Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 1-én
(pénteken) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,
Horváth Dóra, Szabó Géza 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. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi
pontokra, kiegészítve a 3/d, f, 9/b, c és 10. napirendi pontokkal az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) A 19/2006. rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) IKSZT kialakításával kapcsolatos ügyek
a) Döntés beruházási és előfinanszírozott hitel felvételéről
b) Döntés vagyonvédelmi riasztó- és megfigyelőrendszer építéséről
c) Pályázat kiírása IKSZT alkalmazott foglalkoztatására
d) IKSZT névadás
e) Kerékpártároló építése
f) Fűtéskorszerűsítés
g) Színpad építése
h) Világosítás korszerűsítése
Előadó: Tuba Erik polgármester
4.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 9/2009.
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
5.) 10/2009. (V.11.) rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tuba Erik polgármester

7.) Falunapi célkitűzések meghatározása
Előadó: Tuba Erik polgármester
8.) Pályázati lehetőségek
Előadó: Tuba Erik polgármester
9.) Különfélék, bejelentések
a) Szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati szerződése
b) Gyógyszertár bérleti szerződése
c) Csatlakozási kérelmek a Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz
Előadó: Tuba Erik polgármester
10.) Szociális ügy
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Beszámoló a 2010. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Rábakecöl Község Önkormányzata a 2010. évet
77.826.000 Ft bevétellel, 67.801.000 Ft kiadással és 9.632.000 Ft pénzmaradvánnyal zárta.
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésről készült beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
4/2011.(IV.04.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról előterjesztett beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
2.) A 19/2006. rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a civil szervezetek támogatására kiírt pályázati
felhívásra 8 pályázat érkezett be. Az igényelt támogatások: Vöröskereszt 50.000 Ft, Tűzoltó
Egyesület 150.000 Ft, Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési Alapítvány 200.000 Ft,
Rábakecöl Iskoláért Alapítvány 200.000 Ft, Horgászegyesület 200.000 Ft, Nyugdíjas Klub
45.000 Ft, Teke Klub 200.000 Ft, Plébánia 100.000 Ft. Elmondja, hogy korábban az Ügyrendi
Bizottság döntött arról, hogy a szervezetek mennyi támogatásban részesüljenek, mégpedig
olyan szempontok alapján, hogy az adott szervezet a közösség érdekében milyen
tevékenységet vagy tevékenységeket folytatott, és mire kéri a támogatást. Azt is figyelembe
kell venni, hogy a szervezet mekkora tömeget mozgat meg. A civil szervezetek támogatására
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800.000 Ft keretösszeg lett meghatározva a pályázati kiírásban. Idén először megállapodást is
kötnek a szervezetekkel, mivel a jogszerűség megkívánja.
Vita után a képviselő-testület a támogatásokat az alábbiak szerint állapította meg:
- Magyar Vöröskereszt Rábakecöli Alapszervezete: 50.000 Ft
- Napsugár Nyugdíjas Klub:
45.000 Ft
- Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 100.000 Ft
- Pajtaműhely Alapítvány:
165.000 Ft
- Rábakecöl Iskoláért Alapítvány:
100.000 Ft
- Horgász Egyesület:
140.000 Ft
- Római Katolikus Egyház:
100.000 Ft
- Rábakecöl SE Teke Szakosztály:
100.000 Ft
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
20/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2006.(XII.30.) rendelete értelmében – pályázat alapján – a Magyar
Vöröskereszt Rábakecöli Alapszervezete részére 50.000 Ft, a
Rábamenti Horgász Egyesület részére 140.000 Ft, a Rábakecöl
Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 100.000 Ft, a Római
Katolikus Egyházközség részére 100.000 Ft, a Napsugár Nyugdíjas
Klub részére 45.000 Ft, a „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány részére
100.000 Ft, a Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési
Alapítvány részére 165.000 Ft és a Rábakecöl SE Teke Szakosztály
részére 100.000 Ft támogatást biztosít a működési költségek
finanszírozására elszámolási kötelezettséggel.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a civil szervezetek
vezetőit értesítse, és a támogatási megállapodást kösse meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 4.
3.) IKSZT kialakításával kapcsolatos ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Döntés beruházási és előfinanszírozott hitel felvételéről
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT pályázaton elnyert MVH támogatás 47,7
millió forint. A pályázat utófinanszírozott, ezért hitelfelvételre lesz szükség. A beruházás
megvalósításához folyószámlahitel felvételére lesz szükség. A számlavezető Kis-Rába menti
Takarékszövetkezet banki hitelvizsgálata alapján 25.000.000 Ft folyószámlahitelt tudnak
felvenni, a többi beruházási hitel lesz. A hitel kamata és kezelési költsége évi 8%, a
rendelkezésre állási díj 1%. A folyószámlahitel 1 évig áll rendelkezésükre, és ha bevétel
érkezik a számlára, az csökkenti a kamatokat, ez az előnye ennek a hitelnek. Működésüket
stabilabbá teszi. Elmondja továbbá, hogy a hitelfelvételhez kötelező szakvéleményt is
megküldte a könyvvizsgáló. (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve).
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A képviselő-testület a 25.000.000 Ft folyószámlahitel felvételével egyetértett, és egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
21/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei
évben tervezett Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (9344 Rábakecöl,
Kossuth u. 51.) beruházás megvalósításához 25.000.000 Ft, azaz
huszonötmillió forint folyószámlahitel felvételét tartja szükségesnek a
számlavezető beledi Kis-Rába menti Takarékszövetkezettől (9343
Beled, Rákóczi u. 131.).
A hitel kamata és kezelési költsége összesen évi 8%.
A rendelkezésre állási díj 1%.
Utasítja a polgármestert, hogy a hitel felvételéről az előterjesztésben
meghatározott ütemterv szerint gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 30.
b) Döntés vagyonvédelmi riasztó- és megfigyelőrendszer építéséről
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT épületében 8 mozgásérzékelős kamera
rendszer és riasztó rendszer kerülne kiépítésre. (Ajánlat és előterjesztés jegyzőkönyvhöz
mellékelve).
A képviselő-testület a riasztó és kamera rendszerre érkezett ajánlatot elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
22/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja az IKSZT épületében vagyonvédelmi riasztó- és
megfigyelőrendszer kiépítését teljes mértékben saját pénzügyi
forrásból a 2011. évi tartalék terhére. A munkák tervezett költsége
515.000 Ft + ÁFA. A munkák elvégzésével a ZORA-Comp Kft-t
(9113 Koroncó, Zrínyi u. 54.) bízza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a kivitelezést végző céggel a
vállalkozási szerződést kösse meg, és a kiadási előirányzatot a 2011.
évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. június 30.
c) Pályázat kiírása IKSZT alkalmazott foglalkoztatására
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a pályázati felhívásról. Elmondja,
hogy az IKSZT alkalmazottnak tanfolyamon kell részt vennie, melynek a díja 55.000 Ft, és
május közepén indul. Az alkalmazottal tanulmányi szerződést kötnek, melyben kikötésre
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kerül, hogy amennyiben 2012.12.31-ig az IKSZT munkatárs felmond, a tanfolyam díját
köteles visszafizetni az önkormányzat részére. (Pályázati felhívás, munkaköri leírás és a
tanulmányi szerződés tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a pályázati felhívással egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
23/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja pályázat kiírását az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér intézménynél 1 fő közművelődési alkalmazott
foglalkoztatására. A pályázati feltételeket a 111/2009.(VIII.29.) FVM
rendelettel összhangban az előterjesztés szerint határozza meg. A
pályázat benyújtásának határideje 2011. április 22.
Utasítja a polgármestert, hogy a közművelődési alkalmazott
foglalkoztatására a pályázatot írja ki.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 22.
d) IKSZT névadás
Tuba Erik polgármester: kéri a képviselőket, gondolják át, hogy az IKSZT-nek adjanak-e
egyedi, helyi kötődést erősítő nevet. Mindenekelőtt megkérdezi, hogy egyáltalán lehet-e.
Amennyiben lehet, akár meg is lehetne pályáztatni, hogy mit javasolnak.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
e) Kerékpártároló építése
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT épületben zárható kerékpártároló
helyiséget kell biztosítani, mely legalább 5 db kerékpár és 5 db babakocsi elhelyezésére
alkalmas. Az ajánlati ár bruttó 400.000 Ft. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a döntést a következő ülésen hozza meg, mivel az
ajánlati árat magasnak találták, így szükségesnek tartják még árajánlat beszerzését a
kerékpártárolóra vonatkozóan.
f) Fűtéskorszerűsítés
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a tervdokumentáció tartalmazza mindhárom szinten
a radiátorokhoz a termosztatikus szabályozó szelepek felszerelését, ám a földszinten
nagyobbakra lesz szükség. A tornaterem és IKSZT épület fűtésének szétválasztott, külön
