
Rábakecöl Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
6/2008. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 14-én 16,00 

órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Homlok István, Szabó Géza, 
 Horváth Győző, Pandur Ferenc képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Demeter Dénes Savaria Kft. ügyvezető igazgató helyettese, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
 lakosság részéről 6 fő. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Igazoltan hiányzó képviselő-testületi tag: Felhalmi Antal. 
Igazolatlanul hiányzó képviselő-testületi tag: Tuba Pál. 
 
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra az alábbi 
kiegészítéssel: 
 

Napirendi pontok: 
 
1.) Tájékoztatás a kábeltévé hálózat üzemeltetéséről 

Előadó: Demeter Dénes Savaria Kft. ügyvezető igazgató helyettese 
 

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Pályázati lehetőségek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
4.) Falunapi előkészületek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
6.) Társulási megállapodások módosítása 

a.) Alapító Okirat módosítása 
b.) Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
7.) Szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosításának megtárgyalása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 



8.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
9.) Személyi ügyek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A napirendi pontokat fenti kiegészítéssel a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) Tájékoztatás a kábeltévé hálózat üzemeltetéséről 

Előadó: Demeter Dénes Savaria Kft. ügyvezető igazgató helyettese 
 

Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen Demeter Dénes urat, a helyi kábeltelevízió 
hálózat üzemeltetőjének képviselőjét, és megkéri, hogy tájékoztassa a megjelenteket és a 
lakosságot az elmúlt 3 hónap munkájáról, a jelenlegi helyzetről és a közeljövőben várható 
változásokról. 
 
Demeter Dénes Savaria Kft. ügyvezető igazgató helyettese: elmondja, hogy az első 3 hónap 
lehetőséget adott arra, hogy átnézzék a hálózatot és a legszükségesebb eszközöket cseréljék. 
Ennek során megállapították, hogy az előző üzemeltető által leírt szerződés feltételeit, illetve 
a hírközlési hatóság által hozzáadott adatokat messze nem teljesítették. Néhány új csatornával, 
köztük a Viasat által üzemeltetett TV6-tal sikerült szerződést kötni, ennek a rendszerbe 
szétosztása 2 héten belül elkezdődik. Jövő héten az EON területgazdájával a legfontosabb 
helyeken, pl. az Ady utcában és a Bem utcában, ahol egyébként folyamatosan 
idegenkezűséget tapasztal, szeretnék kiváltani utcai hálózatra.  
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a lakossági visszajelzések alapján rosszabb a helyzet, 
mint 3 hónappal ezelőtt. A 20 csatornából 4-5 folyamatosan üzemképtelen vagy élvezhetetlen. 
Véleménye szerint a szerződésben vállalt bővítés nem történt meg. Csökkenteni kellene a 
szolgáltatás díját, amíg az teljes nem lesz, továbbá az el nem végzett szolgáltatásért ne 
számítson fel díjat. Inkább a meglévő fő csatornák legyenek jók, a csatornabővítés ne menjen 
azok rovására. Kérdése az lenne, hogy mikor lesz teljes a kábeltévé hálózat a vállalt 24 
csatornával, tehát mikorra hárulnak el a hibák?  
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: szeretné kérni, hogy amennyiben valamelyik csatorna 
huzamosabb ideig nem jó, arról tájékoztatót adjon, hogy a lakosság értesüljön arról. A 
csatornabővítést sem a lakosság kérte, azt a szolgáltató ajánlotta fel ingyen. A lakosság fizetne 
többet is érte, csak jó legyen a minősége.  
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: kérdése az lenne, hogy miben látja az okot, hogy a 
csatorna darabszáma sincs meg, illetőleg nem jó a minőség sem? A faluban a jelszint mérés 
ha mindenhol megvolt, akkor a gyakorlatban miért nem működik? Március 31-ig a 20 
csatorna működött, a hálózatrendszer elbírta, most miért nem? 
 
Demeter Dénes Savaria Kft. ügyvezető igazgató helyettese: feltett kérdésekre elmondja, hogy 
ha az új hálózat teljes mértékben kiépítésre kerül, akkor lesz teljes a kábeltévé hálózat, 
onnantól kezdve biztosan elhárul minden hiba, ez kb. 1 év, de a következő hetekben már lesz 
látszata. Az üzemeltetési szerződésben foglaltak teljesítésre kerültek, ezt dokumentumokkal 
alá tudja támasztani. Kéri a megjelenteket és a lakosságot, hogy a hibabejelentést nekik 



tegyék, ugyanis hozzájuk kevés hibabejelentés érkezik, ezzel ő itt szembesült. A csatorna 
darabszámával kapcsolatban elmondja, hogy csak ezt a hálózatszámot tudja átvinni, mert a 
kábelek nem viszik át a sávot. Az ő rendszere modernebb, mint a régi szolgáltató rendszere. A 
rossz minőség a nagyon meleg hőmérséklet miatt is lehetséges, mobilklímát vagy a 
szellőztetés megoldását javasolja a hálózat központi helyiségében, továbbá új 
parabolaantennát szeretne elhelyezni, ehhez kéri nagyobb hely biztosítását. A megkezdett 
munkát szeretné tovább folytatni. 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: javasolja más kábeltévé szolgáltató megkeresését és 
árajánlat bekérését. 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: még egy kis türelmi időt javasol a szolgáltató felé. 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a dénesfai kábeltévé szolgáltatóval már felvette a 
kapcsolatot arra az esetre, hogyha javulás nem mutatkozik. A héten a sávok áthangolása 
megtörténik, rövid időn belül kiderül, hogy beáll-e a javulás a kábeltévé hálózat kapcsán. Kéri 
a lakosságot, hogy hangolják újra a televíziót, és kövessék a képújságot a további ígért 
információkkal kapcsolatosan.  
 

