              /16 űrlap 12-es, 21-26 sorok/ 
II. Támogatások 
 1./   Önkorm. Ktgvetési tám. /09.űrlap 06-ös sor/        24.885       48.333      48.333      100,00      
         1.1. Normatív hozzájár. /16. űrlap 39-es sor/       22.635       15.877      15.877      100,00  
         1.2. Központosított előir. /16. űrlap 40-a sor/              60        8.781         8.781      100,00        
         1.3. Helyi önkorm.színház tám. /16. űrlap 45-as sor/    -              --             --         -- 
         1.4. Norm.kötött felh.tám. /16 űrlap 48-es sor/         590           659            659      100,00    
         1.5. Fejl. célú tám.  /16 űrlap 49-54-es sor/           1.600         1.600         1.600      100,00        
         1.6. ÖNHIKI                                                               --        21.363       21.363      100,00 
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                 4.922         9.780      10.620       108,59     
 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         4.780         5.430      113,60  
3./  Pénzügyi befekt.bevételei /08.űrlap 15- as sor/          --             5.000         5.190      103,80 
 
IV. Támogatásértékű bevételek                                 10.520       11.137       12.016      107,89   
 1./  Tám.értékű műk. bevétel / 09.űrlap 14-es sor/       10.520       11.037       12.005      108,77   
 2./  Tám.értékű felhalm. bev. /09.űrlap 21-es sor/                              100                                    
 3./   Előző évi visszatérülés                                                                                      11 
V. Véglegesen átvett pénzeszközök                              2.480         2.380         1.847        77,60     
1./ Műk. célú pe.átv. államházt. kivülről /07űrl 30-as sor/  --                            1.440        
2./ Felh. célú pe.átv. államházt. Kivülről /08.űrl 21-es sor/ 2.480    2.380           407         17,10 
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       20.832 
 1./  Működési célú hitel felvétele                                 42.760   --  20.832               -- 
 2./  Felhalmozási célú hitel felvétele                                 --           -- 
 
VII. Pénzforg.nélküli bev.  //10.űrlap 13as sor/           9.135          9.841       10.685      108,57 
 1./ Előző évi pénzm. Igénybev./ 10.űrlap 10-as sor/     9.135       
 
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel                      - 461  
 
Bevételek mindösszesen /I.-VII./                             144.010      152.372      129.452       84,96 



 
 
 
Sorsz.                 Megnevezés                                           Eredeti  Módosított  Teljesítés  Telj.% 
        előirányzat 
 
       Kiadások         Eredeti   Mód.   Tényl.  Telj.% 
 
1.1./ Részben önálló intézmény                                      71.286       71.663      55.003      76,75     
        ebből. béralap  42.805 43.289  35712    82,49   
                  Tb          13.250 13.404  11.806   88,08 
1.2./  A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása           20.738       19.441       19.441    100,00     
        ebből: béralap  12.495  10.897  11.103  101,89 
                   Tb           3.723    3.214    2.979    92,69 
 
1.3./ A polg. hivatal ktgvetésében szereplő –nem          21.405       23.153      23.365    100,92 
     intézményi – müködési kiadások 
       ebből: béralap   10.810  11.478   10.976  95,62  
                  Tb            3.738    3.867     3.661  94,67 
 
 
1./ Dologi kiadások összesen:  / 1.1. - 1.3. /      113.429    114.257      95.512      83,59   
       Ebből: béralap   66.110  65.664 57.791 88,01    
        TB         20.711  20.485 18.446 90,05       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2./ Társ.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás              3.977        5.226        3.784      72,40 
                    
3./ Működési pénzeszköz átadás, támogatás                     2.550        6.434        2.550      39,63     
     Müködési kiadások  / 1 – 3 /                                   119.956   125.917    101.846      80,88 
     ebből: béralap :  66.110 65.664 57.791 88,01  
                   Tb            20.711 20.485 18.446 90,05    
 
4./ Fejlesztési kiadások                                                      4.477        9.621       7.989       83,04   
     ebből: felh. Kiad.        910         
    felhalm. pe..átadás    3.567      
                 