vezérlésére és keringetésére kért ajánlatot, mely összesen bruttó 125.450 Ft. (Előterjesztés
jegyzőkönyvhöz mellékelve). A munkák elvégzésével az SZMSZ-ben meghatározott
hatáskörében eljárva megbízta Homlok István helyi vállalkozót és az IKSZT kivitelezését
végző Cseh 92 Kft-t, mint a beruházás kivitelezőjét.
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A képviselő-testület fentieket tudomásul vette.
g) Színpad építése
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy mobil színpad ajánlati ára 404.000 Ft + ÁFA.
A képviselő-testület az ajánlatot elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
24/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja az IKSZT épületében mobilizálható színpad
készítését teljes mértékben saját pénzügyi forrásból a 2011. évi
költségvetési tartalék terhére. A színpad építésének tervezett költsége
404.000 Ft + ÁFA. A munkák elvégzésével a Cseh 92 Kft-t, mint az
IKSZT beruházás kivitelezőjét bízza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a kivitelezést végző céggel a
vállalkozási szerződést kösse meg, és a kiadási előirányzatot a 2011.
évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. június 30.
h) Világosítás korszerűsítése
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 47 új lámpatestet szerelnek fel a földszinti folyosón
és 6 teremben, melynek a cseréje 343.100 Ft + ÁFA, melyet a tartalék terhére biztosítanának.
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
25/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja az IKSZT épületében a felújítással nem érintett
helyiségekben a világítótestek cseréjét 343.100 Ft + ÁFA összegben a
2011. évi költségvetési tartalék terhére. A munkák elvégzésével a
Cseh 92 Kft-t, mint az IKSZT beruházás kivitelezőjét bízza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a kivitelezést végző céggel a
világítótestek cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg,
és a kiadási előirányzatot a 2011. évi költségvetési rendelet
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. július 30.
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Tuba Erik polgármester: ezek után tájékoztatja a képviselő-testületet a bejárati szélfogók
külső vakolásának javításáról és a könyvtár internetes csatlakozásának kiépítéséről
(mellékelve).
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta.
4.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 9/2009.
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a szociális törvény változásai és módosításai tették
szükségessé a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet
módosítását. A rendeletben többek között az aktív korúak ellátásához kapcsolódó
rendelkezések kerültek módosításra. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotta:
5/2011.(IV.04.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
5.) 10/2009.(V.11.) rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet a HPV elleni önkormányzati oltási
programról. A program lényege, hogy amennyiben az önkormányzat szerződést köt a
forgalmazóval, és közvetlenül csoportosan szerzi be az oltóanyagot, 53.701 Ft-ra mérséklődik
a költsége, amely több mint 40%-os támogatást jelent. A védőoltás összköltsége egyébként
90.000 Ft.
Fentiek alapján javasolja a szerződéskötést, az akció meghirdetését elsősorban 13 éves lányok
számára, valamint letelepedési kötelezettség vállalása mellett nyújtott további 50.000 Ft
összegű támogatást. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben nem
szabályozott helyi támogatásokról szóló rendeletük a szociális törvény hatálya alá nem tartozó
ellátásokat tartalmazza, melyet javasol kiegészíteni fenti támogatási formákkal. (Előterjesztés
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: véleménye szerint egy rábakecöli fiatal, ha felsőfokú
tanulmányokat folytat, annak befejezéséig általában az állandó lakcíme úgyis itt van, így a 10
év letelepedési kötelezettség értelmét veszti. Támogatja a programhoz való csatlakozást, de a
plusztámogatás nélkül.
Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdésében még
szerepel a Szociális Bizottság, melyet törölni kell, mivel már nincs ilyen bizottságuk. Továbbá
a (2) bekezdést javasolja törölni a rendeletből.
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A képviselő-testület a HPV elleni önkormányzati oltási programban való részvételt a
képviselő-testület egyhangúlag támogatta. Ugyanakkor nem támogatta 3 igen, 1 nem és 1
tartózkodás mellett azt, hogy ezen támogatásban való részvétel feltétele legyen a letelepedési
kötelezettség.
Ezt követően a képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben nem szabályozott helyi támogatásokat pontosította, illetőleg módosította,
és egyhangúlag elfogadta az erről szóló rendelettervezetet:
6/2011.(IV.04.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
nem szabályozott helyi támogatásokról szóló rendelettervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző
ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselőtestület számolt be az elmúlt időszakban történtekről.
7.) Falunapi célkitűzések meghatározása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy idén is elkészítette a felhívást a falunapi főzésre,
mely a tavalyi formában szeretné ha megvalósulna. A főzéshez szükséges nyersanyagokra az
önkormányzat számla ellenében 20.000 Ft-ot biztosít. Idén szerényebb költségvetésből
szeretné a falunapot megrendezni. Lehetne tombola és süteménysütő verseny,
háttérprogramként egészségügyi mérések, gyerekeknek légvár, játszóház. Operett a Győri
Nemzeti Színház művészeinek előadásában, este bál. (Felhívás és programtervezet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Kovácsné Somogyi Mónika képviselő-testületi tag: javasolja gyermekprogramnak
újságpapírból papír-tégla gyártó és fafaragó meghívását, továbbá egy napelemes autó
bemutatót.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
8.) Pályázati lehetőségek
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: javasolja pályázat benyújtását a sportöltöző nyílászáróinak cseréjére.
A teljes bruttó költségvetés 912.144 Ft, melyből 182.429 Ft önerő a költségvetésben
szakfeladaton be van tervezve. A pályázat beadási határideje 2011. április 1.
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Elmondja, hogy lehetőség van a faluközpontban kerékpártároló kialakítására. (Előterjesztés
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a pályázat beadásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
26/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
7/2011.(III.09.) BM rendelet alapján szükségesnek tartja pályázat
benyújtását az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző
nyílászáróinak cseréjére.
A beruházás tervezett összköltsége 912.144 Ft (ÁFA-val együtt).
Saját erő 182.429 Ft (ÁFA-val együtt).
Igényelt támogatás: 729.715 Ft (ÁFA-val együtt).
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 1.
A képviselő-testület a kerékpártároló kialakítását egyhangúlag támogatja, és megbízza a
polgármestert a pályázat beadási feltételeinek kivizsgálására, megfelelés esetén pedig a
pályázat előkészítésére.
9.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati szerződése
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a közterület-használati szerződést a hulladékgyűjtő
sziget közterületi kialakítására a testületnek megküldte (mellékelve).
A képviselő-testület a szerződés megkötésével egyetértett, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
27/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulással a hulladékgyűjtő sziget közterületi kialakítására vonatkozó
határozatlan idejű közterület-használati szerződést az előterjesztés
szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a közterület-használati szerződést írja
alá és küldje meg a társulás részére.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 11.
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b) Gyógyszertár bérleti szerződése
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a bérleti szerződés a rábakecöli fiókgyógyszertár
bérbeadására 4 évre szól 2011. február 1-től 2014. december 31-ig. A bérleti díj 0 Ft, a
szolgáltatásokért a bérlő 5.000 Ft/hó költségtérítést fizet.
A képviselő-testület a bérleti szerződés megkötését elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
28/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
bérbeadó a rábakecöli fiókgyógyszertár bérbeadására bérleti
szerződést köt a Beledi Gyógyszertár Kft-vel. A bérleti szerződés
bérleti díj kikötése nélkül, 5.000 Ft/hó költségtérítés meghatározásával
kerül megkötésre 2014. december 31-ig.
Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá és küldje
meg a Beledi Gyógyszertár Kft. részére.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 11.
c) Csatlakozási kérelmek a Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Fehértó és Bezi a gyermekjóléti szolgálathoz és a
családsegítéshez, Répceszemere pedig az étkeztetéshez és a házi segítségnyújtáshoz nyújtotta
be csatlakozási szándékát a Beled székhellyel működő Egyesített Szociális Központ Szociális
és Gyermekjóléti Társulásához.
A képviselő-testület a csatlakozási kérelmeket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
29/2011.(IV.01.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Répceszemere, Bezi és Fehértó Községek Önkormányzatainak
csatlakozási kérelmét a Beled székhellyel működő Szociális és
Gyermekjóléti Társuláshoz elfogadja.
Utasítja a polgármestert,
polgármesterét értesítse.