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 

      Előadó: Tuba Erik polgármester 
    
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
Felkéri a képviselőket, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott tevékenységükről: 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: sörpadok beszerzésében és hazaszállításában, illetve az 
Ügyrendi Bizottsági ülésen vett részt. 
 
Domiter Ferenc képviselő-testületi tag: részt vett a Kovács család fogadásában. 
 
Horváth Győző képviselő-testületi tag: Ügyrendi Bizottsági ülésen vett részt. 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: június 4-én és 9-én az önkormányzat képviseletében 
részt vett a Magyar Aszfalt Kft. képviselője jelenlétében a 2007. évi útfelújítási munkálatok 
során felmerült hiányosságok kijelölésében, illetve a munkálatok elvégzése során azok 
átvételében. Június 21-én részt vett a lakáspályázatra jelentkezett Kovács János iváncsai 
lakosnál történt családlátogatáson, és ennek során a család július 5-én ellátogatott 
Rábakecölbe, a család szállítását ő vállalta. Június 23-án Beledbe részt vett az Oktatási 
Társulási Tanács ülésén, az ÁMK igazgatói állására pályázók meghallgatásán.  

 
3.) Pályázati lehetőségek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
pályázati felhívást tett közzé. Parlagfű-mentesítés céljából 1 fő munkaerőt lehet igényelni, 
legfeljebb 6 órára, 70%-os támogatás mellett. Mivel a költségvetésbe csak közhasznú és 
közcélú foglalkoztatás van betervezve, határozatot kell hozni arról, hogy a 30% önrészt az 1 
fő foglalkoztatására 3 hónapra vállalják-e.  



A képviselő-testület a parlagfű pályázatot 6 igen szavazattal elfogadta és egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 

33/2008.(VII.14.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által 
meghirdetett 2008. évi közhasznú munkaprogramok megvalósításának 
támogatására.  
A pályázat célja: közterületek parlagfű mentesítése.  
A pályázat keretében 1 fő 3 hónapos időtartamban történő 
foglalkoztatásához szükséges önerőt, azaz összesen 65.000 Ft-ot az 
önkormányzat a 2008. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. július 31. 

 
4.) Falunapi előkészületek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
  

Tuba Erik polgármester: az idei falunappal kapcsolatban – amely augusztus 2-án kerül 
megrendezésre - elmondja, hogy a várható költsége 700.000 – 800.000 Ft lesz.  
(A falunap felhívása főzéshez, illetve a falunapi programterv a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi).  
 

5.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: javasolja a helyi szervezetek támogatására az eddigiekhez hasonlóan 
800.000 Ft támogatási összeg megállapítását. Tájékoztatásul elmondja, hogy a Sport 
Egyesület 450.000 Ft-ot, a Pajtaműhely Alapítvány 170.000 Ft-ot, az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 100.000 Ft-ot, a Rábakecöl Iskoláért Alapítvány pedig 80.000 Ft támogatást kapott. 
Amennyiben nem számolnak el a helyi szervezetek a támogatás felhasználásáról, addig nem 
jogosultak további támogatásra.   
 
Szabó Géza Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot nem tárgyalta, 
de javasolja az elmúlt évekhez hasonlóan 800.000 Ft megállapítását helyi szervezetek 
támogatására. Javasolja továbbá, hogy a pályázható összeg felső határa 500.000 Ft legyen.  
 
A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat figyelembe véve a pályázati kiírást a 
következőképpen fogadta el: Keretösszeg: 800.000 Ft; pályázható összeg felső határa: 
500.000 Ft; pályázható célok: működési jellegű költségek, rendezvények; egy szervezet 
egyszerre csak egy pályázatot nyújthat be; a támogatás felhasználásának végső időpontja: 
2008.12.31.; pályázat benyújtási határideje: 2008.08.04. 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  

    
 



34/2008.(VII.14.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki 19/2006.(XII.29.) rendelet felhatalmazása alapján civil 
szervezetek részére működési jellegű költségek, rendezvények 
támogatására.  
A pályázat céljára felhasználható keretösszeg: 800.000 Ft, a 
pályázható összeg felső határa: 500.000 Ft. Egy szervezet csak egy 
pályázatot nyújthat be. A támogatás felhasználásának végső időpontja: 
2008.12.31. A pályázatokat 2008. augusztus 4-ig lehet írásban 
benyújtani Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Ügyrendi Bizottságához. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. július 20. 

 
6.) Társulási megállapodások módosítása 

a.) Alapító Okirat módosítása 
b.) Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásban 
felvételét kérte Cirák, Osli és Vitnyéd települések önkormányzata, ezért szükségessé vált a 
Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítása. (A módosított Társulási 
Megállapodás és az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítását elfogadta és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2008.(VII.14.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás és az 
Alapító Okirat módosítását elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kapuvár-Beledi 
Kistérség Többcélú Társulás elnökét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. július 31. 

 
7.) Szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosításának megtárgyalása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Monok község polgármesterének kezdeményezése a 
szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítása. A kiadott rendelettervezetek a monoki 
rendeletek mintájára készültek. Azonban elmondja azt is, hogy a monoki problémák 
Rábakecölben egyenlőre még nincsenek jelen. A gyermekvédelmi rendelet kiegészülne azzal, 



hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatások feltétele, hogy a gyermek rendszeresen 
járjon iskolába. A szociális rendeletben pedig a rendszeres szociális segélyt csak az 
önkormányzat által meghatározott munkavégzés esetén kaphatná a rászoruló. A rendeletet 
elvi megerősítés, egyetértés céljából szeretné módosításra javasolni.  
 
Szabó Géza Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság figyelembe véve, hogy a 
településen ilyen jellegű problémák jelenleg nincsenek, továbbá, mivel a rendelet elfogadásra 
még az Alkotmánybíróság előtt van, a rendelet módosítását nem javasolja. Javasolja elvi 
egyetértés tolmácsolását Monok polgármestere felé határozatba. 
 
A képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi rendelet módosítását 2 igen és 4 nem 
szavazat mellett elutasította.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyetértett a monoki kezdeményezéssel, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

  36/2008.(VII.14.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Monok 
Községi Önkormányzat kezdeményezésére – egyetért azzal, hogy a 
jelenleg hatályban lévő szociális törvény módosítása indokolt abból a 
megfontolásból, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők 
törvényes keretek között a rendelkezésre álló lehetőségek keretein 
belül minél szélesebb körben visszakerüljenek a munka világába. 
Elfogadhatatlannak tartja azt a jelenlegi törvényi szabályozást, amely 
a rendszeres szociális segély mértékét a minimálbér összegével közel 
azonos nagyságrendben állapítja meg, lehetetlenné téve ezzel a 
regisztrált munkanélküliek mielőbbi munkába állását.    
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen határozatot a monoki 
Önkormányzat polgármesterének küldje meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. július 31. 

 
8.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzati lakás bérleti szerződése az 
alábbiakkal egészült ki, mely feltételeket a család elfogadta: 

- a gyerekeket a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ oktatási-nevelési 
tanintézményeibe íratják; 

- rezsiszámlák befizetését havonta bemutatják; 
- az Egyesített Szociális Központ havi 1 alkalommal felveszi a kapcsolatot velük. 

 
A képviselő-testület a lakásbérleti szerződést fenti kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta. 
 
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Tolna megyei polgármesterek kezdeményezése 

szerint jelenlegi helyzetben fel kell szólítani a kormányt és a parlamentet, hogy a magyar 
társadalom iránt viselt felelősségünk tudatában a jogalkotás, különösen a költségvetési 



törvény elfogadása során osztálylétszámtól függetlenül egységesen biztosítsák az alapfokú 
oktatás normatív finanszírozását. Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat 
közgyűlésének elnöke leiratában a nyilatkozat tartalmával egyetértő települési 
polgármesterek egységes fellépését kezdeményezi annak érdekében, hogy a kormány és a 
parlament képviselőinek ezzel hívják fel a figyelmét az alapfokú oktatás 
finanszírozásának átgondolására. Mivel ebben Rábakecöl is érintett, javasolja a 
kezdeményezés támogatását. 

 
A képviselő-testület a kezdeményezéssel egyetértett és a támogatást elfogadta, majd 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

  37/2008.(VII.14.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal a Tolna megyei kezdeményezéssel, hogy a települési 
önkormányzatok vezetői egységesen lépjenek fel a kistelepülések 
óvodáinak és iskoláinak megmentéséért. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Tolna Megyei 
Önkormányzatot értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. július 31. 

 
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy volt egy olyan döntése a testületnek, miszerint a 

rezsiköltségeket átvitték az ÁMK-hoz, most kiderült, hogy nincs rá szükség. Javasolja, 
hogy ezt ismét helyben kezeljék, tehát a szolgáltatói díjakat ismét ide számlázzák. 
 

A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett. 
 
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az éves eseménynaptárba a nyugdíjas napot 

november 14. péntekre tűzték ki. Ebből az alkalomból a Rábacsécsényi Nyugdíjas Klubot 
kérné fel a meghívottak szórakoztatására, amit esetleg helyi műsorokkal ki lehetne 
egészíteni. Ez egy 20 fős csoport, maximum 2 és fél órás műsort tudnának adni, amely 
30.000 Ft lenne, plusz útiköltség. A kapcsolatot már felvette velük, de lehet, hogy az előre 
meghatározott időpont 1 napot tolódna, tehát nem november 14-én pénteken, hanem 15-én 
szombaton lenne a nyugdíjas nap.  

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag elfogadta. 
 
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a sportöltöző felújítására egy vállalkozótól 

érkezett 200.000 Ft-os ajánlat. 200.000 Ft nem lenne elegendő a problémák hosszú távú 
megoldására. Szükség lenne tetőjavításra, a falak is vizesednek, ki kellene festeni, stb. A 
teljes felújítás közel annyiba kerülne, mintha új épületet húznának fel.  

 
A képviselő-testület az épület állagának a megőrzése érdekében egyhangúlag javasolja a 
legszükségesebb felújításokat elvégeztetni. 
 
 Tuba Erik polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a héten az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület megkezdi a tűzoltóautó kiállításának az előkészületeit. 



 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábakecöl Iskoláért Alapítvány Alapító 
Okiratát szerették volna módosítani jogutóddal úgy, hogy az ne szűnjön meg, csak a 
tevékenységi köre és a neve módosuljon az alapítványnak. Erre sajnos így nem volt mód, 
javasolja egy új alapítvány létrehozását Rábakecölért, az iskoláért alapítvány mellett. 2-3 
év után az új alapítványnak az 1% is felajánlható lesz. 

 
A képviselő-testület egy új alapítvány létrehozását elfogadta és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

  38/2008.(VII.14.) Határozat 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Rábakecöl Községért” elnevezéssel létrehozandó közhasznú 
alapítvány Alapító Okiratát elfogadja. Az alapítvány célja: Rábakecöl 
községben a fejlesztési célkitűzések, életminőség javítását elősegítő 
oktatási, kulturális és sporttevékenység segítése. A képviselő-testület 
az alapítvány legfőbb döntést hozó és képviselő szerveként 5 fős 
kuratóriumot hoz létre, amelynek tagjai: 
Elnök: Boros Margit Rábakecöl, Dózsa u. 1/A. 
Tagok: Tuba Pál Rábakecöl, Ady E. u. 13. 
            Homlokné Halász Judit Rábakecöl, Kossuth u. 104. 
            Odorics József Rábakecöl, Rákóczi u. 27. 
            Szarkáné Horváth Valéria Rábakecöl, Ady u. 15.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy az alapítvány bírósági nyilvántartásba 
vételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. augusztus 31. 

