
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
3/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. március 30-án 

(hétfőn) 17,30 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Homlok István, 
 Pandur Ferenc, Horváth Győző, Major Gyula, 
 Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Bors Jenőné óvodavezető, 
 Takácsné Kovács Mária tagintézmény vezető, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.  
 
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, 
kiegészítve a Közoktatási Intézkedési Terv elfogadásával az alábbiak szerint: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Tájékoztató az óvoda pedagógiai munkájáról 
Előadó: Bors Jenőné óvodavezető 

 
2.) Letelepedést ösztönző intézkedések 

a.) Vállalkozói ajánlat megtárgyalása 
b.) A 4/2009.(II.02.) rendelet módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

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

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

 
5.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

a.) Kistraktor vásárlása 
b.) Épületenergetikai fejlesztések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
 



6.) Rábakecöl, Erkel Ferenc u. 11. szám alatti családi ház bérleti konstrukció útján 
történő tulajdonba adása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
7.) Döntés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagságának bővítéséről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

8.) Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
9.) Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

10.) Közbeszerzési Terv elfogadása 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
11.) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

12.) Beszámoló a 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
13.) A rábakecöli tagintézmény további működésének felülvizsgálata 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

14.) Különfélék, bejelentések 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
15.) Beérkezett letelepedési támogatási kérelem elbírálása  

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat fentiek szerint egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Tájékoztató az óvoda pedagógiai munkájáról 
Előadó: Bors Jenőné óvodavezető 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti Bors Jenőné óvodavezetőt, majd megkéri, tartsa meg 
tájékoztatóját az óvoda pedagógiai munkájáról. 
 
Bors Jenőné óvodavezető: tájékoztatja a képviselő-testületet az óvoda pedagógiai munkájáról. 
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 

2.) Letelepedést ösztönző intézkedések 
a.) Vállalkozói ajánlat megtárgyalása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
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Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a műszaki ügyintéző tárgyalást folytatott egy 
vállalkozó céggel, akik könnyűszerkezetes házak, faházak kivitelezésével foglalkoznak. 
Jelenleg 1 önkormányzati tulajdonban lévő telek van, amelyet mint letelepedési támogatást 
adhat az önkormányzat. A vállalkozói ajánlatban a ház négyzetmétere 150.000-200.000 Ft, 
így a kész ház kb. 15.000.000 Ft-ba kerül, és kb. 3-4 hét alatt elkészül. A helyszínt a 
vállalkozó megtekintette, és alkalmasnak találta a ház kivitelezésére.  
 
A képviselő-testület úgy gondolja, aki telektámogatást igényel, az építsen rá olyan házat, 
amilyent szeretne. Nem hiszik, hogy a faluban lenne rá érdeklődő, és az árat is soknak 
találják. 
 

b.) A 4/2009.(II.02.) rendelet módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy idén már módosította a testület a lakás építéséhez, 
vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló rendeletet. A módosításra most azért van 
szükség, mert az 1. § azon felül, hogy a támogatás akkor adható, ha magának, házastársának, 
élettársának, kiskorú gyermekének nincs Rábakecöl közigazgatási területén lakástulajdona, 
üdülője, üdülőtelke, kiegészülne azzal, hogy „vagy annak mértéke nem haladja meg az ½ 
tulajdoni részarányt.” Az ½ részarány a szocpol szabályozását követi, és ne legyen kizáró ok, 
ha pl. örököl valamennyi részarányt. A 2. § a rendelet pontosítása, hogy csak egyszeri 
alkalommal jogosultak a kérelmezők a támogatásra. A 3. §-ban pedig a fél év beköltözési 
kötelezettség 1 évre módosul. 
 
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság a rendelettervezet elfogadását 
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek. 

 
A képviselő-testület a rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

7/2009.(IV.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakás 
építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról” szóló 
4/2009.(II.02.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
3.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 

tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülések óta tett 
intézkedésekről (előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
A beszámoló után kéri a képviselőket, számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott 
feladataikról. 

- Domiter Ferenc képviselő: a rá bízott feladatokat ellátta. 
- Horváth Győző képviselő: szintén a rá bízott feladatokat ellátta. 
- Major Gyula képviselő: lakossági kérésekre próbált információt adni. 
- Homlok István képviselő: kisebb javításokat végzett. 
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- Pandur Ferenc képviselő: lakossági megkeresésekben segített, és március 19-én részt 
vett a Kapuvár-Beledi Kistérségi ülésen. 

 
A képviselő-testület a beszámolókat egyhangúlag tudomásul vette. 
 

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

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2009. évi költségvetésben a non-profit szervezetek 
működésére betervezett támogatásra pályázati felhívást szeretne közzétenni. Előterjesztése 
alapján a keretösszeg 1.000.000 Ft, a pályázható összeg maximum 500.000 Ft. A pályázat 
beadási határideje: 2009. április 20. A támogatás 60%-a 19/2006. (XII.29.) rendelet alapján 
kerül kifizetésre, a 40% pedig 2009. július 31-ig.  
 
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság a pályázati kiírást egyhangúlag 
javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület a pályázati kiírást elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2009.(III.30.) 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: 1.000.000 Ft, a 
pályázható összeg felső határa: 500.000 Ft. Egy szervezet csak egy 
pályázatot nyújthat be. A támogatás felhasználásának végső időpontja: 
2009.10.31. A pályázatokat 2009. április 20-ig lehet írásban 
benyújtani Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Ügyrendi Bizottságához. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. április 20. 

 
5.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

a.) Kistraktor vásárlása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Horváth Győző képviselő-testületi tag: elmondja, hogy fűnyíró traktorra kapott kedvező 
árajánlatot. A kistraktor ára 430.000 Ft (ÁFA-val együtt), és 17,5 LE. A költségvetésben 
500.000 Ft + ÁFA volt betervezve fűnyíró traktor vásárlására.  
 
A képviselő-testület szükségesnek tartja a fűnyíró traktor beszerzését a kapott árajánlatnak 
megfelelően, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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17/2009.(III.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
benyújtott árajánlatok alapján - szükségesnek tartja 1 db 17,5 LE-s 
kistraktor beszerzését 430.000 Ft (ÁFA-val együtt) vételárért. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a kistraktor beszerzéséről a 2009. évi 
költségvetésben betervezett összeg terhére gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. május 31. 

 
b.) Épületenergetikai fejlesztések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: a pályázati lehetőségekről tájékoztatja a képviselő-testületet, 
miszerint lehetőség van épületenergetikai fejlesztésekre megújuló energiaforrás 
hasznosításával 60%-os támogatottsággal, továbbá épületenergetikai fejlesztések és 
közvilágítás korszerűsítése 50%-os támogatottsággal. Kért árajánlatot a hivatal nyílászáró és 
tetőcseréjére, amely 8.293.357 Ft lenne.  Továbbra is fennáll az alternatív közvilágítás 
lehetősége, a napelemes közvilágítás, melyről már az elmúlt ülésen is szó esett, kb. 500.000 
Ft-ba kerül 1 oszlop. A Wienerberger Jövővár Pályázat keretében lehetőség van még az 
óvodaépület tetőcseréjére, aminek a terveztetése 70.000 Ft. A tervet később is fel lehet 
használni. Itt a tetőcserép és a fólia a megnyerhető, a munkát saját költségen kellene 
elvégeztetni.  
 
A képviselő-testület 1 igen, 5 ellenszavazattal az óvoda tetőcseréjét nem tartja indokoltnak. 
Egyhangúlag szükségesnek tartja azonban pályázat benyújtását villanyoszlop, közvilágítás 
fejlesztésére, hivatali tetőcserére.  
A képviselő-testület egyhangúlag felhatalmazza a polgármestert a pályázat részletes 
kidolgozására. 
 

6.) Rábakecöl, Erkel Ferenc u. 11. szám alatti családi ház bérleti konstrukció útján 
történő tulajdonba adása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy pályázatot írt ki az önkormányzat tulajdonában lévő 
Erkel u. 11. szám alatti családi ház bérbeadására, melyre négy pályázat érkezett.  
 