hogy ezen

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2011. április 30.
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döntésről

Beled

város

10.) Szociális ügy
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 22,15
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(IV.04.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat
2010. évi költségvetés beszámolójáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
1. §
A Képviselő-testület Rábakecöl Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
végrehajtását
77 826 E Ft bevétellel
67 801 E Ft kiadással és
9 632 E Ft pénzmaradvánnyal
1-7. és 8 -12. számú mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.
2. §
Rábakecöl Község Önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és
kiadásainak alakulását 1-7. sz. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.
3. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapotnak megfelelő
vagyonmérleget az 8. számú melléklet szerint állapítja meg.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradvány-elszámolását a 9. számú melléklet
szerinti részletezéssel jóváhagyja.
5. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulását a 10. számú
melléklet, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 11. számú melléklet
szerinti részletezésben jóváhagyja.
6. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való
elszámolását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. §
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés
szerint jóváhagyja.

8. §
/1/ Ez a rendelet 2011. április 11-én lép hatályba.
/2/ Végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2011. április 4-én megtörtént.

Rábakecöl, 2011. április 4.

Dr. Gál László
jegyző
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Községi Önkormányzat Rábakecöl
Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

I. Az önkormányzati feladatellátás értékelése
1./ Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a követelményeknek.
Önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, munkaerővándorlás.
2./ Önkormányzatunknál állandó jelleggel egy köztisztviselő dolgozik.,ő a körjegyzőség alkal mazottja. Két fő prémiuméves munkavállaló heti 12 órában, az anyakönyvi ügyintéző és a szociális
ügyintéző hetente egyszer tart fogadóórát, az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal, a jegyző
hetente két alkalommal látja el helyben a hivatali teendőket.
3./ Önkormányzatunk 2010. évben önállóan 5 pályázatot nyújtott be, melyből egy működési célú
pályázat nyert. A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott pályázaton közösségi
busz beszerzésére nyertünk támogatást. Az üzembentartó Rábakecöl Község Önkormányzata
hárommillió forint önerőt biztosított a hétmillió forint támogatás mellé. 2009. évről 4 áthúzódó
fejlesztési célú pályázatunk volt. Ebből 2009. évben illegális hulladéklerakó felszámolásához a
KVVM-nál elnyert 1718 eFt támogatással 2010. évben valósult meg a beruházás. A 145/2009. (XI.6.)
FVM rendelet alapján 2009. évben pályázatot nyújtottunk be ravatalozó felújítására, mely nem nyert.
2009. évben a címbirtok elnyerését követően IKSZT beruházásra benyújtott pályázatunkon 2010.
évben 47,7 támogatást nyertünk el. A beruházás 2011. évben mintegy 25 MFt önerővel valósul meg.
Szintén 2009. évben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága gesztorságával konzorciumban a
Nyugat-dunántúli Operatív program keretében turisztikai fejlesztési célra elnyert támogatásból Rába
parti pihenőház épül 2011-ben, melyhez a fenntartó Rábakecöl Község Önkormányzata 2,9 MFt
önerőt biztosít.
Az EU források elosztását szolgáló pályázati rendszer túl bonyolult és bürokratikus, melynek
köszönhetően csorbul a támogató által kívánt cél elérése.
4./ Az alapfokú oktatási feladatokat 2010. szeptember 1-től a beledi ÁMK látja el, Rábakecölben
tagintézmény 2010. szeptember 1-től nem működik. Az óvoda helyben működik, az általános iskola
1-4 osztálya és az 5-8 osztályosok oktatása Beledben történik.
Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem vállalkozásként
látják el. 2008. november 1-től a háziorvos közös megegyezéssel távozott, azóta megbízási szerződés
alapján helyettesítéssel látjuk el a feladatot. Orvosi rendelés heti 2 alkalommal van.
5./ A belső ellenőrzési feladatokat a kapuvári Kistérségi Tárulás keretein belül végeztetjük.
6./
Önkormányzatunk hivatali teendőit Beled Város Polgármesteri Hivatala látja el.
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás egyik alapítója és fenntartója önkormányzatunk.
Felügyeleti szerv : Beled Város Önkormányzata
2004. november 9-én megalakult Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás, melynek
Önkormányzatunk is tagja.
Az alábbi társulásoknak vagyunk még tagjai:
Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás
Területfejlesztési Tanács
Társulási tanács Beled /oktatási/

3

Házi gondozás, Szociális étkeztetés
Családi napközi
7./Önkormányzatunk intézményeket nem működtet. Helyben működik
tagintézményeként az óvoda , az iskolai oktatás megszűnt 2010. augusztus 31-én.

a

beledi

ÁMK

8./ A központi támogatásokra az önkormányzati feladatellátás tekintetében szükség van. Azonban
alacsony mértéke miatt az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság terheinek mérséklését csak
kis mértékben segítették elő.
9./ 2010. évben az előirányzatokat a tervezett módon használtuk fel, rendkívüli esemény nem
befolyásolta a pénzügyi helyzetet.
10./ Kisebbségi önkormányzattal nincs kapcsolatunk.
11./ Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén kisebb problémát okoz.
Önkormányzatunk 2010-ben közcélú munka keretében 6 fő 6 órás munkavállalót alkalmazott.
Közülük 1 fő talált munkát, a többiek munkanélküli ellátásban részesülnek . Munkahelyet teremteni a
faluban sajnos nem sikerült.
II. A bevételi források és azok teljesítése.
1./ 2010. évi költségvetésünk bevételi főösszege 77 826 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva
84,59 %-ban az előző évihez (81 258 e Ft) 95,77 % - ban teljesültek.
1. a./Intézményi működési bevételek
Sajátos működési bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
változtak.