5./ Felújítási kiadás                                                              1.737    10.516     10.516     100,00       
 
6./ Hiteltörlesztés /működési/              5.000  2.640   
   
7./ Céltartalék                                                                    12.840      3.678    
      ebből:  műk. tart.       300     -      
                  fejl. tart.    12.540 3.678     
 
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás                       -2.780          
Kiadások mindösszesen / 1 – 7 /         144.010   152.372    117.571       77,16                          
 
 
 



 
2 sz. melléklet 

 
Rábakecöl Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményének  

működési kiadásai 2007 december 31-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.)  47,21       --    -- 
 -- 
 
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.)   20.128      13.032            4.033    
      c.)   14.105        8.840            2.954 
      d.)    70,07        67,83            73,25 
  
5./ Általános isk. nap.rendsz.nev.okt. a.)   47.075 30.393  9.350            1     
      b.)   45.801      29.626            9.104  
      c .)  38.123      26.495            8.808   
      d.)   83,24        89,43              96,75      
 
6./ Napköziotthoni és tanulósz.foglalk. a.)     1.749      631     267 
      b.)     1.749          631                267      
      c.)        779          337                  44  
      d.)     44,54       59,74             16,47          
 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Összesen     a.)   71.286 42.805            13.250 
      b.)   71.663     43.289            13.404    
      c.)   55.003     35.712            11.806 
      d.)    76,75       82,50               88,08     

a.) eredeti előirányzat 
a.) módosított előirányzat 
b.) teljesítés (12.31-ig) 
c.) teljesítés a módosított előirányzat arányában  / % / 

 
 

3. sz. melléklet 
 

 
Rábakecöl Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  

működési kiadásai 2007 december 31-ig 
 
                                                                                                                  ezer Ft-ban  
Sorsz.    Megnevezés                                          Kiadás                   ebből 
                                                                                               bér                  Tb.           Létszám 
 
 I.     Igazgatási kiadások                 a./         20.738 12.495  3.723  1
         b./  19.441            10.897            3.214   
     c./  19.144            11.103            2.979    
     d./           98,47            101,90            92,69   
II. Müködési jellegü feladatok  
     /feladatonkénti felsorolásban/ 
 
  1./ Város és községgazd.                  a./      6.589   2.523     836               2           
     b./           7.841              2.806               923           
     c./           7.937              2.755               923    

d./          101,22             98,18               100       
 2./ Köztemető fennt. Kiad.                a./              666        50        16                   
     b./       666                  50                   16    
     c./              437           
     d./            65,61                 --                   --             3 
 3./ Háziorvosi szolg.                         a./     8.647    5.620   1.829                  
     b./           9.008               5.900             1.910      
     c./           8.187               5.649             1.878 
     d./           90,88               95,74             98,72 
 4./ Védőnői szolgálat                        a./    3.472    2.522      712            1          
     b./           3.607               2.627                742   
     c./    3.443               2.542                697 
     d./           95,45               96,76             93,93           
5./ Anya- gyermek és csecsemőv.     a./                 36        --          -- 
     b./                36                                  --                     -- 
     c./                35                               --                     -
-     d./           97,22        --                     -- 
6./ Rendszeres szoc. pénzb.ellátás a.)       256    --     256 
     b.)       256                                      256   



     c.)     191                                        160 
     d.)           74,61                                     62,50 
7./ Rendszeres gyermekvéd.ellát.  a.)                 --               --                       -- 
     b.)                 --               --                       -- 
     c.)                3                     --                       -- 
     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.)               415                            --                    -- 
     d.)              77,13              --                    -- 
10./Művelődési közp. házak tev.         a.)        880                   95                   20 
     b.)               880                   95                   20     
     c.)               519                   25                     2        
     d.)               58,98               26,32               10   
11./ Közmüv.könyvtári tev.                 a.)            252                  --                    -- 
     b./              252         

    c./              160                      5                     1         
     d./              63,49                                  
 
