Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8/2009. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn)
17,00 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,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes.
Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Falufejlesztésre érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
4.) Faluszépítésre kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
5.) Földbérletre érkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Tuba Erik polgármester
6.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) 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).
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselőtestület számolt be az elmúlt időszakban történtekről.
2.) 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 650.000 Ft, a pályázható összeg maximum 500.000 Ft. A pályázat
beadási határideje: 2009. augusztus 17.
A képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
41/2009.(VII.27.) 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: 650.000 Ft, a
pályázható összeg felső határa: 500.000 Ft. Egy szervezet csak egy
pályázatot nyújthat be. A támogatás felhasználásának végső időpontja:
2009.12.31. A pályázatokat 2009. augusztus 17-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. augusztus 17.
3.) Falufejlesztésre érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy pályázati felhívást tett közzé a lakosság részére
falufejlesztésre, melyre anyagi támogatásként a költségek finanszírozására 180.000 Ft
támogatást állapított meg a képviselő-testület. A támogatás célja Rábakecöl településképét
meghatározó értékek felújítása, fejlesztése, kizárólag közterületeken, közösségi tereken,
frekventált területeken. Sajnos a felhívásra nem érkezett be ötlet, pályázat, ezért továbbra is
várja a lakosság ötleteit, javaslatait, amit meg lehetne valósítani.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
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4.) Faluszépítésre kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a községben lévő házak területeinek, udvarainak
szebbé tételére írtak ki lakossági felhívást. A falut végigjárva több háznál is észrevett pozitív
változást. A legszebbé tett terület gazdájának 15.000 Ft támogatást ítél meg.
A képviselő-testület Horváth Imre, Petőfi u. 3. szám alatti lakosnak ítéli a 15.000 Ft-ot, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
42/2009.(VII.27.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
faluszépítésre kiírt pályázat nyertesének Horváth Imre Rábakecöl,
Petőfi u. 3. szám alatti lakost határozza meg, és részére ítéli oda a
15.000 Ft támogatást a tulajdonában lévő családi ház környezetének és
udvarának kiemelkedően rendezett és esztétikus megjelenítése
alapján.
Utasítja a polgármestert, hogy a nyertes részére a támogatást
ünnepélyes keretek között adja át.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.
5.) Földbérletre érkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy ajánlattételi felhívást tett közzé a 0215/24. hrsz-ú
földterület bérletére, melyre 9 ajánlat érkezett be (mellékelve).
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a törvény meghatározza a földterületre az előbérleti
jogot. A jogszabálynak megfelelően 1. helyen van a korábbi hasznonbérlő, az ajánlattevők
között nevezetesen a TSZ és Takács Sándor. A törvény szerint másodikként az a helyben lakó
szomszéd, harmadikként pedig a helyben lakó a jogosult. Amennyiben a testület ettől eltér, a
haszonbérlők jogorvoslattal élhetnek.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Takács Sándor a 8,5 ha-os területből 2000 m²
területre tartana igényt, a gázfogadó állomás környékén lucernakaszáló céljából, a környék
karbantartásával. A TSZ a 8,5 ha-t szeretné bérbe venni mezőgazdasági termelés céljából, az
árkok, utak folyamatos karbantartásával. A bérleti díjra az ajánlata 4,30 Ft/m².
A képviselő-testület Takács Sándor és a Rábamenti TSZ ajánlatát elfogadta, részükre a
0215/24. hrsz-ú földterületet bérbe adja 4,30 Ft/m² áron, 2010. január 1-től 5 évre, majd
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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43/2009.(VII.27.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat
alapján – 2010. január 1-től 5 évre haszonbérbe adja az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő rábakecöli 0215/24. hrsz-ú szántó
művelésű ágú területet - a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 21. §
(1) bekezdésében meghatározott előhaszonbérleti jogot figyelembe
véve - a rábakecöli Rábamenti MTSZ-nek 8,3 ha területtel és Takács
Sándor Rábakecöl, Kossuth u. 13. szám alatti lakos haszonbérlőnek
2000 m² nagyságú területtel, 4,30 Ft/m² haszonbérleti díj
megállapításával.
Utasítja a polgármestert, hogy a nyertes pályázókkal a haszonbérleti
szerződést kösse meg, és e döntésről a pályázókat értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2009. július 30.
6.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy szúnyogirtást lehetne kérni belterületre 1150
Ft + ÁFA/ha áron. A település teljes területére ez mintegy 300.000 Ft lenne, a Rábával
együtt mintegy 500.000 Ft-ba kerülne. Elmondása szerint rengeteg a szúnyog, de a
hatékonyságát csak akkor látja, ha az egész területen történik az irtás.
Horváth Győző képviselő-testületi tag: javasolja, hogy ha megoldható, a falunapra a
sportpálya területén el kellene végeztetni a szúnyogirtást.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy amennyiben lehetséges, a sportpálya
10 hektáros területére kérik a szúnyogirtást még a falunap előtt.
Tuba Erik polgármester: javasol a dénesfai sporttáborhoz 6.000 Ft/fő támogatás
hozzájárulását megállapítani.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag támogatta.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,10
órakor bezárta.
K.m.f.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
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
2009. július 27.
1. 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:
36/2009. (V.25.) határozat pályázat benyújtása CÉDE támogatásra
37/2009. (V.25.) határozat Szociális és Gyermekjóléti Társulás Megállapodásának módosítása
38/2009. (V.25.) határozat Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás Alapító
Okiratának módosítása
A GYMS Megyei Önkormányzattal 6 db támogatási szerződést kötöttem meg összesen
310.000,- Ft pályázati támogatásra. Rábakecöli társadalmi szervezeteknek további 170.000,Ft támogatást sikerült pályázati úton elnyerni.
A nyári gyermekétkeztetés keretében 34 rábakecöli gyermek részére összesen 664.462,- Ft
értékben nyújtottunk természetbeni támogatást.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.