2009-ben 3 281 e Ft
2009-ben 34 792 e Ft
2009-ben 4 373 e Ft

2010-ben 2 417 e Ft
2010-ben 37 529 e Ft
2010-ben 4 376 e Ft mértékben

A sajátos működési bevételek nagyobb arányú emelkedésének oka a helyi adó bevételek/ ezen belül az
iparűzési adó 82 %-os / növekedése.
Helyi adók
Építményadó
Komm. adó
Iparűz. adó
Összesen

2009.

2010.

715 e Ft
697 e Ft
2 577 e Ft
3 989 e Ft

702
673
4 711
6 086

1.b./ A hátralékok összege az előző évekhez viszonyítva emelkedő tendenciát mutat .2008-ban 580 e
Ft, 2009-ben 1 186 e Ft, 2010-ben 1 716 e Ft. A hátralékok beszedése folyamatos, nem engedjük,
hogy a tartozás hosszú ideig fennálljon. Elsősorban fizetési felszólítással történik az adósság
rendezése.
2./A működési és a fejlesztési bevételek nem fedezték a működési és fejlesztési kiadásokat.
3./ Önkormányzatunk jelenleg építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó
rendelettel rendelkezik.
4./ 2010. évben ÖNHIKI-s támogatásban nem részesültünk.
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5./ „Egyéb pályázaton nem vettünk részt .
6./ Önkormányzatunk 2009. évben pályázatot nyújtott be a 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján
IKSZT kialakítására, melyen 2010. évben 47.7 MFt támogatást nyert el. A beruházás 2011. évben
várhatóan 25 MFt saját költségvetési forrás biztosítása mellett valósul meg.
III. Kiadások alakulása
1./ A 2010. évi kiadások főösszege 67 801 e Ft, a eredeti előirányzathoz viszonyítva 73,70 %-ra
teljesültek, az előző évihez viszonyítva (72 176 e Ft) pedig 93,93 %-ra.
Működési kiadások
2009-ban
2010-ben

63 568 e Ft
57 667 e Ft a csökkenés 9,29 %.

Fejlesztési kiadások
2009-ban 5 697 e Ft
2010-ben 12 684 e Ft.
A működési ktg kismértékben csökkent.
A fejlesztési kiadások nagyarányú emelkedésének oka : előző évben volt nyertes IKSZT pályázatunk
, a munka a tervezéssel elkezdődött. Erre fizettünk ki 5 714 e Ft-ot, a kistérség által vásárolt falubusz
beszerzéséhez járult hozzá Önkormányzatunk 2 924 e. ft-tal.
2./ Önkormányzatunknál a rendelkezésére álló források biztosították az alapvető működtetést.
3./ A kiadások csökkentése érdekében született a képviselő-testület döntése, miszerint az óvodát és
iskolát a beledi ÁMK tagintézményeként működtesse tovább, bár ehhez is jelentős összeggel kell
hozzájárulnunk.
4./ 2009. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak:
- bér
- munkaadót terhelő járulék
- dologi kiadás
- szoc. pol. Juttat
- támogatás értékű műk. kia.
+ működési célú pe. átadás
személyi kiadások
járulékok
dologi kiadások
társ. és szoc. pol jutt.
támogatás ért. műk. kiadás
+ műk célú pe átadás

2009. év
19,67
5,24
28,11
7,36
39,6

2010. év
24,76
6.54
30,92
7,94
29,81

12 508 e Ft
3 332
17 872
4 680
22 314
2 862
63 568

%

14 284
3 776
17 833
4 580
17 194
57 667 e Ft

A személyi juttatások és vonzataként jelentkező járulékok némi emelkedést mutatnak az előző évhez
képest. Ebben az évben buszsofőrt alkalmaz önkormányzatunk és a közcélú munkásoknak 2 629 e Ftot fizettünk ki.
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- Önkormányzatunk köztisztviselőket nem foglalkoztat .
- A dolgozók anyagi megbecsülését segítették az étkezési hozzájárulások (utalvány). Jutalmat és
jubileumi jutalmat 2010. évben nem fizettünk.
- A dologi kiadások az előző évihez viszonyítva számottevően nem változtak.
- A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg 2,72 %-kal csökkent az előző évhez
viszonyítva. Idén is biztosítottuk vásárlási utalványt a nyugdíjasok részére, minden rábakecöli tanuló
beiskolázási segélyben részesült, úgy az általános, mint a középiskolások. A képviselő testület, illetve
a Szociális Bizottság döntése alapján kerültek kifizetésre az eseti segélyek.
2009.
Rendsz.szoc. segély
Rát
Lakásfennt. tám.
Ápolási díj
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önk. rend-ben megáll jutt
Közgyógyellát
Nyári gyermekétkeztetés
Rendkívüli gyerm véd. tám

63
314
146
1079
175
165
1562
163
470
543
4 680

2010.
ezer Ft

-

45
277
368
1 496
108
240
1123
47
373
365
4 580

Lakásfenntartási támogatást 2-4 fő kapott, ápolási díjban hárman,szeptembertől négyen részesültek.
Temetési segélyben 16 fő részesült. Az önkorm. rendeletben megállapított juttatás az idősek napi
utalványokat, a tankönyvtámogatást, hulladékszáll.támogatást és a szülési segélyt tartalmazza.
Közgyógyellátást 2 fő részére biztosított önkormányzatunk.
Működési célú támogatásban részesítettük az alábbiakat
Labdarúgó szakosztály
Rábakecöl Iskoláért Alapítvány
Önkéntes Tűzoltóegyesültete
Horgász Egyesületet
Egyházközség
helyi vöröskereszt szervezetet
Pajta Műhely rendezvényéhez
Mentőállomás
Fotopályázat díjazottak
Napsugár nyugdíjasklub
Tekeklub

1 062 e Ft,
190 e Ft,
105 e Ft,
150 e Ft,
110 e Ft,
40 e Ft ,
150 e Ft
10
30
45
50
1 942
e Ft

Működési célú pénzeszközátadás a beledi önkormányzatnak 2010. évben 7 486 e Ft, / körjegyzőségi
hozzájárulás/ valamint 6 832 e Ft 2009.-2010. évi iskolai –óvodai társulási elszámolásra utaltunk át.
A beledi rendőrörsnek 88 e Ft-ot , tűzoltóverseny támogatására 35 e Ft-ot, tagdíjakra 76 e Ft-ot
juttatunk.
Bursa felsőoktatási ösztöndíj 585 e Ft, Arany J. program 150 e. Ft-ot biztosított az önkormányzat.
5./ Az ágazati feladatokra fordított működési pénzeszközök aránya az összes működési kiadáshoz
viszonyítva: igazgatás: 7,09 %, oktatás és sport 6.03 %, kultúra: 4 % szociális és egészségügyi
ágazat: 20.8 %, , egyéb: 62.08 %.