A képviselő-testület Vajda Attila és családja kérelmét elfogadta, részükre a családi házat 
30.000 Ft/hó + rezsi bérleti díjért, 2009. május 1-től 13 év 10 hónap időtartamra bérbe adja. 
Mindezek után egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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18/2009.(III.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat 
alapján – bérbe adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
Rábakecöl, Erkel F. u. 11. szám alatti családi házat 2009. május 1-től 
13 év 10 hónap időtartamra Vajda Attila és neje Vajda Attiláné 9431 
Fertőd, Béke u. 46. szám alatti lakosok, mint bérlők részére.  
A bérleti díj mértéke az első két hónapban 0 Ft, a harmadik hónapban 
20.000 Ft + rezsi, a negyedik hónaptól a bérlet végéig pedig 30.000 Ft 
+ rezsi.  
Az önkormányzat, mint bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ingatlan felújítására fordított, bérbeadó nevére kiállított számlákkal 
igazolt kiadásokat legfeljebb 200 000 Ft összegig megtéríti, továbbá a 
bérleti jogviszony leteltével az ingatlan a bérlők tulajdonába kerül 
ellenérték nélkül.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről és az 
ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 

 
7.) Döntés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagságának bővítéséről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Vág Község Önkormányzata 2009. július 1-től 
csatlakozni kíván a Szociális és Gyermekjóléti Társulás étkeztetésre vonatkozó 
feladatellátáshoz, ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. 
 
A képviselő-testület Vág csatlakozási szándékát a Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
étkeztetés feladatellátáshoz elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 19/2009.(III.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Vág 
Község Önkormányzat kérésére – hozzájárul ahhoz, hogy Vág Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. július 1. hatállyal 
csatlakozzon a Szociális és Gyermekjóléti Társulás étkeztetésre 
vonatkozó feladatellátásához. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Vág Község 
Önkormányzatát értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2009. június 30. 

 
8.) Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
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Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a társuláshoz tartozó önkormányzatok 
Közfoglalkoztatási Tervét a Kapuvár-Beledi Kistérségi Társulás dolgozta ki és fogadta el. 
Közfoglalkoztatásra Rábakecöl 4 főt tervezett, többek között festőt, irodai kisegítőt és 
asztalost. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
A képviselő-testület a Közfoglalkoztatási Tervet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

20/2009.(III.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulása által elkészített Rábakecöl 
Község Önkormányzatára vonatkozó 2009. évi Közfoglalkoztatási 
Tervét elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács 
elnökét, továbbá a közfoglalkoztatásban érintett hatóságokat értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2009. április 15. 

 
9.) Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség Közoktatási Intézkedési 
Terve 2009-2013-as időszakra készült. Törvény írja elő, hogy az önkormányzatoknak tervet 
kell készíteni, kivéve, ha a település tagja a többcélú társulásnak, és a társulás intézkedési 
terve településenkénti bontásban tartalmazza a jogszabályban előírtakat. Elmondja, hogy a 
Közoktatási Intézkedési Tervet az oktatáshoz kapcsolódó pályázatokhoz kötelezően 
mellékelni kell.  
 
A képviselő-testület a Közoktatási Intézkedési Tervet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

 
21/2009.(III.30.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség 2009-2013 közötti időszakra készített Közoktatási 
Intézkedési Tervét elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács 
elnökét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2009. április 15. 

 
10.) Közbeszerzési terv elfogadása 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az adott évre vonatkozó közbeszerzési tervet április 
15-ig el kell fogadni a képviselő-testületnek. A terv módosítására van lehetőség, ha a 
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későbbiekben szükséges. (Az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a közbeszerzési tervet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

22/2009.(III.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a közbeszerzési tervben 
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
          Dr. Gál László jegyző 
Határidő: 2009. december 31. 

 
11.) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: 2009. április 17-én, pénteken, 19,00 órakor közmeghallgatást javasol 
meghirdetni, az alábbi napirendi pontokkal: 

1. Beszámoló a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
2. Tájékoztató a 2009. évi fejlesztési tervekről 
3. Lakossági észrevételek 
4. Különfélék, bejelentések 

 
A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontjával és napirendi pontjaival egyhangúlag 
egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2009.(III.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
SZMSZ alapján – 2009. április 17-én, pénteken 19,00 órakor 
közmeghallgatást tart. Napirendi pontok: 
1. Beszámoló a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
2. Tájékoztató a 2009. évi fejlesztési tervekről 
3. Lakossági észrevételek 
4. Különfélék, bejelentések 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontját és 
napirendjeit a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2009. április 17. 

 
12.) Beszámoló a 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
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Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetése bevételek 
szempontjából 81,62%-ban teljesült, a bevételi főösszeg 91.201.000 Ft. A kiadások pedig 
69,79%-ban teljesültek, a kiadási főösszeg 77.987.000 Ft. A 2008. évben hitelfelvételre nem 
került sor. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

8/2009.(IV.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány elszámolásáról előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
13.) A rábakecöli tagintézmény további működésének felülvizsgálata 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rábakecöli iskolában a gyermeklétszám sajnos 
egyre csökken. Az iskolában alsó tagozat működik, a beledi székhellyel működő Mikrotérségi 
Általános Művelődési Központ tagintézményeként. 2015-ig előre levetítve megállapítható, 
hogy az iskolai gyermeklétszám tovább csökken, így a jogszabályban előírt létszám 
előreláthatóan nem lesz biztosított. Véleménye szerint azonban ezt előre nem lehet biztosan 
kijelenteni, mivel a már 6. napirendben tárgyaltak figyelembevételével is gyarapodik a 
gyermeklétszám a faluban, hisz 3 gyermekes család érkezik az Erkel utcai önkormányzati 
lakásba. Továbbá folytatni is szeretné ezt a kezdeményezést a lakosság számának növelése 
érdekében, amennyiben arra lehetősége van az önkormányzatnak. Mindezek 
figyelembevételével is nagyon nehéz a képviselő-testületnek a döntés, hiszen a rábakecöli 
iskola fenntartása az egész falu szívügye. Egy javaslata azonban lenne, miszerint amennyiben 
a rábakecöli tagiskola a jogszabályban meghatározott legkisebb gyermeklétszám alá 
csökkenése esetén megszűnik, úgy kezdeményezné a beledi ÁMK-nál a tagiskola helyett 
kihelyezett csoport működését Rábakecölben szeptember 1-től, így a kisiskolásokat nem 
kellene utaztatni. 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

24/2009.(III.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy a rábakecöli tagiskola a jogszabályban meghatározott legkisebb 
gyermeklétszám alá csökkenése esetén 2009. augusztus 31-i hatállyal 
megszűnjön. A tagintézmény megszűnése esetén kezdeményezi a 
beledi székhellyel működő ÁMK-nál a tagiskola helyett kihelyezett 
csoport működését Rábakecöl községben 2009. szeptember 1-től.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled nagyközség 
polgármesterét, és az ÁMK igazgatóját értesítse. 
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Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. március 31. 
 

14.) Különfélék, bejelentések 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

• Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy országos 
környezetvédelmi akciót hirdetett a Magyar Közút, mint minden évben, a Föld napján, 
április 22-én.  
 

A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 

• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy nemrégiben kiderült, hogy nincs a község 
honlapjának tárhelyére érvényes szerződés. Az üzemeltetés biztosítva volt, azonban 
egy felmerülő hiba miatt ez nyilvánvalóvá vált. A tárhely biztosításának éves díja 
60.000 Ft + ÁFA, melyet 2 részletben kell kifizetni, az első részlet kifizetése 
októberben lesz esedékes, a második részlet kifizetése pedig utólag történik, mivel ha 
valami probléma adódik a honlap hozzáféréssel a szolgáltató részéről, a szolgáltatás 
díja csökkenhet.  
 

A képviselő-testület a honlap tárhelyére vonatkozó szerződés meghosszabbítását egyhangúlag 
támogatta. 
 
 

• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az idei évre már elfogadta a testület a 
rendőrség támogatási kérelmét. Akkor szó esett arról is, hogy a gesztori 
közreműködést továbbra is ellátja a község önkormányzata. Az erre vonatkozó 
szerződés aláírására kéri a testület támogatását. 
 

• Homlok István képviselő-testületi tag: elmondja, hogy egy budapesti mágus, aki 
jelenleg Páliba lakik, vállalna a falunapon jóslást 30.000 Ft-ért. 

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag támogatta. 
 
 

• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a gyógyszerész kérését szeretné tolmácsolni a 
testület felé. Elmondása szerint nagy gondot okoz neki a kecöli gyógyszertár, többek 
között éves szinten 2 millió forintos hiányról és leltározási problémákról számolt be. 
Természetesen igény szerint továbbra is vállalja a jelenlegi formában az üzemeltetést, 
de amennyiben a testület elfogadja, ő vállalná az összegyűjtött receptek alapján a 
gyógyszerek kiszállítását és szétosztását.  

 
A képviselő-testület egyhangúlag szeretné, ha a Gyógyszertár üzemeltetése a jelenlegi 
formában megmaradna. 
 