 
9.) Személyi ügyek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
  

 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,45 
órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Tuba Erik                                Dr. Gál László 
polgármester                            jegyző 
 
 

 
Németh-Takács Katalin 

Jegyzőkönyvvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. július 14. 

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: 
 
19/2008. (III.31.) határozat a védőnő helyettesítéséről 
29/2008. (V.26.) határozat SPO-SIF-08 pályázat benyújtása 
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy azon képviselők számára, akik elektronikus 
elérhetőséget biztosítottak, 2008. február 5. – 2008. július 5.-ig öt hónap alatt 70 db értesítő 
került kiküldésre önkormányzati témában. Július 1. napjától községünk honlapján a képviselő-
testület ülésére szóló meghívóval együtt a napirendekhez tartozó előterjesztések is elérhetőek, 
letölthetőek a képviselők és az érdeklődők számára egyaránt. 
 
Június-július hónap folyamán 2 hétre közcélú foglalkoztatás céljából 1 fő munkaerőt 
igényeltem. Július 4. napján lejárt a február végén foglalkoztatásba vett közcélú szerződése, 
melyet nem hosszabbítottam meg. 
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2008. június 19-én megtartott ülésén többek 
közt mai 6. napirendi pontunk keretében tárgyalandókról, településünket nem érintő 
intézmény fenntartási társulási megállapodások módosításáról, Cirák és Vitnyéd bejáró 
tanulóinak utaztatásáról valamint a 2008. évi költségvetésről szóló határozatának 
módosításáról döntött. 
 
Dr. Kaszás József doktorúr betegsége miatt 2008. július 7.-től Dr. Tóth Ilona látja el 
körzetünkben a háziorvosi ügyeletet. 
 
Elmúlt hónapban Szabó Géza képviselő közreműködésével 14 garnitúra sörpadot szereztünk 
be. 
 
A januári és márciusi viharkárokat a biztosító elrendezte, így összesen 295.100,- Ft összeget 
utalt át számlánkra. 
 
 

mailto:rabakecol@t-online.hu
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Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a három kistérség által konzorciumban beadott 
pályázat – melyben mi a csónakkikötő pihenőházzal voltunk érintettek – nem nyert. A 
buszöblök felújítására és buszvárók építésére, az Erkel utca felújítására, a ravatalozó 
felújítására, a strandpálya építésére valamint a Tárt kapus létesítmények Programra beadott 
pályázatainkat formailag befogadták. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzathoz 
összesen nyolc – ebből hat önkormányzati, egy egyesületi és egy alapítványi – benyújtott 
pályázatunk mindegyike nyert, összesen 410.000,- Ft összeget. A kistérség által benyújtott 
sport valamint senior pályázatok is nyertek. 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. július 12. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. július 14. 

3. napirend: Pályázati lehetőségek 

Előterjesztés 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ az alábbi pályázati felhívást tette közzé. 
„A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázatot hirdet a 2008. évi közhasznú 
munkaprogramok megvalósításának támogatására, a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított, 1991. évi IV. törvény, valamint a 

rendelet értelmében. 
foglalkoztatást elősegítő támogatásról szóló, többször módosított 6/1996.(VII.16.) MüM 

A pályázat célja: Közterületek parlagfű-mentesítése. 
A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be Győr-Moson-Sopron megye területén lévő  
települési önkormányzatok . 
A pályázat célcsoportja: 45 év felettiek, szakképzetlenek, roma származásúak 
 A támogatás összege: A támogatás mértéke a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 70 
%-a, 6 órás foglalkoztatás esetén 
A támogatás időtartama: Legfeljebb 4 hónap 
Pályázati feltételek: 
- a támogatott foglalkoztatásba bevont személyeket a megyei munkaügyi kirendeltségek által 
közvetített regisztrált munkanélküliek köréből alkalmazza. 
-  a foglalkoztatás 2008. július 1.-től indítható, de legkésőbb augusztus 1-ig meg kell kezdeni. 
A pályázat benyújtásához szükséges adatlapokat a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi 
Központ győri, soproni, mosonmagyaróvári, kapuvári és csornai kirendeltségén lehet 
beszerezni, illetve a nyomtatvány letölthető a www.nyugatrmk.hu honlapról 
A pályázatot egy példányban a pályázó székhelye szerinti kirendeltséghez kell beküldeni. 
Benyújtási határidő: 2008. június 25. 
A támogatásról a beérkezett kérelmek és a rendelkezésre álló keret figyelembevételével a 
munkaügyi központ területileg illetékes kirendeltsége dönt.” 
A pályázati felhívásra 1 fő munkaerőigényt nyújtottam be. Kérem a képviselő-testület 
támogatását a szükséges önerő biztosításához. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rábakecöl, 2008. július 12. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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Falunap 2008 - Rábakecöl 
Felhívás 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzata a 2008. augusztus 2. napján megrendezésre kerülő 
falunapi főzéshez szakácsokat keres. 
 
Az alábbi ételek elkészítéséhez biztosítjuk a következő hozzávalókat: 
 

Hozzávaló/Kategória 1. Babgulyás 2. Pincepörkölt 
Sertés comb (kg)  10 13 
Sertés lapocka (kg) 2 3 
Burgonya (kg) - 15 
TV paprika (kg) 8 8 
Paradicsom (kg) 4 4 
Bab 6,5 - 
Fokhagyma (dkg) 80 80 
Vöröshagyma (kg) 4 4 
Só (dkg) 40 40 
Csemege paprika (dkg) 4 4 
Őrölt bors (dkg) 0,4 0,4 
Zsír (kg) 1,6 1,6 
Őrölt kömény (dkg) 0,4 0, 
Kolozsvári szalonna (kg)  1 kg 
Erős pista (üveg) 1 1 
   
 
Egyéb hozzávalók beszerzése egyénileg történik, melyeket számla ellenében 1.000,- forint 
összegig az önkormányzat megtérít. 
 