6

-ellátottsági szint az előző évihez képest nem javult
-a felszereltség annyiban változott, hogy a önkormányzatunk vásárolt egy gázzsámolyt az ovodába,
egy nyomtatót a hivatalba.
6./ A működés biztosításán túl kevés pénzeszközt tudtunk fordítani felújításra, beruházásra. E célokra
fordított saját forrást igyekeztünk kiegészíteni pályázati pénzekkel sajnos kevés eredménnyel.
Elsősorban állagmegóvó karbantartásokat végeztünk 2010. évben.
7./ 2010-ben a KVVM által 1718 eFt összeggel támogatott illegális hulladéklerakó felszámolása
fejeződött be.
8./ Elhúzódó, illetve elmaradt beruházás nem volt.
9./ Községünkben van szennyvízközmű, elég alacsony rákötés számmal dolgozik.
IV. A pénzmaradvány változásának tartalmi okai
2009. év
e Ft
Költségvetési bankszámlák egyenlege
1 403
Éven belüli betétek
9 654
Záró pénzkészlet
11 061
Átfutó kiadás
+
921
Átfutó bevétel
2 050
Függő kiadás
+
2 507
Függő bevétel
541
Előző évi tartalék maradvány
228
Kiegyenlítő bevétel
+
89
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
11 581
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
- 15
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt
+ 54
Költségvetési pénzmaradvány
11 620
Ebből: kötelezettséggel terhelt
5 197
szabad pénzmaradvány
6 423

2010.
e Ft
231
9 235
9 466
+ 878
712

9 632
9 632
8 234
1 398

A pénzmaradvány csökkent az előző évihez képest mert ebben az évben csökkent a bankszámlák
egyenlege is. A költségvetési pénzmaradvány 9 632 e Ft, amiből 8 234 e Ft kötelezettséggel terhelt.
Vállalkozási tevékenysége önkormányzatunknak nincs.
Éven belüli betétben gyűjtjük a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulásnak átadandó pénzösszeget, a térség hulladékgazdálkodási feladatainak
ellátására.
V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása
Nem rendelkezünk értékpapírral.
2010. évben hitelt nem vettünk fel.
Hitelállománnyal nem rendelkezünk.
VI. A vagyon alakulása
Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesítettünk. Azok felújításának értékével, valamint az
ingatlan vagyon kataszter KATA-WIN program feldolgozása során egyéb növekményként felvettekkel
nőtt a vagyonunk. A 2010. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával pedig csökkent.
Tárgyi eszközeinket szűkös anyagi körülmények között is igyekszünk karbantartani.

7

A működési célú bevételek nem fedezték a működési kiadásokat.
Az önkormányzat a Pannon-Víz Zrt-ben rendelkezik részesedéssel 0,314662 %-kal.

Rábakecöl, 2011.03.17.

Tuba Erik
polgármester
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1.sz. melléklet

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban
Megnevezés

I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor)
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor)
2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor)
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor)
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bev. 16.ű.
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor)
1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 39sor)
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor)
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor)
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok)
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36.
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor)
IV. Támogatásértékű bevétel
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor)
ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor)
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor)
ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)

2010. évi
mód. 1.
mód. 2.
mód.3.
telj.
Telj.
ei.
2010.12.31 %-a
37 293
37 293
37 293
38 030
39946
105
1 371
1 371
1 371
2 108
2417
114,65
35 922
35 922
35 922
35 922
37529
104,47
3 500
30 972
1 450

3 500
30 972
1 450

4 160
30 312
1 450

4 160
30 312
1 450

5413
30034
2082

130,12
99,08
143,58

15 924
6 552

16 868
6 552
944

16 868
6 552
944

12 243
6 552
944

12244
6552
945

100
100
100

9 372

9 372

9 372

4 747

4747

100

4 281

4 281

4 281

4 281

4344

101,47

4 281

4 281

4 281

4 281

4344

101,47

10 631
10 514
7 093
117

10 631
10 514
7 093
117

11 201
11 084
7 093
117

11 566
11 449
7 093
117

11608
11554
7370

100,36
100,91
103,9

3. Előző évről visszautalás

54

V. Véglegesen átvett pénzeszköz
1. műk.célú pe- átvétel államházt. belülről
2. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor)
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21

32

32

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpap. 10.ű.
VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor)
1. Működési célú hitel felvétel
2. Felhalmozási célú hitel felvétele

12 803
6 964
5 839

12 803
6 964
5 839

12803
6964
5839

12 803
6964
5839

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor)
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybev.
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

11 061
11 061

11 061
11 061

11 061
11 061

11 061
11 061

11620
11620

105,5
105,5

89 984

79794
-1968
77 826

86,48

Függő,átfutó kiegy. Bev
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

91 993

92 937

93 507

KIADÁSOK

Megnevezés
1. Dologi kiadások
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal
személyi juttatás
munkaadói járulék
dologi kiadások

2010.év
48 821
6 809
1 498
383
4 928

mód.1.
49 306
6 945
1 605
412
4 928

mód. 2.
49 694
6 945
1605
412
4 928

mód.3.
46 924
6945
1605
412
4928

telj 12.31-ig. telj. %-a
35 893
4 094
1505
442
2147

76,49
58,94
93,76
107,28
43,56

1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében sz. nem int.kia.
személyi juttatás
munkaadói járulék
dologi kiadások
Dologi kiadások összesen
2. sz. mell.
ebből: személyi juttatás
munkaadói járulék
dologi kiadások
2. Működési célú pénzeszköz átadások

és támogatások

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

42 012
16 078
4 573
21 361
48 821
17 576
4 956
26 289

42 361
16 353
4 647
21 361
49 306
17 958
5 059
26 289

42 749
16 612
4 714
21 423
49 694
18 217
5 126
26 351

39 979
14 441
3 745
21 793
46 924
16 046
4 157
26 721

31 799
12 779
3334
15686
35893
14284
3776
17833

79,53
88,49
89,02
71,97
76,49
89,01
90,83
66,73

3. sz. mell.

18 841

18 841

18 041

18 041

17194

95,3

4. sz. mell

5 665

6 124

6 306

5 553

4580

82,47

73 327

74 271

74 041

70 518

57667

81,77

4. Működési hitel visszafiz.
Működési kiadások összesen ( 11. 2. 3. 4. )
5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

5. sz. mell

7 802

7 802

7 802

7802

5488

70,34

6. Felújítási kiadások

6. sz. mell.

3 145

3 145

8 867

8867

5963

67,24

7. Beruházási kiadások

7. sz. mell.

2 719

2 719

2 797

2797

1233

44,08

5 000

5 000

0

0

0

5 000

5 000

8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés
9. Tartalék
ebből : működési tartalék
fejlesztési tartalék

70 351
-2 550

Függő finansz. Kia.
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

91 993

92 937

93 507

89 984

67801

75,34

2.sz. melléklet
/
Rábakecöl Önkormányzat működési kiadásai 2010.12.31.-ig

Megnevezés
I. Igazgatási kiadások

a
b
c.
d.
e.
f.

Kiadás
össz.
Béralap
TB
6 809
1 498
6 945
1 605
6 945
1 605
6 945
1 605
4 094
1 505
59
98

383
412
412
412
442
107

Létszám
Dologi
4 928
1
4 928
1
4 926
1
4 926
1
2 147
1
44

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/
1. Szennyvíz gyűtése

2. Közutak, hidak üzemeltetése

a
b
c
d.
e.
f.
a
b
c.
d.
e.
f.