 

• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy sportlétesítmények felújítására szeretne 
pályázatot benyújtani az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző felújítására. A 
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pályázati kiírás szerint az elnyerhető maximális támogatás 10.000.000 Ft, de nem lehet 
több mint az önkormányzat által sportcélokra nyújtott működési támogatás. 

 
Vita nélkül a képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

25/2009.(III.31.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az önkormányzat 
tulajdonában lévő sportöltöző felújítására.  
A felújítás összköltsége: 3.235.686 Ft (ÁFA-val együtt). 
Az igényelt támogatás összege: 1.600.000 Ft (ÁFA-val együtt). 
A saját forrást az önkormányzat illetékességi területén működő 
sportegyesület működési támogatása, a Sportcélok és sportfeladatok 
szakfeladaton biztosított keret, valamint társadalmi munka képezi.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. április 24. 

 
15.) Beérkezett letelepedési támogatási kérelem elbírálása 

  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 20,50 
órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
 
Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester                                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
Németh-Takács Katalin 

     Jegyzőkönyvvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő Testületének rendelet tervezete a 
lakásépítéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló  4/2009 (II.02) 
rendeletének módosításáról 
 
 
A 4/2009 (II.02) rendelet (továbbiakban: R) 3.§ (1) bekezdése az alábbiakkal módosul  
 

1.§ 
 
E rendelet alapján saját lakás igénye kielégítése céljából lakásépítéshez, vásárláshoz annak 
adható támogatás, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének 
lakástulajdona vagy üdülője, üdülőtelke nincsen Rábakecöl község közigazgatási területén, 
vagy annak mértéke nem haladja meg az ½ tulajdoni részarányt. 
 
 
A R 3§ az alábbi bekezdéssel egészül ki 

 
2.§ 

 
A támogatásra a R 2.§-ában felsorolt kérelmezők csak egyszeri alkalommal jogosultak.  
 
 
 
A R 5.§ (1) bekezdés c pontja helyére az alábbi rendelkezés lép 
 

3.§ 
 
A vásárlást vagy használatbavételi engedély kiállítását követő 1 éven belül nem költözik be az 
igénylő és családja.  
 
 
 

4.§ 
 
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 
 
 
 
 Tuba Erik Dr. Gál László 
 Polgármester        jegyző 
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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 
2009. március 30. 
 
4. napirend: Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet felhatalmazása alapján 

Előterjesztés 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2009. évi költségvetésünkben összesen 2.100.000,- Ft összeget terveztünk non-profit 
szervezetek működési támogatására. A 19/2006 (XII.29.) rendeletünk alapján javaslom az 
alábbi tervezetnek megfelelően pályázat kiírását: 
 

Pályázati felhívás 
(TERVEZET) 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati 
rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel 
 

Keretösszeg: 1.000.000,- Ft 
Pályázható összeg felső határa: 500.000,- Ft 
Pályázható célok: közösségfejlesztő rendezvények, falufejlesztés, működési jellegű költségek 
Pályázni lehet komplex programokra is, de szervezetenként csak egy pályázat nyújtható be. 
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2008.10.31. 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2008. április 20. napjáig. 
 

A megítélt támogatás 60%-a a 19/2006 (XII.29.) rendelet alapján, 40 %-a pedig 2009. július 
31. napjáig kerül kiutalásra. 
Amennyiben formailag megfelelően benyújtott pályázat forráshiány miatt kerül elutasításra, 
az automatikusan részt vesz a 19/2006 (XII.29.) rendelet alapján 2009. évi költségvetés 
terhére meghirdetett soron következő pályázati eljárásban. 
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a 19/2006 (XII.29.) rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati rendelet 
letölthető a www.rabakecol.hu honlapról. 
 
Rábakecöl, 2009. március 30. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
               s.k. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Rábakecöl, 2009. március 19. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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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 
2009. március 30. 

3. 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: 
 
1/2009. (I.26.) határozat Kossuth u. 81. Ingatlan bérleti szerződéstervezete Szabó Ádám 
egyéni vállalkozóval, a vállalkozó végül másik helyszín mellet döntött 
2/2009. (I.26.) határozat rendezési terv módosítása 
6/2009. (I.26.) határozat együttműködési megállapodás Beled Nagyközséggel 
7/2009. (I.26.) határozat a Társulási Megállapodás, SZMSZ, valamint a mozgókönyvtári 
feladatok ellátására vonatkozó megállapodás módosításáról 
8/2009. (I.26.) határozat a rendőrség támogatásáról 
10/2009. (III.02.) határozat pályázat kiírása környezeti állapot és falukép javítása érdekében 
11/2009. (III.02.) határozat pályázat benyújtásáról motoros fűkasza beszerzése céljából 
13/2009. (III.02.) határozat a GYMS Megyei Önkormányzat intézményátszervezésének 
támogatásáról 
 
A Rábamenti Termelőszövetkezet ellendíjazás nélkül elvégezte a mezőgazdasági utak 
karbantartását. 
Szarvas Ferencné egy számítógépet és egy televízió készüléket ajánlott fel a nyugdíjas klub 
részére. 
 
Előző ülés óta határidőre beadtunk két pályázatot a falunapi rendezvény megvalósítására 
valamint fűkasza beszerzésére. 
 
Az elmúlt évben IKSZT cím elnyerésére beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. 
 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
Rábakecöl, 2009. március 30. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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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 
2009. március 30. 

6. napirend: Döntés a Szociális és Gyermekjóléti Társulás tagságának bővítéséről 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Vág Község Önkormányzata 2009. július 1. napjától csatlakozni kíván a Beled székhellyel 
működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás étkeztetésre vonatkozó feladatellátásához. A 
csatlakozásnak feltétele, hogy a társulásban érintett valamennyi Önkormányzat Képviselő-
testülete határozatban foglalja támogatását. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Vág Község Önkormányzatának csatlakozását 
támogatni szíveskedjen. 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. március 19. 

            Tuba Erik 
          polgármester 
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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 
2009. március 30. 

7. napirend: Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közfoglalkoztatási Tervének elkészítését a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A. §-a írja elő. Cél, 
hogy a munkára képes személyek fokozott mértékben vegyenek részt valamely 
közfoglalkoztatási formában, ezáltal kerüljenek közelebb a munka világához. A 
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladata ellátása során a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú 
Társulása 2010-től kezdődően évente február 15-ig (2009-ben április 15-ig) elfogadja 
közfoglalkoztatási tervét. A tervet elfogadása előtt a kistérségi szociálpolitikai kerekasztal, 
valamint a munkaügyi kirendeltség véleményezi. 
 
A terv tartalmazza: 

o A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 
összetételét, 

o A részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 
megjelölését és várható ütemezését, 

o A megjelölt feladatok ellátásához szükséges létszámot, 
o A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 

 
A terv készítése a munkaügyi központ által szolgáltatott álláskeresőkre vonatkozó 
információk, valamint a települési önkormányzatok közmunka közfoglalkoztatási igénye 
alapján történt. A terv a kistérség valamennyi településére készült, azonban a 
közfoglalkoztatást az egyes települések végzik. 
A tervből készített kivonatot az előterjesztés mellékleteként megküldöm. A 
Közfoglalkoztatási Terv teljes terjedelmében elektronikus úton kerül megküldésre, valamint 
megtekinthető a Községházán. 
 
Rábakecöl, 2009. március 26. 

            Tuba Erik 
          Polgármester 
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A  Kapuvár-Beledi Kistérség  
Többcélú Társulása 

Közfoglalkoztatási Terve 
2009. 

KIVONAT 
 

 

A közfoglalkoztatási terv célja 
 
A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény rendelkezései szerinti kötelezettségből származik, amely meghatározza a 
településnek a saját adottságaihoz igazodó, foglalkoztatási lehetőségeinek megfelelő program 
elkészítését.  
 
A többcélú társulás feladatainak ellátása során a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresők 
foglalkoztatására  minden év elején közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási tervben 
foglaltakat a kirendeltség, valamint a kistérségi szociálpolitikai kerekasztal véleményezi.  
 
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági 
szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak, valamint a gazdasági 
válságnak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett 
szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a 
segélyezési rendszer alanyaivá.  
 
A közfoglalkoztatási terv olyan egyéves időtartamra szóló terv, amelyben az önkormányzatok 
negyedéves ütemezésben meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket 
részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, az egyes feladatok ellátásához 
szükséges létszámot, a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható 
összetételét és a megvalósításhoz szükséges költségeket.  
 
Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben 
vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres 
munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt 
munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. 
Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetből adódóan 
nem tudnak munkát vállalni, továbbra is a rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak. 
 