Az ételeket 80 főre kell elkészíteni. 
 
A rendezvény szervezője biztosítja a helyszínt, 1 db asztalt, 2 db széket, 1 db teletöltött 
gázpalackot, kenyeret, evőeszközt és tálat. 
 
A főzéshez szükséges katlant, üstöt és gázrózsát a versenyző biztosítja. 
 
Egyéb ételek elkészítésére is van lehetőség az alábbi feltételek teljesítése mellett: 
- 80 főre elegendő mennyiség készítése 
- Az összes hozzávalót a főzést vállaló biztosítja, melyet számla ellenében legfeljebb 

10.000,- Ft értékig az önkormányzat megtérít. 
 
Jelentkezni lehet Tuba Eriknél 2008. július 15-ig a 30/660-18-60 telefonszámon. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. július 1. 
            Tuba Erik 
          polgármester 



Falunap 2008 Rábakecöl 
Programterv 

 
„A” „B” (=”A”+) 

Péntek    
20.00 Karaoke-party   
Szom. Helyszín: Horgásztó   
8.00 Horgászverseny   
11.30 Eredményhirdetés és díjátadás   
12.00 Ebéd: halászlé   
 Helyszín: Római Katolikus Templom   
10.30 Szentmise   
11.xx Császár Sándor orgonál   
 Helyszín: Sportpálya   
14.00 Térzene, légvár 14.00 Bohóc 
14.45 Jósnő (17.45-ig)   
15.00 Megnyitó   
15.00 Paraméterek mérése: vérnyomás, 

vércukor, testsúly (17 óráig) 
  

15.10 Kispályás labdarúgó bajnokság   
15.10 Napsugár Tánciskola bemutatója   
15.20 Németh Barbara diszkótánc bemut.   
 Nagy Karina hastánc bemutatója   
15.35 Ősmagyar család: Korhű öltözetű- és 

fegyverzetű előadás 
  

15.45 Ümmögő Néptánc Együttes   
15.50 Íjászbemutató, íjászati lehetőség   
16.25 Vági Rába Dalkör   
 Linkószer Citerazenekar   
16.30 Rovásírás oktatás   
16.50 RIÖK-Grease   
17.05 Vacsora   
17.15 Free Time Band együttes muzsikál   
18.00 Süteménykóstolás   
18.30 Vetélkedő és amatőr íjászverseny 18.00 Lufi hajtogatás (20.00-ig) 
18.45 Csóti Minisztárok 18.30 Humorista (30 perc) 
20.05 Eredményhirdetések, díjátadás   
20.15 Váradi János, Bihari Gellért ??(1 óra) 20.45 Bűvész (30 perc) 
 Stex bál   
22.00 Nyúli Mazsorettek   
22.30 Stex bál   
  24.00 Tűzijáték (15 perc) 
 
Helyszínjelölések: 
 Színpad 
 Kispálya 
 Lőpálya 
 Nagypálya déli térfél 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. július 14. 

5. 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 2008. évben második alkalommal 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: ……… Ft 
Pályázható összeg felső határa: ……… Ft 
Pályázható célok: Működési jellegű költségek, rendezvények 
Felhasználásra irányuló megkötések: Utazási célra legfeljebb … %-a, reprezentációs 
költségek fedezetére pedig … %-a fordítható a megítélt támogatásnak. 
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2008.12.31. 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2008. augusztus 4. 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. július 14. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
               s.k. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rábakecöl, 2008. július 2. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. július 14. 
6. napirend: Társulási megállapodások módosítása 
 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásába felvételét kérte Cirák, Osli és Vitnyéd 
települések Önkormányzata. A községek a Társulási Megállapodásban foglalt feltételeket 
vállalják. A módosított Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat az előterjesztés 
mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően 
szíveskedjenek elfogadni! 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. július 1. 
          Tuba Erik s.k. 
          polgármester 
 



AALLAAPPÍÍTTÓÓ  OOKKIIRRAATT  
MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

 
 
Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratát az alapítók 2008. július 1-
től az alábbiak szerint módosítják: 

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

Alapítója:  Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Beled Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Dénesfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Himod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak. 

Kapuvár, 2008. június 19. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A ÍRÁSOK:LÁ  

BBAABBÓÓTT Község Képviselő-testülete nevében: 

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

BBEELLEEDD Nagyközség Képviselő-testülete nevében: 

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

CCIIRRÁÁKK Község Képviselő-testülete nevében: 

 ………………………………..  ……………………………….. 
 Tóth Sándor Csillagné Dr. Fábián Éva 
 polgármester  körjegyző 

DDÉÉNNEESSFFAA Község Képviselő-testülete nevében: 

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

EEDDVVEE Község Képviselő-testülete nevében: 

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

GGYYÓÓRRÓÓ Község Képviselő-testülete nevében: 

 ………………………………..  ……………………………….. 



 Ötvös László Csillagné Dr. Fábián Éva 
 polgármester  körjegyző 

HHIIMMOODD Község Képviselő-testülete nevében: 

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

HHÖÖVVEEJJ  Község Képviselő-testülete nevében: 

 ………………………………..  ……………………………….. 
 Dr. Némethné István Erzsébet  
 polgármester  körjegyző 

KKAAPPUUVVÁÁRR Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 

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

KKIISSFFAALLUUDD  Község Képviselő-testülete nevében: 

 ………………………………..  ……………………………….. 
 Balogh István  
 polgármester  körjegyző 

MMIIHHÁÁLLYYII Község Képviselő-testülete nevében: 

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

OOSSLLII Község Képviselő-testülete nevében: 

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

RRÁÁBBAAKKEECCÖÖLL Község Képviselő-testülete nevében: 



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

SSZZÁÁRRFFÖÖLLDD Község Képviselő-testülete nevében: 

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

VVAADDOOSSFFAA Község Képviselő-testülete nevében: 