536
536
536
536
536
100
313
313
313
313
200
63,89

536
536
536
536
536
100
313
313
313
313
200
63,89

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód. 2.
d. mód.3.
e. teljesítés 2
f. telj. %-a

3.Mns szárazföldi személyszállítás

4. Önkormányzati jogalkotás

5 .Közvilágítási feladatok

7. Város és községgazd.

8. Országgyűlési választások

9. Önkorm. választások

a.
b.
c.
d.
e.
f.
a
b
c
d.
e.
f.
a
b
c.
d.
e.
f.
a.
b
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

939
1 309
1068
81,58
4 061
4 061
4 061
4 061
3 116
77
1 625
1 625
1 625
1 625
1189
73,16
8 687
8 952
8 952
8 822
7 162
82

350
350
210
60
2 887
2 887
2 887
2 887
2 488
86

89
89
53
59,55
780
780
780
780
602
77,17

2 828
3 037
3 037
3037
2839
93,48

720
776
776
776
755
97,29

500
870
805
92,52
394
394
394
394
26
6,5
1 625
1 625
1 625
1 625
1189
73,16
5 139
5 139
5 139
5009
3568
71,23

181
181
181
100

117
117
117
100

31
31
31
100

33
33
33
100

175
175
175
100

116
116
116
100

30
30
30
100

29
29
29
100

2
2
2
2
2

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód. 2.
d. mód.3.
e. teljesítés 2

10. Kisebbségi önkorm vál.

11 Ápolási díj alanyi jogon

12. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások

13. Lakosság felkészítése, tájékoztatása

14 Katasztrófavédelem

15. Mns oktatást kieg. Tev

a.
b.
c.
d.
e.
f.
a
b
c
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a
b
c.
d.
e.
f.
a
b
c
d.
e.
f.
a
b
c
d.
e.
f.

f. telj. %-a
32
32
32
100
320
320
320
351
351
100

26
26
26
100

6
6
6
100
320
320
320
351
351
100

87

87

168
168
68
68
0
0
760
760
760
760
157
20,65
4688
4 688
4 488
4488
3021
67,31

168
168
68
68
0
0
760
760
760
760
157
20,65
4688
4 688
4 488
4488
3021
67,31

16. Gyógyító megelőző ellátások finansz.

17. Háziorvosi alapellátás

18. Ifjúságegészségügyi gondozás

19. Közcélú foglalkoztatás

20. Könyvtári szolgáltatások

21. Sporlétesítmények működtetése, fejlesztése

a
b
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

2 342
2 342
1902
1902
1480
77,81
7630
7 714
7 714
7714
7072
91,67
13
13
13
13
13
100
6 867
6 867
6 867
3 696
2 996
81
512
512
512
512
822
161
975
975
975
975
461
47

1571
1 571
1221
1221
984
80,58
3217
3 283
3 283
3283
3203
97,56

424
424
334
334
249
74,55
825
843
843
843
852
101

5407
5 407
5 407
3 236
2 629
81
168
168
168
168
168
100

1460
1 460
1460
460
367
79,78
44
44
44
44
37
129

347
347
347
347
247
71,18
3588
3 588
3 588
3588
3017
84,08
13
13
13
13
13
100

300
300
300
300
617
205
975
975
975
975
461
47,28

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

22. Egyéb közösségi tevékenység

23.Köztemető fenntartás működtetés

Dologi kiadások összesen / II./

Dologi kiadások összesen

I. II.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1 602
1 602
1 602
1 732
1 488
86
913
913
713
713
192
26,32
42 012
42 361
42 749
39 979
31 799
80

16 078
16 353
16 612
14 441
12 779
88

4 573
4 647
4 714
3 745
3 334
89

1602
1 602
1 602
1 732
1 488
86
913
913
713
713
192
26,32
21 361
21 361
21 423
21 793
15 686
72

a.
b.
c.
d.
e.
f.

48 821
49 306
49 694
46 924
35 893
76

17 576
17 958
18 217
16 046
14 284
89

4 956
5 059
5 126
4 157
3 776
91

26 289
26 289
26 351
26 721
17 833
67

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

a. eredeti ei.
b. mód.1.
c. mód. 2.
d. mód.3.
e.telj. 12.31f. %

3.sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat
/működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés

Eredeti ei. mód. 1.
államh.belülre

Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás
Rendőrőrs
Közigazgatási kar
Arany J program
Nonprofit szervezetek pályázat alapján
Területfejlesztési Tanács
Körjegyzőségi hozzájárulás
Rába szövetség
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület
RIÖK pályázati önrész
Iskola és óvoda telephely
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj
Tűzoltók nev. díj
Összesen

16
90
10

és támoga tások/

Eredeti ei mód. 1.
államh. Kivülre
16
90
10

24
7 486
15
25

8 000

8 000

15 666

15 666

150
2100

150
2100
24
7 486
15
25

100

18 841

mód.3.belül mód.3.kiv

16
90
10
150
2100

24
7 486
15
25

2010.12.31

100

100
7 200

825

825

3 175

3 175

825

14 866

3175

telj.

%

16
88

100
97,77

150
1 942
24
7 486
20
16
0
6 832
585
35

100
92,47
100
100
133
64

17 194

95,3

94,88
71

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

2010.12.31
e Ft-ban

Szociális ellátások
rendszeres szoc. seg. RÁT
lakásfennt. Tám
ápolási díj
közgyógyellátás
átmeneti segély
önk rend-ben megáll jutt.
nyári gyermekétk.
mozgáskorl-tám
rendkiv. Gyerm.véd.tám.
temetési segély
Összesen

eredeti ei. mód. 1.
Központi támogatás
Saját erő
1 368
1 368
80%
1 094
274
570
570
90%
513
57
1 334
1 334
75%
1 001
333
200
200
200
300
300
300
1 668
1 668
1 668
459
100%
459
0
100%
182
0
225
5 665

225
6 124

3 067

225
3 057

mód. 2.

1368
570
1334
200
300
1668
459
182
225
6 306

mód. 3.

300
358
1 496
200
300
1 668
459
182
365
225
5553

telj.
2010.12.31 %
277
368
1496
47
45
1187
373
182
365
240
4 580

92,33
102
100
15,91
36
67,32
81,26
100
100
106
82,47

5. sz. melléklet

Megnevezés
Móvár Nagytérségi Hull.
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás

Eredeti ei
mód.1
mód.1
belül
államh.kivüállamh. Bel kiv.
1 058
1 058
2 144
2 144

mód. 2.
mód.2
telj.
kívül
államh.belül 2010.12.31 %
1058
0
2 144
2144

100

Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak
Kisbusz vás-hoz hozzájárulás
Összesen

1 600

1 600
3 000

7 802

4 802

3 000

1600
3000

4 802

3 000

4 802

3000

420
2924

26,25
97,46

3000

5488

70,34

6. sz. melléklet
R

Megnevezés
Sportöltöző felújítása, tető
Falutv hálózat felj.
Falumegújítás, tűzoltószert. Szobor
útépítés
Ravatalozó felújítása
IKSZT folyamatban lévő felújítás /tervezési díj/
Összesen

ei.

mód.1.
250
500
250
200
1 945

250
500
250
200
1 945

3 145

3 145

mód. 2.
mód. 3.
telj.
250
250
500
500
250
250
200
200
1945
1945
5 722
5 722
8 867
8 867

