
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
9/2008. szám 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. szeptember 11-én 

(csütörtökön) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Homlok István, 
 Pandur Ferenc, Major Gyula, 
 Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Boros Margit a „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány elnöke, 
 Nagy Attiláné műszaki előadó, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Igazoltan hiányzik Horváth Győző képviselő, igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.  
 
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Eskütétel 
             Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.) Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány gazdálkodásáról  
Előadó: Boros Margit elnök 

 
3.) Urnaoszlop kihelyezése a temetőben 

Előadó: Nagy Attiláné műszaki előadó 
 

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

 
5.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
7.) Pályázatok, pályázati lehetőségek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 



8.) Különfélék, bejelentések 
            Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 
Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1.) Eskütétel 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Szabó Géza augusztus 1-ével lemondott képviselői 
mandátumáról munkahelyi összeférhetetlenség miatt. Egyben köszönti Major Gyulát, akit arra 
kér, hogy szíveskedjék letenni az esküt, amely feltétele annak, hogy az önkormányzat 
képviselő-testületének tagjává váljon.  
 
Ezt követően Major Gyula a polgármester előtt az esküt letette, majd részére a megbízólevelet 
a polgármester átadta. 
 
Tuba Erik polgármester: Kérdése továbbá az lenne, hogy – mivel Szabó Géza képviselő 
lemondásával az Ügyrendi Bizottság elnöki posztja is felszabadult, illetőleg Szociális 
Bizottsági tagsága is megszűnt – Major Gyula vállalná-e az Ügyrendi Bizottság elnökeként, 
továbbá a Szociális Bizottság tagjaként is a jövőre vonatkozóan a közreműködést. Megkérdezi 
Major Gyulát, hogy elfogadja-e jelölést, továbbá hozzájárul-e ahhoz, hogy megválasztása 
nyílt szavazással történjen.  
 
Major Gyula képviselő-testületi tag: elfogadja a jelölést az Ügyrendi Bizottság elnöki és 
Szociális Bizottsági tagságra, és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy megválasztása nyílt 
szavazással történjen. 
 
A képviselő-testület vita nélkül fentiekkel egyetértett, majd 5 igen és 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 

48/2008.(IX.11.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Ügyrendi Bizottság elnökének és a Szociális Bizottság tagjának Major 
Gyula képviselőt megválasztja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy Major Gyula képviselő részére a 
megbízólevelet adja át. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.) Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány gazdálkodásáról 

Előadó: Boros Margit elnök 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti Boros Margitot, a „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány elnökét 
és felkéri, hogy tartsa meg beszámolóját az Alapítvány 2007. évi működéséről.  
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Boros Margit elnök: elmondja, hogy a „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány 2000. szeptember 1-
én jött létre, mely alapítvány nemcsak az iskolások, hanem az óvodások érdekeit is szolgálja. 
Az Alapítvány 2007. évi gazdálkodásáról elmondja, hogy támogatásokból 93.700 Ft bevétele 
volt az Alapítványnak, ebből 43.700 Ft SZJA 1% felajánlásokból, 50.000 Ft pedig pályázati 
nyereményből. Az 50.000 Ft pályázati nyeremény szeptember 1-ével került felhasználásra, 
amiből 11.000 Ft-ért játszóházat szerveztek gyerekeknek, a tanulóknak 4 alkalomra szóló 
színházbérletet vásároltak, amely 30.000 Ft-ba került, 10.000 Ft-ba pedig a bankköltségek. 
2006. évről a pénzmaradvány 292.000 Ft volt, melyből az Alapítvány az osztályok 
kirándulását támogatta. Az alsósok 110.000 Ft-ot, a felsősök pedig 150.000 Ft-ot kaptak. Az 
értékcsökkenés 47.520 Ft, a tárgyi eszközök értéke pedig 24.600 Ft. A 2007. év végét az 
Alapítvány 74.000 Ft pénzmaradvánnyal zárta. Az idei évre vonatkozóan továbbra is bízik az 
1% felajánlásokban, továbbá elmondja, hogy idén már nyert az Alapítvány 40.000 Ft-ot a 
Megyei Önkormányzattól. Továbbra is szeretnék az óvodások és az iskolások főként 
szabadidős tevékenységét támogatni. 
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette. 
 