                   
II.   Összesen                                     a./   21.405  10.810  3.738                  
     b./        23.153            11.478             3.867   
     c./        21.365            10.976             3.661      
     d./        92,27                95,62             94,67     
 
Dologi kiadások összesen /I –II./     a./       42.143  23.305  7.461              
     b./       43.346              21.775            7.081       
     c./       40.509              22.079            6.640        
     d./        93,45               101,39            93,77        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
III. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatások 
 
1./ Rendsz. szoc.pénzb.ellátás a.)          1.271        ---                 --  
     b.)          2.534                       
     c.)   1.620        
                                                d.)          63,93           



2./ Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. a.)              --                    --                    -- 
     b.)            277         
     c.)            240     
     d.)          86,64       
3./ Munkanélküli ellátások  a.)             956                  --                      -- 
     b.)             215     
     c.)               96               
     d.)          44,65           
            
 

- 3  - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorsz.    Megnevezés                                          Kiadás                   ebből 
                                                                                               bér                  Tb.           Létszám 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4./ Eseti pénzbeli szoc.ellátosok a.)          1.750                 --                       -- 
     b.)          2.200       
     c.)          1.828        
     d.)           83,09                
III. Társ.-, szoc.pol. és egyéb jutt.    a./     3.977               --                          --        
       b./         5.226       
       c./         3.784 
       d./        72,40        
 
IV. Működési célu pénzesz.átadás és  
      támogatások   
                                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sorsz.    Megnevezés                                             Eredeti     Módosított     Teljesítés     Telj.% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1./ Támogatások                                  2.000           2.514    
       ebből:  -  labdarugó szakosztály                                                                 1.180    
                   - önkéntes tüzoltóegyesület                                                               160 
        - Pajta Műhely /Bábi néni/                                                                 150 
                   - Kistérségi hozzájár.                                                                           16                 
                   - Rábakecöl Iskoláért Alapítvány                                                        50                                           
                   - Horgász Egyesület                                                                           100                                           
                   - Egyházközség                                                                                  180 
                   - Gyermektáboroztatás                                                                         30 
                   - Vöröskereszt                                                                                      20 
2./ Ifjúsági Önkormányzat                                         200             200                  407        
3./ Építési társulás /Szany/                                         150             150                    67         
4./ Rendőrség /Beled, Kapuvár/                                 200             200                  184           
5./ Körjegyzőséghez hozzájárulás                               --            3.364                   -   
 
Összesen                                                                 2.550          6.434               2.550      39,63        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



4.sz. melléklet 
 

Rábakecöl Önkormányzat fejlesztési kiadásai 2007 december 31-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./    5.000      
          c./    5.000    
          d./   100,00      
     
   Összesen / 1 – 3 /                                           a./         910  --  -- 
         b./      5.910      
            c./      5.297     
         d./      89,63      
 
 
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./          2.488      
          d./          96,92           
    3./ Tüzoltófecskendő besz. hozzájár          a./               --               --                     -- 
       b./              83           
                 c./               83          
      d./         100,00      
            
Összesen:                                                       a./          3.567           
      b./           3.711        
      c./           2.692    
      d./          72,54          

 
 
 
 



 
4. sz. melléklet 

 
Rábakecöl  Önkormányzat felújítási kiadásai 2007 december 31-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./          3.058        
              d./         464,74          
3./ TEUT pályázati dij /Petőfi utca/            a./                --               --                     -- 
              b./          5.721      --               --                     -- 
              c./          5.721               
             d./         100,00                   --             --                     -
- 
      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
Összesen:                                                    a./            1.7.37           --  -- 
               b./          10.516     

              c./          10516       
              d./         100,00         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
a./ eredeti előirányzat 
b./ módosított előirányzat 
c./ teljesítés /12.31./ 
d./ teljesítés a módosított előirányzat arányában 
 
 
 
 



MEGÁLLAPODÁS 
Étkeztetés és Házi Segítségnyújtó Szolgálat létesítésére és működésére 

(Ttv. 8. §-a alapján) 
 
 
 
Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Beled, Rákóczi u. 137.), Dénesfa 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Dénesfa, Fő u. 11.), Edve Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Edve, Petőfi u. 60.), Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Gyóró, Fő u. 60.), Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Hövej, Fő u. 52.), 
Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Rábapordány, Ady E. u. 1.), 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Rábakecöl, Kossuth u. 129.), 
Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Szilsárkány, Kossuth L. u. 40.), 
Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vásárosfalu, Fő u. 38.) és Vitnyéd 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vitnyéd, Fő u. 7.) „a helyi önkormányzatokról” 
szóló 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, „a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ának 
rendelkezései szerint intézmény közös fenntartására „a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 62. §-ában és 63. §-ában foglalt 
feladatok megvalósítására társulást közösen működtetnek.  
 

1.) A társulás neve és székhelye: 
 
1.1. A társulás neve: Étkeztetés és Házi Segítségnyújtó Szolgálati Társulás 
1.2. Székhelye: 9343 Beled, Vörösmarty u. 1. 
1.3. Működési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási 

terülte. 
 
2.) A társulás tagjai: 

Beled Nagyközség Önkormányzata   9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
Dénesfa Község Önkormányzata  9365 Dénesfa, Fő u 11. 
Edve Község Önkormányzata             9343 Edve, Petőfi u. 60. 
Gyóró Község Önkormányzata  9363 Gyóró, Fő u. 60. 
Hövej Község Önkormányzata  9361 Hövej, Fő u. 52. 
Rábakecöl Község Önkormányzata    9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Rábapordány Község Önkormányzata 9146 Rábapordány, Ady E. u. 1. 
Szilsárkány Község Önkormányzata  9312 Szilsárkány, Kossuth L. u.40. 
Vásárosfalu Község Önkormányzata  9343 Vásárosfalu, Fő u. 38. 
Vitnyéd Község Önkormányzata  9371 Vitnyéd, Fő u. 7.  
 

Szociális étkeztetés Szilsárkány és Vitnyéd településeken, Házi Segítségnyújtás Szilsárkány   
és Hövej településeken 2008. január 1-től kerül bevezetésre. A Házi Segítségnyújtás Vitnyéd 
településen 2008. március 1-től kerül bevezetésre.                   
 

3.) A társulás feladata, tevékenységi köre: 
 

Az Étkezetés és Házi Segítségnyújtó Szolgálati Társulás ellátja a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 62. §-ában és 63. §-ában meghatározott 
feladatokat.  
Ezek az alábbiak: 



- Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  

- Házi Segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 
a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 

erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 

szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel 
kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként 
önmaguk ellátására képesek, 

c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az 
ellátási formát igénylik, 

d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját 
lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek 
önálló életvitelük fenntartásához 

- Házi Segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában 

való segítségnyújtást. 
 
 

4.) A társulás időtartama: 
 

A társulást az alapító önkormányzatok 2006. május 1-től határozatlan ideig hozzák 
létre és működtetik. 

 
 

5.) A társulás bevétele és költségei: 
 

5.1. Az Étkeztetés és Házi Segítségnyújtó Szolgálat működésével kapcsolatos alap- és  
kiegészítő normatíva a mindenkor hatályos költségvetési törvény szerint kerül a 
Magyar Államkincstártól leigénylésre. 

 
5.2. Az Étkeztetésnél és Házi Segítségnyújtásnál felmerülő költségek fedezésére a 

székhelytelepülés önkormányzata által leigényelt alapnormatíva, továbbá a kistérségi 
társulás által leigényelt kiegészítő normatíva szolgál.  

 
5.3. Az Étkeztetést és Házi Segítségnyújtást igénybevevők ezen szolgáltatásokért az 

érintett önkormányzatok rendeleteiben meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni.  
 
 
 
6.) A társulás jogállása: 
 
6.1. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, költségvetési szempontból 

részben önálló intézményegység, 



 
6.2. A társulás vezetőjének munkáltatója Beled Nagyközség Képviselő-testülete és 

polgármestere a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83/A. §-
ában foglaltaknak megfelelően. 