%
249

99,6

5 714
5 963

99,86
67,24

7. sz. melléklet

Megnevezés
I. Beruházások
Gázkazán, vásárlás
Villanyoszlopok
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító
Ügyviteltechn. Eszk. Vás.
Laptop vás / képviselőknek/

ei.

mód.1.
375
1 250
781
188

375
1250
781
188

mód.2.
375
528
781
188
800

mód.3.

telj.
375
528
781
188
800

%

800

100

Epson myomtató /hivatal/
Gázzsámoly /óvoda/
vill.sziv./tornaterem,könyvtár/
Fűkasza vás.
Összesen

109
107
217
125
2 719

125
2 719

125
2797

125
2797

1233

44,08

2. napirend: A 19/2006. rendelet alapján benyújtott pályázatok
Pályázó
Magyar Vöröskereszt Rábakecöli
Alapszervezete

Igényelt
támogatás
50.000,-

Rábakecöli SE Teke szakosztálya

200.000,-

Római Katolikus Egyházközség

100.000,-

Napsugár Nyugdíjas Klub

45.000,-

Rábamenti Horgász Egyesület
„Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány

200.000,200.000,-

Pajtaműhely Hagyományőrző Közművelődési
Alapítvány

200.000,-

Rábakecöli Sportegyesület*
Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

150.000,-

Összes igény (Keretösszeg: 800.000,- Ft)

1.145.000,-

2010. évi
Tervezett felhasználás
Elnyert összeg
igény/támogatás
50.000,-/40.000,- Véradók vendéglátása véradás után. Ifjúsági
vöröskeresztes program, elsősegély
bemutató tartása Rábakecölben.
50.000,-/50.000,- Működési költségek, pálya állagának
megóvása, festése, nevezési díjak,
sportengedélyek, sportorvos
110.000,-/110.000,- A templom külső helyreállításának
folytatása valamint kivetítő vásárlása
30.000,-/30.000,- Szt. Háromság tér és Millenniumi park
virágosítása, tagdíjak, Karácsonyi ajándék
gyerekeknek, Nyugdíjas találkozókon
részvétel, tisztítószerek, útiköltség
200.000,-/150.000,- Halasítás, tó környezetének rendbetétele
200.000,-/190.000,- Zenei fesztivál kibővítve
gyermekprogramokkal (bütykölde,
mesemondó, zenetanoda)
200.000,-/150.000,- Húsvétváró tavaszi játszóház, Kosárfonó- és
kézműves tábor, Kulturális örökség Napjai,
Luca napi kézi míves találkozó
150.000,-/130.000,- Működési költségek, részvétel a térségi
tűzoltóversenyen
990.000,-/850.000,800.000,-

* Rendelet és költségvetés alapján támogatva 1.100.000,- Ft/év
A képviselő-testületi ülés előtt, vagy ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek a benyújtott pályázati anyagok.

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
2011. április 1.
3. napirend: IKSZT kialakításával kapcsolatos ügyek
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Folyamatban lévő beruházásunk napi szinten döntéshelyzet elé állít, intézkedéseket követel
meg. A döntések nem elhanyagolható hányada költségvetésünket is érinti, egy része pedig a
Képviselő-testület kompetenciája. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben és az
elkövetkezendő hónapokban folyamatosan napirenden szerepelnek a felmerülő kérdések.
a)

Döntés beruházási és folyószámlahitel felvételéről

Az IKSZT pályázaton elnyert MVH támogatás: 47,7 MFt
Ebből építésre: nettó 37,7 MFt
Egyéb nettó kiadás (eszközbeszerzés, projektmenedzsment): 7 MFt
Működési költségre (bér): 3 MFt (1. évben 1,5 MFt, 2. évben 1 MFt, 3. évben 500 eFt)
(Költségvetés tervezésnél elkerülte a figyelmemet, hogy a működési támogatás 3 évre szól,
így a bevételi oldalon tervezésre került a teljes támogatás, míg az idei évre utólag 2012-ben
várhatóan 625 eFt-ot tudunk lehívni)
Bruttó költségek:
Építési beruházás: 61,5 MFt (az ismert túlmunkák nélkül)
Eszközbeszerzés és projektmenedzsment: 9,25 MFt (Itt csökkentő tétel a 2010. évben már
kifizetett, de most lehívható tervezési díj nettója: - 2,4 MFt)
Összesítve 2011 évben beruházásra:
Pályázati bevétel: 44,7 MFt (túl szigorú, bürokratikus az MVH, nem biztos, hogy mindent
sikerül lehívni)
Becsült bruttó kiadás: 69 MFt
Önerő: 24,3 MFt
Ebből saját erő: 2 MFt (Költségvetésben tervezett tartalékhoz és egyéb fejlesztésre tervezett
kiadásokhoz nem nyúlva)
Hitel:
22,3 MFt
A vállalkozói szerződés értelmében kivitelező az első részszámlát április végéig nyújtja be,
melyet május elején ki kell egyenlítenünk. Ennek összege még nem ismert, csak az elvégzett
és műszaki ellenőr által jóváhagyott munka számlázható le.

Mivel a támogatás utófinanszírozott, az önerőhöz szükséges hitelen felül szükségünk lesz
előfinanszírozott hitelre is.
Hitelfelvétel
Számlavezető bankunk kedvező ajánlata:
Hosszú lejáratú hitelre: jegybanki alapkamat* + 2% kamat +1% kezelési költség = 9%
Éven belüli folyószámlahitel: jegybanki alapkamat* + 1% kamat +1% kezelési költség/1%
rendelkezésre állási díj = 8% (felhasználásig 1%)
*Jegybanki alapkamat jelenleg: 6%
Javaslatom:
Május elejéig kössünk megállapodást számlavezető bankunkkal 44,7 MFt folyószámlahitel
rendelkezésre állásának biztosítására, valamint a költségvetésünkben fejlesztési hitelre
tervezett 25.806 eFt összegű beruházási, hosszú lejáratú hitelre.
A folyószámlahitelből tudjuk fedezni a részkifizetéseket. A végelszámolásnál pedig, az akkiri
számok türében, lehetőleg minél alacsonyabb összegű beruházási hitelt vegyünk fel.
Hosszú távú hitelünket a ~12MFt/év fejlesztési bevételünkből min. 5-6 MFt/év törlesztést
bevállalva kb. 6 éven belül tudnánk letörleszteni. (20MFt hitelnél 5 év, 25 MFt hitel 6 év).
Mivel az előtörlesztésért bankunk nem számol fel külön díjat, javaslom alacsonyabb törlesztő
rész (pl. 3 MFt/év) valamint negyedéves gyakoriságú törlesztést kérjünk. Így biztosítottabb
lenne a működés, mivel az önkormányzat bevételei nem időarányosan érkeznek. Amikor
rendelkezésre áll a számlapénz, előtörlesztés formájában lehetne nagyobb összeget törleszteni.
Ebben az esetben nagyobb mozgásterünk maradna esetleges jövőben adódó egyéb fejlesztési
lehetőségek kihasználására is.
Mellékelve: hitel kalkulátor (ez még havi törlesztéssel számol)
b)