A terv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti 
előírásoknak, valamint a Szociális és Foglalkoztatási Hivatal ajánlásának megfelelő tartalmi elemekkel 
készült.  

 

Jogszabályok  
 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

2008. évi CVII: törvény egyes szociális foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
49/1999. (III: 26.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről 
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A közfoglalkoztatás formái 
 
A közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása  

• közcélú munka,  
• közhasznú munka és  
• közmunka formájában végezhető 

 
Közcélú  munka: közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem 
minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről 
jogszabály alapján a helyi önkormányzat gondoskodik. /1993. évi III. tv. 36. § (2) bekezdés/  
Közcélú munkavégzésre határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni legalább évi 90 nap 
munkavégzési időtartammal. A munkaszerződésben legalább hat órás napi munkaidőt kell 
meghatározni, valamint azt, hogy a munkaszerződés közcélú munkavégzésre jött létre.  
 
Közcélú munka keretében az alábbi személyek foglalkoztathatók:  

• az az álláskeresőként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat.  

• az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki kéri álláskeresőként történő 
nyilvántartásába vételét, és elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési 
megállapodásban foglaltakat.  

• az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki a kérelem benyújtását megelőző két 
éven belül legalább egy évig a munkaügyi központ kirendeltségével együttműködött.  

• az az aktív korúak ellátását kérelmező személy, akinek esetében más ellátási forma megszűnt, 
és a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségével legalább három 
hónapig együttműködött. 

• az a személy, aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatás ideje alatt álláskeresési ellátásra 
szerezett jogosultságot. 

 
Közmunka: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, 
térségi vagy országos célok megvalósításának elősegítésére 3-8 hónapos határozott időtartamú 
közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot, amelynek célja állami, vagy önkormányzati 
feladatok ellátása. A közmunkaprogram keretében kizárólag álláskeresőket, elsősorban aktív korúak 
ellátására jogosult személyeket alkalmazhatnak a munkáltatók. /49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet./ 

 
Közhasznú  munka: a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy önkormányzat által önként 
vállalt, a lakosságot illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység 
folytatása.  
A közhasznú társaságok, illetve nonprofit gazdasági társaságok abban az esetben részesülhetnek 
közhasznú munkavégzés támogatásban, ha a kirendeltség  által kiközvetített álláskereső 
foglalkoztatására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor.  
 

A közfoglalkoztatási terv tartalma 

Adatok 
 
A tervezéshez szükséges adatokat a kirendeltségek biztosítják az önkormányzatok, önkormányzati 
társulások részére.  
A terv tartalmazza:  

• a támogatásra jogosultak létszámát; 
• az érintettek életkorát, iskolai végzettség szerinti összetételét; 
• a közfoglalkoztatás keretében elvégezhető feladatokat és azok ütemezését; 
• a rendelkezésre álló forrásokat; 
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• a munkaügyi központ várható képzéseit.1 
 

Közfeladatok 
 
Az önkormányzatok alapvető közszolgáltatási körébe tartozó tevékenységek köre: 
 

• településfejlesztés, településrendezés 
• az épített és természeti környezet védelme 
• lakásgazdálkodás 
• vízrendezés, csapadékvíz elvezetés és csatornázás 
• köztemető fenntartása 
• helyi közutak és közterületek fenntartása 
• helyi tömegközlekedés 
• köztisztaság és településtisztaság biztosítása 
• gondoskodás a helyi tűzvédelemről 
• gondoskodás a közbiztonság megoldásában 
• közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban 
• közreműködés a foglalkoztatás megoldásában 
• óvodáról, alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás 
• egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás 
• gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 
• közösségi tér biztosítása 
• közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása 
• nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása 
• egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése 
• egyéb önként vállalt feladatok 
 

Képzés 
 

                                                

A 35 év alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező személyek számára a segélyekből és 
egyéb transzfer jövedelmekből való segélyezetti életforma állandósulásának megakadályozása 
érdekében az együttműködés fő formája a képzésben való részvétel. Az alacsony iskolázottságú 
álláskeresőknek a jogosultság megállapítását követően olyan képzésben kell részt venniük, amely az 
általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti 
kompetenciák megszerzésére irányul. A későbbiekben erre épülhet az elsődleges munkaerőpiacra való 
bekerülést/visszakerülést elősegítő, szakképesítést nyújtó tanfolyamokon való részvételi lehetőség 
biztosítása munkaerő-piaci képzés támogatásával, vagy hazai, illetve uniós forrásból szervezett 
komplex munkaerő-piaci program keretében.2 
 

A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő várható munkafeladatok  
 
Kommunális, környezetvédelmi tevékenységek: 
parkgondozás, zöldterület-fenntartás, kertészeti munkák, parlagfű mentesíts, köztemető fenntartása, 
fakivágás, faültetés, hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, csapadék elvezetés, csatornatisztítás, árokásás, 
ároktisztítás, áteresz tisztítása, árkok, átereszek betonozása, járdák, közutak karbantartása, járdák, 

 
1 A képzések kidolgozása folyamatban van. 
2 A képzések szervezésének és lebonyolításának formája módja kidolgozás alatt van.  
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kerékpárutak építése, köztisztasági feladatok ellátása, szelektív hulladékgyűjtés, elhagyott hulladék 
elszállítása, intézménytakarítás, mezei őrszolgálat, árvíz-belvíz mentesítés, vízkárelhárítás stb. 
 
Egészségügyi és szociális tevékenységek: 
házi betegápolás, idősgondozás, családsegítés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzési feladatok, stb. 
 
Művelődési és közoktatási tevékenységek: 
óvodai, iskolai könyvtári múzeumi kisegítő munkák, oktatás-nevelési kisegítő munkák, teleház 
üzemeltetési feladatok, helyi televízió üzemeltetésével kapcsolatos kisegítő feladatok, 
rendezvényszervezés, ifjúsági munka, sport, szabadidős tevékenységek szervezése, felügyelet, kíséret 
stb.  
 
Egyéb feladatok: 
egyszerű ipari szakmunkák, intézményi karbantartásnál végezhető segédmunkák, gépészeti munkák, 
önkormányzati intézmények felújításánál végezhető segédmunkák, ,  kőműves, burkoló, ács, asztalos, 
festő kisegítő munkák, graffiti mentesítés, önkormányzati intézményeknél végezhető ügyviteli, irodai 
tevékenységek, falugondnok helyettesítés,, stb. 
 

1.1. Munkanélküliségi adatok 
 

Település 
 

Lakosságszám 
2008. 01. 01. 

 

Munkavállaló 
korú 

népesség 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
Arányuk 

Kapuvár 10 766 7 240 287 4,0 
Babót 1 160 790 44 5,6 
Beled 2 840 1 941 96 4,9 
Cirák 587 425 21 4,9 
Dénesfa 398 256 14 5,5 
Edve 150 86 25 29,1 
Gyóró 405 272 17 6,3 
Himod 718 443 33 7,4 
Hövej 338 216 19 8,8 
Kisfalud 800 545 33 6,1 
Mihályi 1167 755 39 5,2 
Osli 943 586 33 5,6 
Rábakecöl 807 535 18 3,4 
Szárföld 925 578 35 6,1 
Vadosfa 83 49 10 20,4 
Vásárosfalu 174 112 7 6,3 
Veszkény 934 570 27 4,7 
Vitnyéd 1302 848 47 5,5 
Összesen: 24 415 16 247 638 3,9 
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1.2. Adatok településenkénti bontásban 
 
 

Rendszeres szociális segélyezésben részesülők száma 
Nemek életkor iskolai végzettség 

sorsz. Település Összesen férfi nő 
35 év 
alatt 

35-55 
év 

55 év 
felett 

8 ált. 
alatt 8 ált. szakmunk. gimn. szakközép. technikum 

főis
egy

1. Babót 1 1     1       1         
2. Beled 2 1   1 1     1 1         
3. Cirák 0                         
4. Dénesfa 0                         
5. Edve 1   1   1     1           
6. óró 0                         Gy
7. Himod 7 1 6 2 5   2 1 4         
8. ej 0                         Höv
9. Kapuvár 2 1 1 1 1   2             
10. Kisfalud 2 2   1 1           1   
11. yi 7 3 4 1 4 2   6 1         Mihál
12. Osli 2 1 1   2     1 1         
13. Rábakecöl 2 1 1 1 1     2           
14. Szárföld 1   1 1           1       
15. sfa 0                         Vado
16. Vásárosfalu 0                         
17. Veszkény 1 1     1           1     
18. d 1   1 1     1             Vitnyé
  Összesen 29 12 16 9 18 2 5 12 8 1 2 0 