3.) Urnaoszlop kihelyezése a temetőben 
Előadó: Nagy Attiláné műszaki előadó 

 
Nagy Attiláné műszaki előadó: elmondja, hogy már korábban is felmerült az urnás temetkezés 
lehetősége a rábakecöli temetőben, ha arra lenne igény a faluban. A csornai Jószív 
Temetkezési Vállalat foglalkozik urnaoszlopok kihelyezésével, melyek előre megválthatók és 
elhelyezhetők. 3 féle urnaoszlopot kínál: az egyes oszlopot, mely 2 urna befogadására 
alkalmas és bruttó 55.000 Ft-ba kerül. A kis kettes oszlopot, mely 88.000 Ft, és a nagy kettes 
oszlopot - amely díszesebb és magasabb, mint a kis kettes oszlop – 122.500 Ft-ba kerül. 
Lehetőség van továbbá urnakripta kialakítására is, amely 4 urnahelyet foglal magába, az ára 
pedig 220.000 Ft. Urnaoszlop megvásárlása és kihelyezése esetén egyes sírhely megváltása 
szükséges. A 3 féle urnaoszlop mintadarabjainak kihelyezése ingyenes, a lakosság megnézheti 
és kiderül, hogy van-e rá igény a faluban. Amennyiben a testület az urnaoszlopok kihelyezése 
mellett dönt, úgy javasolja, hogy a mintadarabok központi helyre, pl. a ravatalozó mellé 
kerüljenek kihelyezésre.   
 
A képviselő-testület az urnaoszlopok kihelyezését egyhangúlag támogatta. 
 

4.) Beszámoló 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). 
Mindezek után felkéri a képviselőket, tartsák meg beszámolójukat az előző ülés óta tett 
intézkedéseikről. 

- Homlok István képviselő-testületi tag: a rá bízott kisebb javításokat a faluban 
elvégezte.  

- Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: anyagbeszerzést végzett az önkormányzat 
megbízásából. 

- Pandúr Ferenc képviselő-testületi tag: a kábeltévé szolgáltató tájékoztatóján vett részt, 
és a lakosság kérésére, panaszára, bejelentésére igyekezett tájékoztatást és segítséget 
adni. 
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5.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az I. félévben a bevételek 54,91%-ban, a kiadások 
pedig 40,05%-ban teljesültek. Június 30-ig a pénzkészlet 14.395.862 Ft. Elmondja azonban, 
hogy a kiadások jelentősebb része még ezután várható, de szeretné az évet hitelfelvétel nélkül 
zárni. 
 
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta 
és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

49/2008.(IX.11.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2008. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót jóváhagyja. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 15. 

 
6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozásról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: kérdése az lenne, hogy – mint az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is 
csatlakozzon-e az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. 
 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy Rábakecöl Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz, majd egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

 
50/2008.(IX.11.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi pályázati fordulójához. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az „A” és „B” típusú ösztöndíjakra a 
pályázati feltételeket írja ki és e döntésről az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát és a Győr-Moson-
Sopron Megyei Önkormányzatot értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
7.) Pályázatok, pályázati lehetőségek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy kerékpárút tervezésre megyei pályázaton még 
korábban nyert az önkormányzat 50.000 Ft-ot, melynek felhasználásáról kellene 
dönteni. Javasolja, hogy az elnyert 50.000 Ft pályázati pénzt kerékpárút szakasz 
tervezésére fordítsa az önkormányzat. 100 méter kerékpárút tervezése 67.200 Ft-ba 
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kerül. Kéri a képviselő-testületet döntsenek arról, hogy a faluban hol és mekkora 
kerékpárút szakasz kerüljön tervezésre. Úgy véli, hogy mindenképpen a központban 
kellene gondolkodni.  

 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a buszöböltől az Erkel utcáig (iskoláig) 
kerüljön megtervezésre a kerékpárút szakasz.  
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a buszöböltől az Erkel utcáig (iskoláig) kb. 600 
méter hosszú az út, aminek a tervezése kb. 400.000 Ft-ba kerülne. Így kb. 350.000 Ft az 
önerő, melyhez az anyagi lehetőség megvan. A szakasz tervezésére pontos árajánlatot kér, és 
annak birtokába a jövőben visszatér a napirendi pontra.    
 