 A társulás alkalmazottjai felett a munkáltatói jogkört a szolgálat vezetője gyakorolja. 
a) Beled Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a vezető 

kinevezése és felmentése. 
b) A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Beled Nagyközség polgármestere 

gyakorolja. 
 

6.3. Kizárólag a mindenkori jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek 
megfelelő dolgozóval létesíthető közalkalmazotti jogviszony. 

 
6.4. A társulás működtetésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokat a 

rendszeres és folyamatos kapcsolattartást Beled Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
látja el térítésmentesen. 

 
 
7.) A társuláshoz való csatlakozás 
 

Az Étkeztetés és Házi Segítségnyújtó Szolgálathoz csatlakozni csak valamennyi társult 
önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel történő hozzájárulása 
esetén lehet.  

 
 

8.) A társulás ellenőrzése 
 

Gazdálkodását Beled Nagyközség Polgármesteri Hivatala belső ellenőr útján ellenőrzi. 
 
 

9.) A társulás megszűnése: 
 
9.1. A társulás megszűnik: 

a) ha a képviselő-testületek minősített többségű határozatukkal közös megegyezéssel 
megszüntetik, 

b) bíróság jogerős döntése alapján. 
 

9.2. Jelen társulási megállapodást a társult önkormányzatok a naptári év utolsó napjával – 
december 31-i hatállyal – mondhatják fel, melyről szóló minősített többséggel 
meghozott képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban – szeptember 30-ig – 
kell meghozni s a társult önkormányzatokkal írásban közölni. 

 
9.3. A társulás megszűnése esetén: 

a) a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásból származó esetlegesen 
keletkező vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó 
szabályai szerint osztják meg, 

b) az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül 
megállapodnak. 

 



10.) A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos 
úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában 
a Soproni Városi Bíróság dönt. 

 
A társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei a záradékban 
rögzített határozatukkal jóváhagyták, melyekben foglalt felhatalmazással élve a 
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt saját kezű 
aláírásukkal ellátták. 
 
 
Beled, 2007. december 20. 
 
 
 
Beled Nagyközség Önkormányzata              Dénesfa Község Önkormányzata  
 
 
Edve Község Önkormányzata     Gyóró Község Önkormányzata  
 
 
Hövej Község Önkormányzata    Rábakecöl Község Önkormányzata
       
          
Rábapordány Község Önkormányzata            Szilsárkány Község Önkormányzata  
 
 
Vásárosfalu Község Önkormányzata    Vitnyéd Község Önkormányzata 
 
Záradék:  
 
 
Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ……………………….. határozata. 
 
Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete ………………………   határozata 
 
Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……………… …………..… határozata. 
 
Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete ………………………………    határozata 
 
Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete ………………………………..   határozata 
 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének …………………….…. határozata. 
 
Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének………………………határozata 
 
Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének ………………………. határozata 
 
Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének ………………………. határozata. 
 
Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének …………………………… határozata 



 

 
 

 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. március 31. 

7. napirend: 2008. évi közbeszerzési terv 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A 2003. évi CXXIX. tv 5. § (1) bekezdése tárgyév április 15. napjáig tárgyévre vonatkozó 
közbeszerzési terv készítését írja elő. 
 
Az egyszerű közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházások értékhatárai: árubeszerzés 
esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; szolgáltatás 
megrendelése esetében: 8 millió forint. 
 
Tervezett beruházásaink közül a buszöblök és várók kialakítása kerüli el a kötelező 
értékhatárt. Év közben van lehetőség a közbeszerzési terv módosítására, és az abban 
foglaltakat sem kell kötelező érvénnyel megvalósítani, így az alábbiak szerint kérem a 
közbeszerzési terv elfogadását. 
 