 



1.3. Képzés szempontjából figyelembe vehető 35 éven aluli, alacsony 
végzettségű álláskeresők településenkénti bontásban  

 

Település 8 általános alatt 8 általános  Összesen 
Babót 0 2 2 
Beled 0 14 14 
Cirák 0 1 1 
Dénesfa 0 3 3 
Edve 1 3 4 
Gyóró 1 1 2 
Himod 1 0 1 
Hövej 0 2 2 
Kapuvár 2 25 27 
Kisfalud 0 5 5 
Mihályi 0 2 2 
Osli 0 2 2 
Rábakecöl 0 4 4 
Szárföld 1 4 5 
Vadosfa 0 0 0 
Vásárosfalu 0 0 0 
Veszkény  0 0 0 
Vitnyéd 0 4 4 
Összesen 5 72 78 

 

• Létszám meghatározás 
 

A munkavégzés tervezett létszáma meghatározásánál az Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi 
Központ) által szolgáltatott adatok alapján — a 2009-es évben a településről regisztrált álláskeresőként 
nyilvántartott személyek és az álláskesési ellátásban részesülő személyek azon hányad vettük 
figyelembe, akik a szociális törvény szerint az „aktív korúak ellátására – ezen belül a rendszeres 
álláskeresési támogatásra” (RÁT)  jogosultak.    
 

• Foglalkoztatás időtartama 
 

A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartama a jogszabálynak megfelelően valamennyi 
foglalkoztatottal megkötött szerződés napi 6 vagy 8 órás munkavégzéssel, 2009. december 31-ig 
legalább 90 napra történő szerződéssel jön létre. 
 

• Munkavégzés helye 
 

A közmunka végzésének helye a foglalkoztatott személy lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat és 
közigazgatási területe. A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az 
igények, továbbá más körülmények (pl. időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat. 
 

•  Feladatok 
 

A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok 
ellátását értjük, amelyről — jogszabály alapján — a helyi önkormányzat gondoskodik. (1.4.2.) 
 

A foglalkoztatottak által ellátott — tervben megnevezett — feladatok részletezése: 
 

közterület ápolás, karbantartás, kertápolás, szociális munka, sport gondnoki tevékenység, házi 
gondozás, takarítás, könyvtárosi munka, ügyvitel, konyhai kisegítés, festés, burkolás, felügyelet, 
gyermek kíséret, helyettesítés, művelődés és rendezvényszervezés stb. 
 

• Finanszírozás 
 



A Kapuvár-Beledi Kistérség településein felmérték a közcélú foglalkoztatás lehetőségeit. Az 
önkormányzatok meghatározták azokat a munkaköröket, amelyekben foglalkoztatni tudják az 
együttműködő álláskeresőket. A foglalkoztatottak bérét 95 %-ban, a központi költségvetés 
finanszírozza, a bérekhez kapcsolódó járulékoknak pedig az 50%-át kell kifizetni a munkáltatóknak.  
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Rábakecöl 
 
Rábakecöl álláskereső népességének megoszlása 
 

35 
alatt

35-
55

55 
felett

35 
alatt

35-
55

55 
felett

35 
alatt

35-
55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

35 
alatt 35-55

55 
felett

férfi 0

nő 0

férfi 3 3

nő 1 1 2

férfi 1 1 1 1 1 5

nő 1 1 2

férfi 0

nő 0

férfi 0

nő 1 1

férfi 0

nő 0

férfi 0

nő 1 1

férfi 1 1

nő 2 1 3

férfi 0

nő 0
Összes
en 9 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
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ze
se

n
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév
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Rábakecöl 
 

Rábakecöl álláskereső népessége foglalkozás szerinti megoszlása 
 

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

Szakmacsoport 
szerint 

ja
nu

ár
 

fe
br

uá
r 

m
ár

ci
us
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ril

is
 

m
áj

us
 

jú
ni

us
 

jú
liu
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tu

s 

sz
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m

be
r 

ok
tó

be
r 

no
ve

m
be

r 

de
ce

m
be

r 

Ö
ss

ze
se

n 

Vas és fémipari 
foglalkozások 1           1           2 

Feldolgozóipari 
gépek kezelői 1           1           2 

Kereskedelmi és 
vendéglátóipari                1         1 

Építőipari 
foglalkozások         1               1 
Könnyűipari 
foglalkozások 1                       1 
Egyszerű 
szolgáltatási jellegű 
foglalkozások 
(mezőgazdasági 
foglalkozások nélkül) 1   1                   2 
Gazdasági és 
költségvetési szervek 
vezetői   1                     1 

Irodai jellegű 
foglalkozások     1                   1 
Növényvédelmi 
növényegészségügyi 
és talajvédelmi 
foglalkozások 1                       1 

Összesen: 5 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 12 
 

Rábakecöl Község Önkormányzata közfoglalkoztatotti létszámigénye 
 

Foglalkozás Foglalkoztatott  Munkaidő Hónap Fizetés 
Közterület gondozó 1 8 9  71 500 

Asztalos 1 8 9 87 000 
Festő 1 8 9 87 000 

Irodai alkalmazott 1 8 9 87 000 
Összesen 4  3 001 500  

 



 
Rábakecöl 

 
Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése 

 

Sor-

m 
Megnevezés 

Aktív 
 

ellátására 
jogosultak 

(fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 
bevonhatók 

(fő) 

(Köz)foglal-
koztatásba 

nem 
bevonhatók 

(fő) 

Elsősorban 

kötelezett 35 
éven aluliak 

Aktív korúak ellátására jogosultak 18    

a) rendszeres szociális segélyezettek 
összesen: 2  0  

ebből:     
• egészségkárosodott 0 0 
• 55. életévét betöltötte 0  0  
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket 

nevel és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító 

biztosítani 

0  0  

1. 

b) rendszeres munkavégzésbe 
bevonhatók 16 16   

Foglalkoztatásba bevonhatók  18   

a) 35 évnél fiatalabb  15   

2. 

b) 35-55 év közötti  3   
Neme (a+b):  18   

a) férfi  9   
3.* 

b) nő  9   
Iskolai végzettsége:     

a) 8 ált. iskola alatti  0   
b) 8 általános  5   
c) szakmunkásképző vagy 
szakiskolai végzettséggel 
rendelkezik 

 7   

d) gimnázium  1   
e) szakközépiskola  1   
f) technikum  0   

4.* 

     g) főiskola, egyetem  4   
Háztartás formája:     

a) családban élő  -   
5.* 

b) egyedül élő  -   
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak 

(a+b): 
4 4 

a) 8 ált. iskola alatti  0  0 

6.* 

b) 8 általános  4   

képzésre korúak
szá

létszáma (a+b): 
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*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével 
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Rábakecöl 
 

Közfoglalkoztatási terv 
 

Rendelkezés-re 
állási 

támogatásra 
jogosultak 

nemenkénti 
megoszlása 

(fő) 

Sor-
szám Megnevezés 

férfi nő 

Közfeladatok Foglal-

szervezése 

Finanszíro
zás összege 

Ft 

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 
életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b): 

9 9    

a) 35 évnél fiatalabb 8 7    

1. 

b) 35-55 év közötti 1 2    
Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében 
ellátandó közfeladatok: 

    

a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása 

 
 

Közterület ápolás, 
asztalos, festő, 
irodai ügyintéző 

�

b) feladatok várható ütemezése     
I. negyedév  -   
II. negyedév    
III. negyedév    
IV. negyedév  

Közterület ápolás, 
asztalos, festő, 
irodai ügyintéző 
 

  

c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:     
a) 8 általános 1     
b) szakképesítés 2     
c) középiskola  1 

2. 

d) felsőfokú képesítés   
3. A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges 

létszám 
3 1    

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség 
szerinti összetétele: 

a) 8 általános 3 2 
b) szakképesítés 5 2    
c) középiskola 0 2    

4. 

d) felsőfokú képesítés 1 3    
Foglalkoztatás szervezésének módja:     

a) önkormányzat   X  
b) önkormányzati társulás  
c) e célra létrehozott szervezet     

5. 

d) meglévő más szervezet    
���
 

Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges forrás:    
�����������������������
 

a) önkormányzati    175 842  
6. 

b) központi költségvetés 
���������������������������������
  

����������������������������
 3 340 998  

koztatás megjelölése 
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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 
2009. március 30. 

8. napirend: 2009. 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 kerékpárút építése 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, 2009. március 19. 

            Tuba Erik 
          Polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 

2009. 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. 82-
130. kerékpárút építése. 