 

• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér) pályázat benyújtási határideje szeptember 30. A pályázat benyújtható valamely 
közösségi épület működtetésére, felújítására. Javasolja a Kultúrház teljes felújítását, 
mely által a falu képe is szebbé tehető. A megnyerhető összeg mintegy 50 millió Ft. A 
pályázat 3 fordulóból áll, első körben az IKSZT címet lehet elnyerni, e cím 
elnyerésével lehet csak a 2. és 3. fordulóban részt venni. A 3 fordulós pályázati terv 
elkészítése 150.000 Ft + ÁFA, továbbá 5% sikerdíj, ha a pályázat nyer. Az első 
forduló elbírálásának határideje december 15.  

 
A képviselő-testület fentieket alapul véve az IKSZT pályázat benyújtása mellett döntött, majd 
5 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
51/2008.(IX.11.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja pályázat benyújtását az „Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér Cím elnyerése” című felhívásra.  
A pályázati dokumentáció teljes körű összeállításával, a támogatási 
kérelem elkészítésével és a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával 
a Pannon Projekt Akkreditált Felnőttképző és Gazdasági Tanácsadó 
Kft-t bízza meg 150.000 Ft + ÁFA vállalkozói díjért. 
A pályázaton elnyert támogatás megszerzése esetén a vállalkozót az 
elnyert támogatás 5%-a + 20% ÁFA összegű projektmenedzsmenti díj 
illeti meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a Pannon Projekt Kft-vel a vállalkozói 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
 

• Tuba Erik polgármester: a strandpályára nyert pályázattal kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselő-testületet. Mivel a pályázat műszaki tartalmát nem lehetett módosítani, ezért 
módosított költségvetéssel kötötte meg a szerződést strandkézilabda pálya 
kivitelezésére. A kivitelezés díja 1.107.000 Ft. 
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A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

• Tuba Erik polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy októberre várható 
falumegújításra pályázati kiírás, mely által közel 50 millió forintot lehet nyerni. A 
képviselő-testülettől várja falumegújítás kapcsán a javaslatokat.  
Elmondja továbbá, hogy a pályázatíró céggel a szerződés lejárt. Mivel még van 2 
megíratlan pályázat, felhatalmazást kér a testülettől a szerződés meghosszabbítására 
újabb 1 évre. 

 
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett. 

 
 

8.) Különfélék, bejelentések 
      Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
• Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a Kapuvár-Beledi Kistérség 

Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Tervének módosításáról és Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciójáról. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi). 

 
A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési 
Tervének módosítását az előterjesztés szerint elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

52/2008.(IX.11.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének 
módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadta és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2008.(IX.11.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
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• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen szó esett a szociális 
rendelet, illetőleg a gyermekvédelmi rendelet módosításáról. A gyermekek védelme 
érdekében magában foglalta, hogy azon szülők, akik nem járatják rendszeresen 
gyermekeiket iskolába, nem jogosultak a gyermekvédelmi támogatásra. A szociális 
rendeletmódosítás lényege pedig az lenne, hogy a segélyezettnek minden 5.000 Ft 
segély kifizetése után 1 napot dolgoznia kell. A rendelet hatályba lépésének dátuma 
október 1. lenne.  

 
Dr. Gál László jegyző: mint ahogy már az elmúlt ülésen is megtette, ismételten figyelmezteti 
a polgármestert és a képviselőket, hogy várhatóan – ha a rendeletmódosításokat a testület 
elfogadja – a Törvényességi Főosztály törvényességi észrevételt fog tenni, ugyanis a jelenleg 
hatályos törvényekkel ellentétes az a szabályozás, ami ebben a tervezetben benne szerepel. Az 
önkormányzati törvényben, illetve az SZMSZ-ben foglaltak szerint ezen esetben élni kíván a 
törvényességi észrevételi jogával és tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jogi megítélése 
szerint a módosított rendelettervezet törvénysértő.  
 