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

VVÁÁSSÁÁRROOSSFFAALLUU Község Képviselő-testülete nevében: 

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

VVEESSZZKKÉÉNNYY Község Képviselő-testülete nevében: 

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

VVIITTNNYYÉÉDD Község Képviselő-testülete nevében: 

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

 

 

Z ADÉK:ÁR  

A fenti Alapító Okiratot az alábbi települések fogadták el teljes körrel a kistérségi 
többcélú társulás létrehozására: 
 



Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Beled Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Dénesfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Himod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 



KKAAPPUUVVÁÁRR--BBEELLEEDDII  KKIISSTTÉÉRRSSÉÉGG  TTÖÖBBBBCCÉÉLLÚÚ  TTÁÁRRSSUULLÁÁSSAA  
TTÁÁRRSSUULLÁÁSSII  MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSSÁÁNNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

Kapuvár-Beledi Kistérség önkormányzatai a közöttük 2004. november 29-én létrejött, 2005. 
február 9-én, 2005. június 8-án, 2007. március 6-án, 2007. augusztus 28-án, 2007. október 16-
án és 2007. december 12-én módosított megállapodást 2008. július 1-jétől az alábbiak szerint 
módosítják: 

1. Társulási Megállapodás VII./7./2. pontja hatályát veszti. 

2. Társulási Megállapodás X./2. pontjában az 1/A. számú melléklet címe az alábbiak 
szerint változik: 

1/A. számú melléklet: Területfejlesztési célra társult tagok jegyzéke 

3. Társulási Megállapodás 1., 1/A., 2. és 3. számú melléklete helyébe e megállapodás 
1., 1/A., 2. és 3. számú melléklete lép. 

Megállapodó önkormányzatok jelen Társulási Megállapodás módosítást, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Kapuvár, 2008. június 19. 

 