 
 
30.000.000,-  

 
 
2009-2010. 

 
 
egyszerűsített 

 
 
2009. 
III. negyedév 

 
 
2009.  
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 
2009. március 30. 

9. 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 2009. április 17. péntek 19 órai kezdettel közmeghallgatást javaslok 
meghirdetni az alábbi – 2009. évi munkatervben foglalt – napirenddel: 

 
1. Beszámoló a 2008. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
2. Tájékoztató a 2009. évi fejlesztési tervekről 
3. Lakossági észrevételek 
4. Különfélék, bejelentések 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. március 19. 

            Tuba Erik 
          polgármester 

mailto:rabakecol@t-online.hu
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének   /2009. (      .) Rendelet 
tervezete az  

Önkormányzat 
2008. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról 

 
1.§. 

 
A Képviselőtestület Rábakecöl Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
végrehajtását 
 

91 201 E Ft bevétellel 
                                                         77 987 E Ft kiadással és  
                                                         12 803 E Ft pénzmaradvánnyal 
 
1-6 és 7-10 számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg. 
 

2.§. 
 
Rábakecöl Község Önkormányzat 2008. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és 
kiadásainak alakulását 1-6 sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja. 
 

3.§. 
 
A képviselőtestület az önkormányzat 2008. december 31-i állapotnak megfelelő 
vagyonmérleget az 7. számú melléklet szerint állapítja meg. 
 

4.§. 
 
A képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 8. számú melléklet 
szerinti részletezéssel jóváhagyja. 
 

5.§. 
 
A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulás és normatív 
SZJA elszámolását a 9. számú melléklet, a normatív kötött felhasználású támogatások 
elszámolását a 10. számú melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.  
 

6.§. 
 
A képviselőtestület a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint jóváhagyja. 
 

7.§. 
 
/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
/2/ Végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. 
 
 
Tua Erik                 Dr. Gál László. 
polgármester                jegyző 
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Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2009. április     -án megtörtént. 
 
 
Rábakecöl, 2009 .    
 
 
 
        Dr. Gál László 
                 jegyző 
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Tájékoztató Rábakecöl Község Önkormányzata 
2008. évi gazdálkodásának helyzetéről 

 
 
B E V É T E L E K 
 
 
Az önkormányzati  szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest  81,62  %-
ban teljesültek, ami az időarányos mértéket nem éri el. Ez abból adódik, hogy terveztünk a 
költségvetésben működési hitelfelvételt, de ez idáig gazdálkodásunk során nem volt hitelre 
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, 
közterület-használat díja  biztosító által fizetett kártérítés , földbérleti díjak, áfa bevételek.  
Teljesítése 111,62 %. 
 
Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparűzési adó tartozik. Teljesítés 159 %.  
 
Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó tartozik. Teljesítése 
101 % . ami az időarányosnak megfelel. 
 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a 
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 131  % . A túlteljesítés a talajterhelési díjnál van mivel a 
vízfogyasztás és a talajterhelési díj mértéke is emelkedett.  
 
II. Támogatások 
 
A teljesítés 100%, ami az időarányosnak megfelel. 
 
A központosított előirányzatok a létszámcsökkentésre kapott pénzeszközökből /4 55 e Ft /, a 
TEUT támogatásból /6 551 e Ft /, a nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból / 105 e Ft 
/ és a bérpolitikai  intézkedésekre kapott támogatásból /  783 e Ft /  tevődik össze. Vizitdíj 
visszautalásként 8  e Ft volt a bevétel. 
 
Normatív kötött felhasználású támogatásként a közcélú foglalkoztatottak, lakásfenntartási 
támogatás összegét igényeltük le. 581 ezer Ft a közhasznú munkára kapott támogatás volt. 
Egyéb központi támogatásként a 13. havi fizetés fedezete és a kereset kiegészítés szerepelt. 
 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
Teljesítése 106 %. Ezek a bevételek nem időarányosan jelentkeznek. / pl. Terembérlet, sírhely 
megváltás, Pannon-Víz bérleti díja , kommunális adó / 692 ezer /  
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IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/ 
 
 
Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető, évközben  adódó lehetőségekből, pályázatokból 
átvett pénzeszközök szerepelnek. 
 
 - mozgókönyvtár                                                        686 ezer 
 -gyermekvédelmi támogatás                                      335 ezer 
 - közhasznú munka támogatása                                  726 ezer 
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása                     343 ezer 
- népszavazási előleg                                                  193 ezer 
- Pályázati pénzek                                                    1 522 ezer 

Kulturális rendezvény tám .    40 000 
Kerékpár út terv                       50 000 
Környezetvédelmi tev.               60 000 
Sporttevékenység                      40 000 
Riök                                      412 000 
Nyugdíjasok tám.                      20 000 
Erdélyi kapcs.                        100 000 
Tárt Kapus Létesítmények (1. részlet) 250 000 
Strandkézilabda pálya (1. részlet) 550 000 

                                                           ---------- 
                                                                1 522 000 
 
- védőnő helyettesítésére átvett pénz   / Beledtől/       472 ezer 
- tűzoltóverseny támogatása                                        270 ezer                  4 547  ezer  
                                                                                      ------------------------------------------ 
 
Itt szerepelnek  háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez étvett pénzeszközök , amit az 
OEP utal számunkra havi bontásban. A teljesítés 94,96 %. A körzeti Háziorvosi Szolgálat 
működtetésére a helyettesítés időszakára 30%-al csökkenti a finanszírozást az OEP. 
 
631 e. Ft-ot a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés felosztásából önkormányzatunk 
részére utalta a MÁK.  
 
 
Működési célú pe. átvétel államháztaráson kivülről 
 
      -fénymásolás                   11 
      -biztoítás                         45 
     -falunap tám                   160 
     -Rekultív visszaut.         218 
    -  vizitdíj bevétel             406 
                                            840 
Ezek előre nem látható , előre nehezen tervezhető bevételek.  
 
 
Hitelek  
 
Önkormányzatunknál  2008. december 31-ig hitelfelvételre nem került sor.  
 

 35 



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 69,79 %. A 
lemaradás oka, hogy a betervezésre került hitel felvételére gazdálkodásunk során nem volt 
szükség.  
 
 
Működési kiadások   
 
 
1.1 Polgármesteri hivatal  
 
A polgármesteri hivatal kiadásai 81,99  %- ban teljesültek ami az időarányos mértéknél 
kevesebb.   
 
1.2. Nem intézményi működési kiadások 
 
Teljesítése 81,39  %. Falunk közterületeinek, a temető karbantartása /fűnyírás, gaztalanítás, 
fűnyíró karbantartása, üzemanyag vásárlás/ valamint ez egészségügyi ellátások tartoznak ide.  
 
A 2008. gazdálkodási évben ide tartozik az óvoda és iskola dologi kiadásainak egy része 
valamint a volt iskolaigazgató  részére 2008. évben kifizetett juttatás melynek pályázati 
összege 4 055 e.Ft. A pályázati összeget az önkormányzat már megkapta . 
 
2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás 
 
A teljesítés 60,57 %. A lemaradás abból adódik, hogy az iskolai telephelyre előirányzott 
összeg még nem került elszámolásra, így csak 2 millió Ft került átutalásra . 
Működési célú támogatásban részesültek felsorolása  a 3.sz. mellékletben  található. 
 
3. Társadalom és szociálpolitikai  juttatások 
 
Teljesítése 63,84  %.  
 
Jelenleg 3 fő ápolási díjban, 1 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 11 fő részére 
fizettünk.  
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-rendszeres szoc segély                                          414 ezer 
- közgyógyellátás                                                     47 ezer 
- ápolási díj                                                            969  ezer 
- temetési segély                                                    165  ezer 
- étkezési utalvány    idősek napja                         292 ezer 
- szoc.segély                                                             10  ezer 
- gyemekvédelmi tám.                                                5  ezer 
- lakásfenntartási tám                                               32  ezer 
- normatív rendszeres gyermekvédelmi kedv.        336  ezer 
- szülési segély                                                         30  ezer 
- közl .támogatás                                                    343  ezer 
- tanévkezdési támogatás                                        656  ezer 
- ösztöndíj tám.                                                         45  ezer 
- sporttábor Dénesfa                                                  42  ezer 
- nyári táboroztatás                                                    20  ezer 
- nyári gyermekétkeztetés                                        105 ezer 
                                                                  ------------------------ 
                                                                             3 511 ezer 
 
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások           
 
A fejlesztési kiadások 55,88  %-ban teljesültek. A Pannon-Víznek átadott fejlesztési 
támogatás valamint a lakáshoz jutók támogatása tartozik ide. /Táblázat mellékelve/ 
 
5. Felújítási kiadások 
 
 A teljesítés  2008. december 31-ig  95,33 %.  Erkel u. tervezési díj 190 e. Ft, pályázati díj 45 
e. Ft-ot fizettünk, a fennmaradó összeg a kivitelezés költsége volt. 
 