Rábakecöl, 2009. július 27.
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. július 27.
2. 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, melyből eddig 1.000.000,- Ft támogatást utaltunk ki. 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: 650.000,- 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: 2009. december 31.
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2009. augusztus 17. napjáig.
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.
Megítélt támogatás csak a 19/2006 (XII.29.) rendelet 10 §-ban meghatározott elszámolási
kötelezettség teljesítését követően utalható ki.
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. július 27.

Tuba Erik
Polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni
szíveskedjen.
Rábakecöl, 2009. július 15.
Tuba Erik
polgármester
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Képviselő-testületi ülés
2009. július 27.
5. napirend
Ajánlattételi felhívás a 0215/24 hrsz. terület bérletére
Pályázó

Székhely Egyedi ajánlat bérleti díjra

Rábamenti MTSZ

Egyéb egyedi ajánlat

Igényelt
terület

Tervezett hasznosítás

Előjo Iparűzés
g
i adó

Rábakecöl 4,30 Ft/m2

8,5 ha

Mezőgazdasági termelés

Igen

Szabó László

Rábakecöl

8,5 ha

Agrár környezetgazdálkodási
program módszereivel szántóföldi
növénytermesztés

2.

Horváth Imréné

Rábakecöl

8,5 ha

Zöldségtermesztés. Öntözéses
gazdálkodás (vizet saját területükről
biztosítják)

3.

Szabó Imre

Rábakecöl

8,5 ha

4.

Csizmazia János

Rábakecöl

Agrár Környezetgazdálkodás
módszereivel szántóföldi
növénytermesztés
Mezőgazdasági növénytermesztés

Takács Sándor

Rábakecöl

Odoricsné Bödecs
Zsuzsanna

Rábakecöl

Horváth Tibor

Rábakecöl

Soós Ákos

Rábakecöl

Árkok, utak folyamatos
karbantartása
3,20 Ft/m2
Kossuth u. 131. („régi tsz”)
valamint egyép, önkormányzat
által kért terület kaszálása térítés
mentesen
3,40 Ft/m2 + mindenkori infláció
Árkok, földutak karbantartása.
Gréder biztosítása esetén saját
5 évre: 4 Ft/m2/év
költségre félnapos munkát vállal az
utakon.
3,10 Ft/m2 + a mindenkori infláció Területen előírások szerint helyes
mezőgazdasági környezet
kialakítása
3,50 Ft/m2
Művelési irány megfordításával út
védelme, 1,5 métert elhagyva az
úttal párhuzamosan barázdát
húzna, kaszálás, gyommentesítés
Legmagasabb ajánlatnak megfelelő Arok és gázfogadó állomás
környékének karbantartása
45 000 Ft/ha/év előre fizetve (4,50 Környezet rendben tartása, árok
Ft/m2)
tisztítás, állag megőrzés,
felelősségvállalás károkozásért
Ha5 éven belül nem kerül
felmondásra a szerződés 300 000
Ft támogatás a község javára
Ajánlattételi felhívás szerint
Árok, útszél rendben tartása.
Ifjúsági klub és gyógyszertár
épületének ingyenes biztosítása
Ajánlattételi felhívás szerint
Környezet folyamatos
karbantartása, felújítása

8,5 ha

~ 2000 m2 Lucernakaszáló

1.

5.

Igen

6.

8,5 ha

Szántóföldi növénytermesztés

6.

8,5 ha

Gabonanövények termesztése

6.

8,5 ha

növénytermesztés

6.