1. számú melléklet 
 

A többcélú feladatokra társult tagok jegyzéke 

 A Társulásban résztvevő települési 
önkormányzatok neve 

A Társulásban résztvevő 
települési önkormányzatok 

székhelye 

A Társulásban 
résztvevő települési 
önkormányzatok 

polgármestereinek 
neve 

1. Babót község Önkormányzata  
9351 Babót, 

Ady E. u. 3. 
Molnár János 

2. Beled Nagyközség Önkormányzata 
9343 Beled,  

Rákóczi u. 137. 
Tompáné 
Balogh Mária 

3. Cirák Község Önkormányzata 
9364 Cirák 

         Fő u. 6. 
Tóth Sándor 

4. Dénesfa Község Önkormányzata 
9365 Dénesfa 

         Fő u. 11. 
Takács Lajos 

5. Edve Község Önkormányzata 
9343 Edve 

          Petőfi u. 60. 
Imre László Csaba 

6. Gyóró Község Önkormányzata 
9363 Gyóró, 

         Fő u. 7. 
Ötvös László 

7. Himod Község Önkormányzata 
9362 Himod, 

         Kossuth u. 1. 
Dr. Pődör Péterné 

8. Hövej Község Önkormányzata 
9361 Hövej,  

          Fő u. 52. 
Dr. Némethné 
István Erzsébet 

9. Kapuvár Város Önkormányzata 
9330 Kapuvár, 

          Fő tér 1. 
Hámori György 

10. Kisfalud Község Önkormányzata 
9341 Kisfalud, 

          Kossuth L.  u. 61. 
Balogh István 

11. Mihályi Község Önkormányzata 
9342 Mihályi, 

          Kisfaludi u. 7. 
Pap Lajosné 

12. Osli Község Önkormányzata 
9354 Osli 

         Fő u. 9. 
Fodor József 

13. Rábakecöl Község Önkormányzata 
9344 Rábakecöl 

         Kossuth u. 129. 
Tuba Erik 

14. Szárföld Község Önkormányzata 
9353 Szárföld, 

         Fő u. 16. 
Horváth Ferenc 

15. Vadosfa Község Önkormányzata 
9346 Vadosfa, 

         Kossuth L. u. 19. 
Szakács Lajos 

16. Vásárosfalu Község Önkormányzata 
9343 Vásárosfalu, 

          Fő u. 38. 
Molnár Sándor 

17. Veszkény Község Önkormányzata 
9352 Veszkény, 

          Fő u. 63. 
Matzkó János 

18. Vitnyéd Község Önkormányzata 
9371 Vitnyéd, 

          Fő u. 7. 
Tóth Kálmán 



1/A. számú melléklet 
 

Területfejlesztési célra társult tagok jegyzéke 
 

 A Társulásban résztvevő települési 
önkormányzatok neve 

A Társulásban résztvevő 
települési önkormányzatok 

székhelye 

A Társulásban 
résztvevő települési 
önkormányzatok  

polgármestereinek 
neve 

1. Babót község Önkormányzata  
9351 Babót,  

Ady E. u. 3. 
Molnár János 

2. Beled Nagyközség Önkormányzata 
9343 Beled,  

Rákóczi u. 137. 
Tompáné 
Balogh Mária 

3. Cirák Község Önkormányzata 
9364 Cirák 

         Fő u. 6. 
Tóth Sándor 

4. Dénesfa Község Önkormányzata 
9365 Dénesfa 

         Fő u. 11. 
Takács Lajos 

5. Edve Község Önkormányzata 
9343 Edve 

          Petőfi u. 60. 
Imre László Csaba 

6. Gyóró Község Önkormányzata 
9363 Gyóró, 

         Fő u. 7. 
Ötvös László 

7. Himod Község Önkormányzata 
9362 Himod, 

         Kossuth u. 1. 
Dr. Pődör Péterné 

8. Hövej Község Önkormányzata 
9361 Hövej, 

          Fő u. 52. 
Dr. Némethné 
István Erzsébet 

9. Kapuvár Város Önkormányzata 
9330 Kapuvár, 

          Fő tér 1. 
Hámori György 

10. Kisfalud Község Önkormányzata 
9341 Kisfalud, 

          Kossuth L.  u. 61. 
Balogh István 

11. Mihályi Község Önkormányzata 
9342 Mihályi, 

          Kisfaludi u. 7. 
Pap Lajosné 

12. Osli Község Önkormányzata 
9354 Osli 

         Fő u. 9. 
Fodor József 

13. Rábakecöl Község Önkormányzata 
9344 Rábakecöl 

         Kossuth u. 129. 
Tuba Erik 

14. Szárföld Község Önkormányzata 
9353 Szárföld, 

         Fő u. 16. 
Horváth Ferenc 

15. Vadosfa Község Önkormányzata 
9346 Vadosfa, 

         Kossuth L. u. 19. 
Szakács Lajos 

16. Vásárosfalu Község Önkormányzata 
9343 Vásárosfalu, 

          Fő u. 38. 
Molnár Sándor 

17. Veszkény Község Önkormányzata 
9352 Veszkény, 

          Fő u. 63. 
Matzkó János 

18. Vitnyéd Község Önkormányzata 
9371 Vitnyéd, 

          Fő u. 7. 
Tóth Kálmán 



2. számú melléklet 

 
A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati arányok megoszlása 
 

 

 Település A települést megillető 
szavazatok száma 

 1. Babót 1 

 2. Beled 1 

 3. Cirák 1 

 4. Dénesfa 1 

 5. Edve 1 

 6. Gyóró 1 

 7. Himod 1 

 8. Hövej 1 

 9. Kapuvár 1 

 10. Kisfalud 1 

 11. Mihályi 1 

 12. Osli 1 

 13. Rábakecöl 1 

 14. Szárföld 1 

 15. Vadosfa 1 

 16. Vásárosfalu 1 

 17. Veszkény 1 

 18. Vitnyéd 1 
 
 
 
 

Eredeti szavazati szám összesen 18 

Határozatképességhez szükséges szavazatszám 

10 + a jelenlévő tagok által képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi 
társulást alkotó települések lakosságszámának 

1/3-át 

Határozathozatalhoz szükséges szavazatszám 
jelenlévő tagok többségi szavazata + meghaladja 

az általuk képviselt települések 
lakosságszámának 1/3-át 

Minősített többséghez szükséges szavazatszám 
legalább a jelenlévő tagok szavazatának 2/3-a + 

eléri az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét 

 
 



 
3. számú melléklet 

 
 
 
A Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjait megillető szavazati arányok megoszlása  
 
 
 

 Település A települést megillető 
szavazatok száma 

 1. Babót 1 

 2. Beled 1 

 3. Cirák 1 

 4. Dénesfa 1 

 5. Edve 1 

 6. Gyóró 1 

 7. Himod 1 

 8. Hövej 1 

 9. Kapuvár 1 

 10. Kisfalud 1 

 11. Mihályi 1 

 12. Osli 1 

 13. Rábakecöl 1 

 14. Szárföld 1 

 15. Vadosfa 1 

 16. Vásárosfalu 1 

 17. Veszkény 1 

 18. Vitnyéd 1 

 
 
 
 
 
Eredeti szavazati szám összesen 18 

Határozatképességhez szükséges 
szavazatszám 10 

Határozathozatalhoz szükséges 
szavazatszám jelenlévő tagok többségi szavazata  

Minősített többséghez szükséges 
szavazatszám legalább a jelenlévő tagok szavazatának 2/3-a  



Babót község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

  Molnár János  Degovics Ildikó 
 polgármester  jegyző 

Beled község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

  Tompáné Balogh Mária  Dr. Gál László 
 polgármester  jegyző 

Cirák község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

  Tóth Sándor  Csillagné Dr. Fábián Éva 
 polgármester  jegyző 

Dénesfa község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

  Takács Lajos  Dr. Gál László 
 polgármester  jegyző 

Edve község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

  Imre László  Dr. Gál László 
 polgármester  jegyző 

Gyóró község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

  Ötvös László  Csillagné Dr. Fábián Éva 
 polgármester  körjegyző 

Himod község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

  Dr. Pődör Péterné  Németh Lászlóné 
 polgármester  körjegyző 

Hövej község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 
határozat száma: 

 Dr. Némethné István Erzsébet   
 polgármester  körjegyző 



Kapuvár
stülete 

nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Hámori György  Borsodi Tamás 
 polgármester  jegyző 

Kisfalud község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Balogh István   
 polgármester  körjegyző 

Mihályi község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Pap Lajosné  Ottlakán Roland Olivér 
 polgármester  körjegyző 

Osli község 
te 

nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Fodor József  Csonka László 
 polgármester  jegyző 

Rábakecöl 
község képviselő-
testülete nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Tuba Erik  Dr. Gál László 
 polgármester  jegyző 

Szárföld
stülete 

nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Horváth Ferenc  Pintér Róbert 
 polgármester  jegyző 

Vadosfa község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Szakács Lajos  Ottlakán Roland Olivér 
 polgármester  körjegyző 

Vásárosfalu 
község képviselő-
testülete nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Molnár Sándor  Dr. Gál László 
 polgármester  jegyző 

 város 
képviselő-te

határozat száma: 

határozat száma: 

határozat száma: 

képviselő-testüle
határozat száma: 

határozat száma: 

 község 
képviselő-te

határozat száma: 

határozat száma: 

határozat száma: 
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Veszkény község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Matzkó János  Főző Lívia 
 polgármester  jegyző 

Vitnyéd község 
képviselő-testülete 
nevében 

A módosítást 
jóváhagyó KT-i 

  Tóth Kálmán  Pásztor Katalin 
 polgármester  jegyző 

határozat száma: 

határozat száma: 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

… sz. rendelete  
 

T E R V E Z E T  
 

a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló ….. (…….) 
Önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 32. § (3) és a 37/D. 
§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a felnőtt korúakra vonatkozó szociális 
gondoskodás helyi szabályairól szóló ……………. (…...) Önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

 
1. § A R. ….. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

….. § 
 
(1) Az önkormányzat az Egyesített Szociális Központ, Beled (továbbiakban: Családsegítő 

Szolgálat) útján, beilleszkedést segítő program kidolgozásával gondoskodik az 
együttműködés intézményi feltételeiről. 