 
 
2008. december 31-i pénzkészlet                            összesen           15 571 e  Ft 
 
  
 
A pénzmaradvány változásának tartalmi okai: 
 
 2007. év                               2008. év 
 e Ft                             e Ft 
 
Költségvetési bankszámlák egyenlege                       11 865                                   15 571 
  
Záró pénzkészlet                                                         11 865                                   15 571 
Átfutó kiadás                                                                     20                                   +    341 
Átfutó bevétel                                                              - 1 939                                 -  2 013 
Függő kiadás                                                                    346                                  +    176 
Függő bevétel                                                                 - 741                                   -   520 
Előző évi tartalék maradvány                                             -1                                     -  674 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                          9 550                                   12 881 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt             - 318                                        -78 
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Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt                   277                                            0 
Költségvetési pénzmaradvány                                        9 509                                 12 803 
Ebből:  kötelezettséggel terhelt             5 500 
 szabad pénzmaradvány    4 009 
 
A pénzmaradvány növekedett  az előző évihez képest mert ebben az évben növekedett a 
bankszámlák egyenlege is. A költségvetési pénzmaradvány 13 555 e Ft, amiből 674 Ft az 
előző évi és 12 881 Ft a tárgyévi pénzmaradvány. A tárgyévi pénzmaradvány csökken 78 e 
Ft-tal amit vissza kell  fizetni többlettámogatás miatt.  
 
 
Vállalkozási tevékenysége önkormányzatunknak nincs. 
 
 Értékpapír- és hitelműveletek alakulása 
 
Nem rendelkezünk értékpapírral.  
2008. évben hitelt nem vettünk fel. 
Hitelállománnyal nem rendelkezünk. 
 
 A vagyon alakulása 
 
Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesítettünk. Azok felújításának értékével, valamint 
az ingatlan vagyon kataszter KATA-VIN program feldolgozása során egyéb növekményként 
felvettekkel nőtt a vagyonunk. A 2008. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával pedig 
csökkent. 
 
Tárgyi eszközeinket szűkös anyagi körülmények között is igyekszünk karbantartani. 
 
A működési kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem volt.  
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009-03-16 
 
 
 
 
 
   Tuba Erik 
   polgármester 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet

Rábakecöl  Községi Önkormányzat bevételei és kiadásdásai 2008. december 31-ig

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Megnevezés 2008. évi
módosítás 
3 teljesítés telj %-a

I. Működési bevételek 36 500 35 584 39 722 111,62
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) 964 1214 2 499 205
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor) 35 536 34 370 37 223 108

2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor) 3 500 3 500 5 572 159
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor) 30 586 29 420 29 749 101
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 12,21-26 sor) 1 450 1 450 1 902 131

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) 10 723 21 761 21 761 100

1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű.,  39sor) 6 708 6 708 6 708 100
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 11 502 11 502 100
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) 4 015 1 960 1 960 100
1.5 Egyéb központi  támogatások ( 16.ű., 36.sorok) 1 591 1 591 100

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 629 4 629 4 917 106
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor) 4 629 4 629 4 917 106
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor)

IV. Támogatásértékű bevétel 12 058 16 311 13 969 85,64
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor) 12 058 16 311 13 969 85,64

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) 9 922 9 922 9 422 94,96
1.b 2007. évi jöv. kül. mérséklés elszámolása Szja 631 631 100
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor) 20

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)



V. Véglegesen átvett pénzeszköz 50 160 840 525
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor) 50 160 840 525
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor)

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor)

VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor) 23 784 23 789 0 0
1. Működési célú hitel felvétel 19 157 21 815 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 4 627 1 974 0

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor) 11 000 9 508 9 508 100
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ű. 61. 11 000 9 508 9 508 100
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

Bevételek Összesen 91 348
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -147

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 744 111 742 91 201 81,62



KIADÁSOK

Megnevezés 2008. évi
módosítás 
1 teljesítés telj. %-a

1. Dologi kiadások
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal 12 024 12 387 10 157 81,99

személyi juttatás 4 435 4 517 4 419 97,83
munkaadói járulék 1 416 1 447 964 66,62
dologi kiadások 6 173 6 423 4 774 74,32

1.2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások 32 399 43 093 35 076 jan.00 81
személyi juttatás 21 793 16 990 77,85
munkaadói járulék 7 124 5 580 78,03
dologi kiadások 14 178 12 506 88,57

        Dologi kiadások összesen 44 423 55 480 45 233 81,53
ebből: személyi juttatás 21 729 26 308 21 409 81,27
          munkaadói járulék 7 095 8 571 6 544 76,11
          dologi kiadások 15 599 20 601 17 280 81,12

2. Működési célú pénzeszköz átadások és  támogatások 31 326 28 050 16 992 60,57

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 5 394 5 499 3 511 63,84

4.  Működési hitel visszafiz. 2 800 2 800 0 0

Működési kiadások össsszesen 1. 2. 3. 4. ) 83 943 91 829 65 736 71,58

5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 4 407 4 407 2 463 55,88

6. Felújítási kiadások 564 8 226 7 842 95,33

7. Fejlesztési kiadások 2 850 4 122 1 795 43,54



8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés

9. Tartalék 6 980 3 158 0 0
ebből : működési tartalék
           fejlesztési tartalék 6 980 3 158 0 0

Kiadások összesen 77 836
Függő kiadás 151

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 744 111 742 77 987 69,79

a : eredeti előirányzat
b :módosítás 3
c : teljesítés 2008. 12.31-ig
d : teljesítés a módosított előirányzat arányában / % /

2. számú melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai 2008. dec.31-ig

Megnevezés Kiadás öss Béralap TB Dologi Létszám
I. Igazgatási kiadások a 12 024 4 435 1 416 6 173 1

b 12 387 4 517 1 447 6 423 1
c 10 158 4 419 964 4 774 1
d 82 97,87 66,62 74,32

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/



1.Közutak üzemeltetése, fenntartása a 300 300
b 300 300
c 0 0
d 0 0

2. Katasztrófaelhárítás a 648 648
b 648 648
c 53 53
d 8,17 8,17

3. Polgári védelem a 175 175
b 175 175
c 0 0
d 0 0

4. Önkormányzatok valamint többcélú társulási a 2 183 1 174 376 633
intézményeek ellátó, kisegítő szolgálatai b 9 831 4 805 1 538 3 488

c 10 160 4 798 1 534 3 829
d 103 99,85 99,67 109,77

5. Város és községgazdálkodás a 6 599 3 559 1 159 1 881 1
b 7 707 3 734 1 220 2 753 1
c 6 913 3 320 1 086 2 507 1
d 89,69 88,91 89 91

6.Köztemető fennt. Feladatai a 1 120 1 120
b 1 120 1 120
c 372 372
d 27 27

7.Közvilágítási feladatok a 1 200 1 200
b 1 200 1 200
c 1 124 1 124
d 93,66 93,66

8.Háziorvosi szolgálat a 13 706 9 667 3 071 968 3
b 14 245 10 067 3 210 968 3
c 10 482 6 808 2 130 1 544 3
d 73,57 67,62 66,35 159

9.Védőnői szolgálat a 3 907 2 812 753 342 1
b 4 079 2 938 799 342 1
c 2 467 1 840 556 71 1

60,48 62,62 69,58 20,76



10. Anya és csecsemővédelem a 26 26
b 26 26
c 16 16
d 61 61

11. Rendszeres pénzbeni ellátások a 320 320
b 320 320
c 231 231
d 72,11 72,11

11. Szennyvízelvezetés és kezelés a 533 533
b 533 533
c 434 434
d 84,64 84,64

12. Művelődési házak feladatatai a 1 682 82 1 600
b 1 952 82 1 870
c 1 873 57 6 1 810
d. 96 69,51 97

13.Közművelődési Könyvtár a
b 524 33 4 488
c 536 33 4 499
d 102 100 100 102

14. Egyéb szórakoztatási és kult. Tev /RIÖK/ a 200 200
b 240 240
c 222 222
d 110 110

15. Országgyűlési képviselőválasztás a
b 193 133 33 27
c 193 133 33 27
d 100 100 100 100

Dologi  kiadások összesen /  II./ a 32 399 17 294 5 679 9 426 6
b 43 093 21 791 7 124 14 178 6
c 35 076 16 990 5 580 12 506 6
d 81,39 77,96 78,32 88,2