Mindezek tudatában a képviselő-testület a szociális rendeletmódosítást az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta, majd 5 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 
8/2008.(X.01.) Rendelet 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Szociális Igazgatás és Szociális ellátás” helyi szabályozásairól szóló 
8/2007.(VI.01.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-Dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztályához, és a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.  

 
A képviselő-testület a gyermekvédelmi rendeletmódosítást az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta, majd 5 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

9/2008.(X.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az 
önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról” szóló 
10/2004.(VII.19.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-Dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztályához, és a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.  

 
 

• Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: kérdése az lenne, hogy tűzgyújtási rendelete 
van-e Rábakecölnek, mert amennyiben nincs, annak megalkotását javasolja, amelyben 
szabályozni kellene a tűzgyújtás idejét.  

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy köztisztasági rendelet van, amelyben szerepel, hogy 
kerti hulladékot lehet égetni.  
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Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a környezetvédelmi rendelet tiltja az avar tüzelését. 
Következő testületi ülésre tűzgyújtási rendelet tervezetet előkészíti. 

 
 

Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,05 
órakor bezárta. 
 

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

Németh-Takács Katalin 
     Jegyzőkönyvvezető 
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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. szeptember 11. 

4. 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: 
24/2008. (V.05.) határozat Erkel F. u. felújítási munkáinak bonyolításával és műszaki 
ellenőrzésével ONIX 2001 Bt. megbízása 
39/2008. (VII.31.) határozat Központi Háziorvosi Ügyelet közbeszerzési eljárás 
40/2008. (VII.31.) határozat Sporttábor támogatása 
41/2008. (VII.31.) határozat SE támogatási előleg 
43/2008. (VIII.14.) határozat iskolatársulás megállapodásának módosítása 
44/2008. (VIII.14.) határozat Erkel u. felújításával kivitelező megbízása 
45/2008. (VIII.14.) határozat Erkel u. felújítás költségvetés 
46/2008. (VIII.14.) határozat nyári tábor támogatása 
47/2008. (VIII.14.) határozat a SE támogatásáról 
 
2008. szeptember 1.-től határozatlan ideig Dr. Tóth Ilona doktornő látja el körzetünkben a 
háziorvosi ügyeletet. 
 
A strandkézilabda pálya kivitelezésére a támogatói szerződést módosított költségvetéssel 
aláírtam, a kivitelezői munkák már meg is kezdődtek. 
 
Az Erkel utcai munkákra a kivitelezői szerződést megkötöttem, a munkaterület átadás és 
kivitelezés megkezdődött. Kérem a képviselő urakat, figyeljenek oda rá és tájékoztassák a 
lakosságot, hogy szombatig nehézgépjárművek ne terheljék az új burkolatot. 
 
2008. szeptember 13. napjára falukirándulást, 2008. szeptember 27. napjára pedig nyugdíjas 
kirándulást szerveztem a Művelődési házak szakfeladaton tervezettek alapján. 2008. 
szeptember 6. napján megrendezésre került I. Rába-parti partyn községünk kultúrcsoportja 
sikeresen szerepelt. 
 
A falunapi rendezvénysorozatunk és testvérvárosi kapcsolatunk kiadása 923 eFt, pályázati és 
támogatási bevételünk 270 eFt, önerő 653 eFt. 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
Rábakecöl, 2008. szeptember 11.        Tuba Erik 
          polgármester 
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Tájékoztató a helyi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről 
 
 
 
B E V É T E L E K 
 
Az önkormányzati  szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest  54,91 %-
ban teljesültek,  
ami az időarányos mértéknek megfelel. Gazdálkodásunk során hitelre nem volt szükség. 
 
Bevételi források és azok teljesítése 
 
1. Működési bevételek 
 
Intézményi működési bevételek között szerepel az alaptevékenység körében végzett 
szolgáltatások ellenértéke, igazgatási szolgáltatás bevétele, jogosítvány érvényesítés, vizitdíj 
/03.31-ig/ közterülethasználat díja  biztosító által fizetett kártérítés , áfa bevételek.  
 
Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparűzési adó tartozik. Teljesítés 76,91 % , 
ezen belül az építményadó teljesítése 90,29 %. Az iparűzési adó 74,68 %. A túlteljesítés abból 
adódik , hogy a fizetésre kötelezettek nagy része  egy összegben befizette az adót.  
 
Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármű adóadó tartozik. 
Teljesítése 51,85 % ami az időarányos teljesítésnek megfelel. 
 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a 
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 112,75 % . A túlteljesítés a talajterhelési díjnál van  mivel 
a vízfogyasztás és a talajterhelési díj mértéke is emelkedett.  
 
II. Támogatások 
 
A teljesítés 68,18 %. ami az időarányosnál nagyobb. Ez abból adódik ,hogy a tavalyi évhez 
kapcsolódóan lehívott állami támogatás /Petőfi utca felújítása / ebben az évben érkezett meg 
amit egy összegben utaltak és nem havi finanszírozásban. 
 
 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítése 61,63 %. Ezek a bevételek nem 
időarányosan jelentkeznek. / pl. Terembérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díja , 
kommunális adó, /  
 
 
IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/ 
 
 
Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető , évközben  adódó lehetőségekből, 
pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek. 
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása                     343 ezer 
- népszavazási előleg                                                  193 ezer 
- közhasznú munka támogatása                                  190 ezer 
- RIÖK pályázat                                                          112 ezer 
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- védőnő helyettesítésére átvett pénz   / Beledtől/       470 ezer 
- tűzoltóverseny támogatása                                        270 ezer 
 
Itt szerepelnek  háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez étvett pénzeszközök , amit az 
OEP utal számunkra havi bontásban. A teljesítés 50,14 %.  
 
631 e. FT-ot a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés felosztásából önkormányzatunk 
részére utalta a MÁK.  
 
 
 
Hitelek  
 
Önkormányzatunknál  2008. első félévében  hitel felvételére nem került sor.  
 
 
 
 
Pénzforgalmi bevételek 
 
 
Az önkormányzat  2008. évre 11  millió Ft pénzmaradványt tervezett  eredeti előirányzatként.   
Teljesítése a 2007 évi költségvetési beszámoló elfogadása után  9 508 e. Ft-ra módosult.  
 
 
 
 
  
K I A D Á S O K 
 
 
Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest  40,05 %. A 
lemaradás oka , hogy betervezésre került  hitel felvételére nem volt szükség.  
 
 
Működési kiadások   
 
 
1.1 Polgármesteri hivatal  
 
A polgármesteri hivatal kiadásai 48,95 %-ban teljesültek ami az időarányosnak megfelel.  
 
1.2. Nem intézményi működési kiadások 
 
Teljesítése 60,4 %. Falunk közterületeinek karbantartása / fűnyírás, gaztalanítás/  fűnyíró 
karbantartása, üzemanyag vásárlás tartozik ide. A temetőben is folyamatosa végezzük a sírok 
közötti területek tisztítását.  
 
A 2008. gazdálkodási évbe ide tartozik az óvoda és iskola dologi kiadásainak egy része 
valamint a volt iskolaigazgató  részére 2008. évben kifizetett juttatás melynek pályázati 
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összege 4 055 e.Ft. A pályázati összeget az önkormányzat már megkapta , az előirányzat 
módosítása / személyi juttatás, járulékok / e költséghelyekre a következő időszakban fog 
megtörténni.  Ennél a kiadási csoportnál a fentiek miatt több a teljesítés a félévben várhatónál. 
 
 
2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás 
 
A teljesítés 36,25 %. Működési célú támogatásban részesültek felsorolása  a mellékelt 
táblázatban található. 
 
 
 
3. Társadalom és szociálpolitikai  juttatások 
 
Teljesítése 24,91 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem 
folyamatosan havonta történik, hanem időszakonként. 
Jelenleg 2 fő ápolási díjban, 2 fő aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesül. E 
kifizetések 90 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat csak 10 % terheli. 
Szülési segélyben 2 fő, szociális segélyben 1 fő részesült. Temetési segélyt 4 fő részére 
fizettünk.  
 