(2) Az együttműködési kötelezettség tartalma: 
a) A nem foglalkoztatott személy köteles a Családsegítő Szolgálatot a rendszeres 

szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül személyesen felkeresni. 

b) A nem foglalkoztatott személy az első megjelenést követő 60 napon belül 
köteles a Családsegítő Szolgálattal az Szt-ben meghatározott beilleszkedési 
programról írásbeli megállapodást kötni.  

(3) Az önkormányzattal való együttmûködés keretében az aktív korú nem foglalkoztatott 
személy köteles  

 a) adatait és adatainak megváltozását a Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni; 
 b) a segélyre való jogosultság fennállásának felülvizsgálatát elôsegíteni; 
 c) a felajánlott, számára megfelelô munkalehetôséget elfogadni; 
        d) amennyiben munkába áll, s a munkahelyet nem az önkormányzat vagy a 

Munkaügyi Központ ajánlja fel számára, a munkába állás tényét köteles bejelenteni, 
        e) a részére meghatározott önkormányzati közérdekű munkavégzést teljesíteni, 
        f) a Rábakecöl Községi Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézménybe járó 

tanköteles korú illetőleg iskolai életmódra felkészítő oktatásra köteles gyermekeit az 
intézményekbe járatni. 

(4) Önkormányzati közérdekű munkavégzés: az önkormányzat közigazgatási területén belül, a 
jogszabály alapján helyi önkormányzati feladatellátás körébe tartozó helyi közszolgáltatások 
közül az önkormányzat által meghatározott munkavégzés, melynek mértéke a jogosult részére 
megállapított rendszeres szociális segély minden megkezdett 5.000 Ft-ja után számított napi 8 
óra. Az önkormányzati közérdekű munkavégzést, a Képviselő-testület által meghatározott 
keretek között, a Polgármester rendeli el. 
(5) Az önkormányzati közérdekű munkavégzésre történő behívás rendjét az önkormányzat - 
Képviselő-testület által külön határozatban meghatározott -szükségleteihez igazodva kell 
kialakítani. A munkavégzés megkezdése előtt a behívott személynek üzemorvosi alkalmassági 
vizsgálaton, valamint munka- és balesetvédelmi oktatáson kell részt vennie.  

 29 



(6) A Polgármester az önkormányzati közérdekű munkavégzés elrendeléséről, a munkavégzés 
megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban értesíti a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személyt, aki a munkavégzés teljesítése alól - indokolt esetben - 1 alkalommal 
halasztást kérhet.  
(7) Az önkormányzati közérdekű munkavégzésre kötelezett személy köteles a kijelölt 
munkaterületen az előírt időtartamban munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és a 
részére meghatározott munkavégzést teljesíteni. Aki ezen kötelezettségét nem teljesíti, vagy a 
munkavégzés ideje alatt szeszes italt fogyaszt, a Polgármester jogosult a rendszeres szociális 
segélynek az elrendelt és nem teljesített munkavégzéssel arányos részét saját hatáskörében 
meghozott határozattal megvonni. A határozatról értesíteni kell a rendszeres szociális 
segélyben részesülő személyt, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját és a Családsegítő 
Szolgálatot. 
(8) A (7) bekezdésben szabályozott kötelezettség szegés ismételt előfordulása esetén a 
rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. 
(9) Az Önkormányzati közérdekű munka elvárásnak megfelelő teljesítése esetén, az 
önkormányzat segítséget nyújt a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 
munkahelyen történő elhelyezkedéséhez, melyet írásbeli ajánlás formájában is megerősít. Az 
elhelyezkedéshez szükséges ajánlást a Polgármester írja alá.  
 
 
2. § A R. a …... §-t követően az alábbi …... §-sal egészül ki.  

 
........A. § 

 
(1) A Munkaügyi Központtal történő együttmûködés keretében az aktív korú nem 

foglalkoztatott személy köteles 
a) nyilvántartásba vétel céljából a Munkaügyi Központnál bejelentkezni, adatai 

megváltozását közölni; 
b) a Munkaügyi Központ értesítése alapján munkahely felajánlása céljából a Munkaügyi 

Központnál megjelenni, a felajánlott megfelelő munkát elfogadni; 
(2) A kérelmezőt – kérelme elbírálását megelőzően – tájékoztatni kell az együttmûködési 

kötelezettségrôl, annak tartalmáról, formáiról, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy 
kérelme kedvezô elbírálása esetén az együttmûködési kötelezettségnek eleget tesz.  
 

 
6. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  
 
 
 
 
 
     Dr. Gál László sk.      Tuba Erik sk. 
             jegyző      polgármester 
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Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

      
……………... sz. rendelete 

 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 

……….. (……………...) Önk. Rendelet módosításáról 
 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló …….. (……….) Önk. Rendelet ... §-a 
az alábbi (…) bekezdéssel egészül ki: 
 
 (…) Meg kell vonni az önkormányzat által megállapított illetőleg folyósított 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást, 
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást attól a szülőtől, akiknek a gyereke 
a közoktatási intézmény figyelmeztetése ellenére igazolatlanul hiányzik az iskolából 
illetőleg az iskolai életmódra felkészítő kötelező óvodai foglalkozásról, és ezzel a 
szülő a gyermek nevelését, értelmi, erkölcsi fejlődését veszélyezteti. 
 

 
2. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 

     Dr. Gál László sk.     Tuba Erik sk. 
             jegyző      polgármester 

 
 