Dologi kiadások összesen I.+II. a 44 423 21 729 7 095 15 599 6
b 55 480 26 308 8 571 20 601 6
c 45 233 21 409 6 544 17 280 6
d 81,53 81,37 76,35 83,87



3.számú melléklet

                 RRábakecöl  önkormányzat 2008. évi
            működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés Eredeti előimódosítás teljesítés telj.%-a
ei 3

Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás 16 16 16 100
Rendőrőrs 175 175 175 100
Közigazgatási kar 10 10 0
Arany J program 150 150 150 100
Nonprofit szervezetek pályázat alapján 2 100 2 100 1 951 92,9

Horgászegyesület 150
Vöröskereszt 20
Egyház 180
Labdarúgók 1 130
Iskoláért Alapítvány 128
Pajtaműhely 196
Tűzoltók 147

Területfejlesztési Tanács 25 25 25 100
Körjegyzőségi hozzájárulás 11 543 11 543 11 182 96,87
Mentőállomás Répcelak 10
Leader Vidékfejl. Egy. 20
RIÖK pályázati önrész 200 200 250 115
Testvér település támogatása
Iskola és óvoda telephely 16 267 13 000 2 000 15,38
Rába szövetség 15
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj 840 840 795 94,64
Prémium év kieg. 360
Tűzoltóverseny, helyezettek díja 43
Összesen 31326 28 059 16 992 60,55



4. számú melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások

eredeti ei. módosítás teljesítés
Megnevezés 1 telj. %-a

Pannon-Víznek fejl. Célú átadás 2 567 2 567 2 223 86,59
 Felhalmozási pénzeszközátadás  háztartásoknak            1 840 1 840 240 13,04

Összesen 4 407 4 407 2 463 55,88

5. számú melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
             felújítási kiadások

eredeti ei. módosítás teljesítés
Megnevezés 1. telj. %-a

Felújításra önrész 564 8226 7842 95,33
Erkel u felújítás

Összesen 564 8226 7842 95,33



6. számú melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
         fejlesztési kiadások

eredeti módosítás teljesítés telj %-a
Megnevezés ei 3

I. Beruházások
Gázkazán, fénymásoló vás. 900 900 527 58,55
Villanyoszlopok 1 200 1 200
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító 750 750
Számítógép vás 161
Strandkézilabda pálya készítése 1110 1107 100
Összesen 2 850 2 850 1 795 62,98



Rábakecöl Község Önkormányzata Pályázati mérleg 2008. 2009.05.22-i állapot

Pályázat azonosítója Pályázat címe Pályázat tárgya Pályázó
Pályázott 
összeg Önerő Teljes ktgv.

Elnyert 
összeg Mód. önerő Mód. ktgv. Pályázatíró Státusz Egyéb

1 Town Twinning Tetsvérkapcsolat Önkorm. 966 965 Ft 0 Ft Absolvo Nem nyer3806.95 €
2 NYDOP-2007-3.2.1./B Közlekedési infr. fejl. Buszöblök, buszvárók Konzorcium 20 700 000 Ft 2 300 000 Ft 23 000 000 Ft Makkos István?Nem nyerösszeg kb!
3 Csónakkikötő pihenőház Konzorcium 14 025 000 Ft 2 475 000 Ft 16 500 000 Ft 0 Ft Térségmen. Nem nyerösszeg kb!
4 0800074/08TEUT TEUT Erkel F. utca felújítása Önkorm. 4 548 206 Ft 4 548 206 Ft 9 096 412 Ft 4 548 206 Ft 4 548 206 Ft Tóth Imre-TE Beszámolt
5 0800065/08CEDE CÉDE Temetőfejlesztés Önkorm. 5 432 680 Ft 2 328 292 Ft 7 760 972 Ft 0 Ft Nagy Attiláné Nem nyert
6 IFJ-GY-ND-08-B Értékteremtő programok Nonstop 2008 RIÖK 232 000 Ft 61 800 Ft 293 800 Ft 200 000 Ft 53 400 Ft 253 400 Ft Tuba Erik Nyert

7 516-60/2008
Környezetvédelmi 
tevékenység Önkorm. 300 000 Ft 135 000 Ft 435 000 Ft 60 000 Ft 27 000 Ft 87 000 Ft Tuba Erik Beszámolt

8 01/511-77/2008 Kulturális tevékenység Rendezvények Önkorm. 60 000 Ft 55 000 Ft 115 000 Ft 40 000 Ft 37 000 Ft 77 000 Ft Tuba Erik Beszámolt
9 01/512-86/2008 Nemzetközi kapcsolatok Testvérkapcsolat Önkorm. 120 000 Ft 722 000 Ft 842 000 Ft 100 000 Ft 702 000 Ft 802 000 Ft Tuba Erik Beszámolt

10 01/528-57/2008
Nyugdíjas szervezetek 
támogatása Rendezvények Önkorm. 75 000 Ft 143 000 Ft 218 000 Ft 20 000 Ft 38 200 Ft 58 200 Ft Tuba Erik Beszámolt

11 01/545-107/2008
Területfejlesztési 
tevékenység

Kerékpárút 
tervdokumentáció Önkorm. 400 000 Ft 1 580 000 Ft 1 980 000 Ft 50 000 Ft 1 930 000 Ft 1 980 000 Ft Tuba Erik Beszámolt

12 Oktatási tevékenység Rendezvények Alapítvány 50 000 Ft 10 000 Ft 60 000 Ft 40 000 Ft 8 000 Ft 48 000 Ft Takácsné KM Beszámolt

13 01/510-50/2008
Sporttevékenység 
támogatása Rendezvények Önkorm. 80 000 Ft 59 000 Ft 139 000 Ft 40 000 Ft 29 500 Ft 69 500 Ft Tuba Erik Beszámolt

14 01/513-4/2008 ÖTE támogatása Tűzoltóverseny ÖTE 100 000 Ft 50 000 Ft 150 000 Ft 60 000 Ft 30 000 Ft 90 000 Ft Kistérség-TE Beszámolt

15

Szeniorsport - Aktív 
Életmód - 
Egészségfejlesztő Program

Rendezvények, 
előadások Kistérség 35 375 Ft 112 000 Ft 23 000 Ft Kistérség-TE Beszámo összeg kb!

16
Kistérségi Szabadidősport 
Program Sportrendezvények Kistérség 0 Ft 140 000 Ft 28 000 Ft Kistérség-TE Beszámolt

17 SPO-SIF-08-08-06-26
A strandsportágak 
infrastrukturális fejlesztése

Homokos strandkézilapda 
pálya létesítése 
Rábakecölben Önkorm. 1 998 792 Ft 856 626 Ft 2 855 418 Ft 1 100 000 Ft Absolvo-TE Nyert

18 SPO-TKL-08-08-06-31
Tárt Kapus Létesítmények 
Program

Tárt Kapus Létesítmény 
Rábakecölben Önkorm. 500 000 Ft 344 000 Ft 844 000 Ft 500 000 Ft 344 000 Ft 844 000 Ft Tuba Erik Nyert

19
Eszközfejlesztés, 
tűzoltószertár tatarozás ÖTE 720 000 Ft 710 000 Ft 1 430 000 Ft 200 000 Ft Nagy Attiláné Beszámolt

20
Vidéki rendezvények, 
falunapok szervezése Falunap 2008 Rábakecöl Önkorm. 1 683 000 Ft 1 683 000 Ft 0 Ft Tuba Erik Nem nyer

1483pont+
200eFt

21

parlagfű mentesítési 
tevékenységének 
támogatására parlagfű mentesítés ÖTE 270 000 Ft 46 100 Ft 316 100 Ft 0 Ft Nagy Attiláné Nem nyert

22
Számítógép és monitor 
igénylése

1 db számítógép és 1 db 
monitor igénylése ÖTE 0 Ft 0 Ft Tuba Erik Nem nyert

23
Számítógép és monitor 
igénylése

3 db számítógép és 3 db 
monitor igénylése Alapítvány 0 Ft 0 Ft Tuba Erik Nem nyert

24 IKSZT IKSZT Önkorm. IKSZT cím 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Pannon ProjektNyert

25
Wesselényi Miklós Sport 
Közalapítvány pályáztata SE 446 000 Ft 724 000 Ft 1 170 000 Ft 110 000 Ft Tuba Erik Beszámolt

Összesen: 52 707 643 Ft 17 183 399 Ft 68 888 702 Ft 7 320 206 Ft 7 798 306 Ft 4 309 100 Ft
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