 
 
-rendszeres szoc segély        278 ezer 
- közgyógyellátás                   24 ezer 
- ápolási díj                             504  ezer 
- temetési segély                     60 ezer 
-étkezési utalvány    idősek napja 2007. év               41 ezer 
- szoc.segély                            10 
-gyemekvédelmi tám.              5  ezer 
- lakásfenntartási tám             11 ezer 
-étkeztetés                               23 ezer     hideg utalvány  
- szülési segély                       30 ezer 
- segély                                    15 ezer    Saródi L. 
- közl .támogatás                    343 ezer 
 
 
 
4. Fejlesztési kiadások           
 
A fejlesztési kiadások 31,56 %-ban teljesültek. A Pannon-Víznek átadott fejlesztési támogatás 
valamint a lakáshoz jutók támogatása tartozik ide. /Táblázat mellékelve/ 
 
 
A költségvetésben szereplő fejlesztési kiadásaink várhatóan az év második felében 
realizálódnak.  
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2008. június 30-i számlaegyenlegek                                                14 395 862,- Ft 
 
 
    ebből                 Költségvetési elszámolási  számla           974 434,-  
                             Állami hozzájárulás                               3 115 524,-  
                            Pénztár                                                         11 966,- 
                             Viziközmű                                                 212 793,- 
    
Rövidlejáratú betétek                                                         10 081 145,- 
 
 
 
 
Kimutatásainkból látható , hogy önkormányzatunk az első félévben takarékosan gazdálkodott, 
de ne tévesszen meg bennünket a kiadások tekintetében az ötven százaléktól való lemaradás 
mert az év hátralévő részében várható a nagyobb tételek kifizetése.  
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. szeptember 11. 

….. napirend: Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési 
Tervének és Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának módosítása 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-előkészítéshez, 
feladatellátás tervezéséhez minden településnek önállóan, vagy más önkormányzatokkal közösen 
intézkedési tervet kell készíteni. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha 
tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési 
terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési 
tervnek tartalmaznia kell. A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési 
Terve 2005-ben 2008-ig, négy évre készült.  
 
A felülvizsgálat során az intézkedési tervbe beépültek a fenti jogszabályok által előírt kötelező tartalmi 
elemek: 

• Megszűnő intézmények esetén a tanulókat, gyermekeket befogadó intézmények listája 
• A hátrányos helyzetű gyermekek felvételi kötelezettsége 2008/2009-es nevelési évtől  
• Az óvodai ellátást igénylő gyermekek kötelező felvételi kötelezettsége a 2010/2011-es 

nevelési évtől 
• A kedvezményes tankönyvellátás és étkeztetés feltételeinek biztosítása 

 
A felülvizsgálat tartalmazza a 2007/2008-as tanév adatait, és nem tartalmazza a 2008/2009-es tanévre 
a közoktatási társuláshoz csatlakozó Cirák, Vitnyéd és Osli adatait. Ezen intézmények átszervezése és 
a közoktatási megállapodások módosítása a terv felülvizsgálatával egy időben zajlott. Az új 
tagintézményekkel bővült iskolák adatait a 2008. évi októberi statisztikai adatszolgáltatás után lehet 
pontosítani.  
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának elkészítését a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
92. §. (3) bekezdése írja elő. A koncepció kötelező tartalmi elemei: 

• A kistérség településeinek lakosságszáma, alakulása, korösszetétele 
• Ellátási kötelezettség 
• Szolgáltatások iránti igény 
• Szolgáltatásbiztosítási ütemterv 
• Működtetési, finanszírozási és fejlesztési feladatok 
• Ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódó speciális szolgáltatások szükségessége 
• Együttműködési keretek 
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Kapuvár-Beledi Kistérség Közoktatási Intézkedési Tervének Felülvizsgálata 
 
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciója 2008 
 
 
Rábakecöl, 2008. szeptember 11. 
            Tuba Erik 
          polgármester 

http://www.rabakecol.hu/text/doc/text21030021101071/Jegyzokonyvek/080911Melleklet_Kozokt_Intezkedesi_Terv.pdf
http://www.rabakecol.hu/text/doc/text21030021101071/Jegyzokonyvek/080911Melleklet_Szocialis_Szolgaltatastervezesi_Koncepcio.pdf
http://www.rabakecol.hu/text/doc/text21030021101071/Jegyzokonyvek/080911Melleklet_Szocialis_Szolgaltatastervezesi_Koncepcio.pdf