Kérem, az előterjesztés mellékleteként csatolt közbeszerzési tervet megvitatni, majd elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. március 26. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
 
 
 
 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/


  

 
Rábakecöl Község Önkormányzata 

2008. évi Közbeszerzési Terve 
 
 

Építési beruházás 
Közbeszerzés tárgya Becsült 

nettó érték 
(Ft) 

Fedezet 
biztosításának 
éve 

Közbeszerzési 
eljárás 
tervezett 
típusa 

Közbeszerzési 
eljárás 
megindításának 
tervezett 
időpontja 

Megkezdés 
tervezett 
időpontja 

Illetékes 
kapcsolattartó 

Megjegyzés 

Közlekedésfejlesztés: 
Rábakecöl Kossuth u. 
51., Kossuth u. 84. és 
Kossuth u. 129. 
buszöblök felújítása 
valamint Kossuth u. 51. 
és Rákóczi u. buszváró 
építése. 

 
 
23.000.000,-  

 
 
2008-2009. 

 
 
egyszerűsített 

 
 
2008. 
III. negyedév 

 
 
2008.  
IV. 
negyedév 

 
 
Tuba Erik 
polgármester 

 

 
 



  

 

 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. március 31. 

8. napirend: Falunapi programok, előkészületek 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A képviselőtestület korábbi döntése értelmében 2008. augusztus 2-án rendezzük meg a 
falunapot Rábakecölben. 
 
Az előadókkal folytatott előzetes egyeztetés alapján programokra az alábbiakat javaslom: 
2008. augusztus 1. péntek estére Karaoke. Hangulatmesterrel technika biztosításával 4 órára 
utazási költséggel bruttó 30.000,- Ft. 
 
2008. augusztus 2. szombatra: 
Műsor       Műsoridő  Költség (bruttó Ft) 
Ümmögő Néptánc Együttes    30-40 perc  45.000,-  
Jósnő       3-4 óra   20.000,- 
Tengri Íjászegyesület ajánlat szerinti 1-3. műsora 3-4 óra   94.000,- 
Free Time Band koncert    1,5 óra   30.000,- 
Páli-Vág énekkar és Szil citerazenekar  25 perc  25.000,- 
Csóti Minisztárok     80 perc  55.000,- 
Stex bál      hajnalig  65.000,- 
 
Valamint délelőtt mise orgonahangversennyel és a Horgászegyesület szervezésében 
horgászverseny. 
 
Kérem javaslatom megtárgyalását, valamint egyéb és a késő esti programra képviselői 
javaslatok megtételét. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. március 26. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/


  

 
 

 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. március 31. 

9.a) napirend: Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet felhatalmazása alapján 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2008. évi költségvetésünkben összesen 2.100.000,- Ft összeget terveztünk szervezetek 
működési támogatására. A 19/2006 (XII.29.) rendeletünk alapján javaslom az alábbi 
tervezetnek megfelelően pályázat kiírását: 
 

Pályázati felhívás 
(TERVEZET) 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati 
rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel 
 
Keretösszeg: 800.000,- Ft 
Pályázható összeg felső határa: 500.000,- Ft 
Pályázható célok: Működési jellegű költségek, rendezvények 
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2008.09.30 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2008. április 20. napjáig. 
 
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a 19/2006 (XII.29.) rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
További információ az Ügyrendi Bizottság elnökétől kérhető. 
 
Rábakecöl, 2008. március 31. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
               s.k. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
Rábakecöl, 2008. március 26. 
            Tuba Erik 
          polgármester 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/


  

 
 

 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. március 31. 

10. napirend: Közmeghallgatás 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szervezeti és Működési Szabályzatunk évente legalább két közmeghallgatás tartását írja elő. 
A közmeghallgatások időpontjait az eddigi gyakorlat szerint 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 helyezi a 
hangsúlyt. 
 
Fentiek alapján 2008. április 18. péntek 19 órai kezdettel közmeghallgatást javaslok 
meghirdetni az alábbi – 2008. évi munkatervben foglalt – napirenddel: 

 
1. Tájékoztató a kábeltévé üzemeltetéséről, szolgáltató váltásáról 
2. Beszámoló a 2007. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
3. Tájékoztató a 2008. évi fejlesztési tervekről 
4. Lakossági észrevételek 
5. Különfélék, bejelentések 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. március 27. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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