Döntés vagyonvédelmi riasztó- és megfigyelőrendszer építéséről

AZ IKSZT egy 6 órás szakmai és egy 6 órás technikai alkalmazottal fog működni (+
könyvtár, tanácsadások, stb. alkalmával az adott szolgáltatást biztosító személy,
délutánonként családi napközi). Az IKSZT egy „tárt kapus” létesítmény, nyitvatartási időben
minden szolgáltatáshoz biztosítani kell a hozzáférést. Az épület 3 szintes, melyet egy ember –
főleg a napi feladatai végzése mellett – nem fog tudni felügyelni, ezért az épület
vagyonvédelmi rendszerén túl kezdettől fogva számoltam egy megfigyelő rendszerrel. Ez a
vagyonvédelemi rendszert az épület zárása után erősíti, de a fő célja az lenne, hogy a nyitva
tartás során rögzítse (pl. a gépteremben, folyosókon, udvar és utcafronton bejáratokat 6 belső
és 2 külső kamerával) az eseményeket, és ezáltal állandó felügyelet biztosítása nélkül is
látogathatóak legyenek egyes épületrészek. Az IKSZT fenntartási kötelezettségünk 5 év, a
megtérülést ezt figyelembe véve számoljuk!
Eddig részleges vagyonvédelmi rendszer volt kiépítve az épületben.
A kamera rendszerre 2010-ben szóban egy másik cégtől ~ 400 eFt ajánlatot kaptam.
A munkaterület átadása során történt egyeztetés alapján elkészített, mellékletben csatolt
ajánlat nem kiemelkedően jó és nem is rossz, két előnye van:
- Az informatikai hálózatot kiépítő cég ajánlata, tehát eggyel kevesebb „kéz tenné be a lábát”.
- Fenti miatt a riasztó rendszer kiépítésénél csak anyagköltséget számolnak fel.
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Ez nem tervezett, plusz munka. Önkormányzatnál „riasztó rendszer” címmel br. 62,5 eFt volt
betervezve, amit hivatalnál nem kell felhasználni, mivel ~ 3 éve rendbe lett téve
Amiért célszerű lenne gyorsan dönteni:
Ha később kívánjuk kiépíteni, újabb falbontással és felfordulással jár.
Az ajánlat € árfolyamfüggő.
Továbbá fent leírtak alapján a vagyonvédelemnek ez a legolcsóbb módja
(alkalmazotti bérköltség többszöröse lenne)
Ajánlat tartalmazza a kábeleket, de a kábelezést nem. Az erősáramú és informatikai
kábelezéssel együtt a főcsatornákon történne a vezetés. Az IKSZT tervekben szerepelt
munkához képest többletet csak az egyes érzékelők/kamerák leágazásának külön csatornázása
jelent. Erre a villanyszerelőktől kértem hozzávetőleges ajánlatot.
A védendő vagyonról: a jelenlegi épületen ismert túlmunkákkal együtt nettó ~ 50 MFt
értéknövelés történik, a meglévő bútorzat, gépek, könyvtári állomány és iskolai eszközök
mellé a pályázatból nettó 2.570 eFt eszközbeszerzés történik.
Árajánlat mellékelve.
c)

Pályázati felhívás kiírása IKSZT alkalmazott foglalkoztatására

Az ütemterv szerint 2011. augusztusában indulhatna meg leghamarabb az IKSZT működése,
így állandó alkalmazott foglalkoztatásával eddig még nem volt időszerű foglalkozni, ám az
állás betöltéséhez szükséges eTanácsadó - közösségi szolgáltató képzések címbirtokosok
számára 50%-os mértékű támogatással májusban indulnak. A képzés alapfeltétele az utolsó
támogatási kérelem lehívásának, így javaslom az álláshely betöltésére pályázat azonnali
kiírását.
Információ a képzésről: http://www.ikszt.hu/cikk.php?id=1417
112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900112.fvm
Előterjesztésemhez csatoltan megküldöm az alábbi tervezeteket:
- Pályázati felhívás IKSZT munkatárs álláshely betöltésére
- Munkaköri leírás
- Tanulmányi szerződés
- Munkavédelmi oktatás (egységes, minden munkavállalónál ezt alkalmazom)
d)

IKSZT névadás

Kérem a képviselőket, gondolják ét, hogy az IKSZT-nek adjunk-e egyedi, helyi kötődést
erősítő nevet.
e)

Kerékpártároló építése

A 112/2009 FVM rendelet szerint:
e) legalább 5 db kerékpár és 5 db babakocsi elhelyezésére alkalmas, az IKSZT megvalósulási helyszín
földrészletén elhelyezkedő fedett, a kerékpárok és a babakocsik lezárhatóságát lehetővé tevő,
rögzítőhelyekkel ellátott babakocsi- és kerékpártároló;
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A babakocsi tárolónak a hátsó lépcsőfeljáró alatti részt jelöltük meg a tervdokumentáción, a
kerékpártárolót épületen belül több okból sem lett volna szerencsés elhelyezni, ezért az a
hivatalos tervdokumentációban nem szerepelhetett, ám fentiek alapján kötelező biztosítani.
Kerékpártároló valamint babakocsi tároló ráccsal lezárása ajánlata mellékelve.
Ajánlati ár: 400 eFt
f)

Fűtéskorszerűsítés

A tervdokumentáció tartalmazza mindhárom szinten a radiátorokhoz a termosztatikus
szabályozó szelepek felszerelését, ám a földszinten nagyobbakra lesz szükség. A tornaterem
és IKSZT épület fűtésének szétválasztott, külön vezérlésére és keringetésére kértem ajánlatot.
Kazánházi munkák
41.700,Szobatermosztát kiépítése IKSZT épületébe
17.000,Termosztatikus szelepek
50.000,Összesen 108.700,- Ft
Ajánlatok mellékelve.
g)

Színpad építése
Ez is szándékosan maradt ki a kiviteli tervből, mert rámpát kellett volna építeni hozzá, így
most egy (mobil)színpad készítése ajánlott.
Ajánlat mellékelve, ajánlati ár: 404 eFt. (6,75 m * 4 m, 45-50 cm magas, két lépcső)

h)

Világosítás korszerűsítése
Az IKSZT felújítással nem érintett helyiségekben a világítótestek cseréje 343.100,- Ft
lenne. 47 új lámpatest a földszinti folyosón és 6 teremben. A termekben a 9 helyett 6
lámpa kerülne fel.

i)

Bejárati szélfogók külső vakolásának javítása
Főleg az északi oldalon elég rossz állapotú, kopott, koszos, sérült vakolta javítása,
csak a 2 bejárati szélfogón, az épület egészén nem. Ár: 88 eFt, mellékelve.
j)

Könyvtárba UTP kábelezés
Tájékoztatásul: Felújítással nem érintett terem, ám a rendelet szerint a könyvtárban
is kötelező biztosítani internetes csatlakozás kiépítését (13 eFt)

k)

Színpadvilágítás (?)

Kérem fenti javaslatok szíves megvitatását, véleményezését.
Rábakecöl, 2011. március 31.
Tuba Erik
polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rábakecöl Község Önkormányzata pályázatot hirdet
IKSZT munkatárs
álláshely betöltésére
Az IKSZT működtetésének célja:
Az IKSZT létrehozásának és működtetésének közvetlen célja a helyben elérhető
alapszolgáltatások körének kibővítése és a meglévő szolgáltatások színvonalának
emelése.
IKSZT munkatárs feladatai:
Az IKSZT-ben alkalmazott kolléga feladatai között szerepel a tájékoztatás, a
következő szolgáltatások biztosításán keresztül: ifjúsági információs pont, emagyarország pont, lakosság, vállalkozások információhoz jutásának elősegítése,
közösségfejlesztő folyamatok generálása, elektronikus közigazgatási végpont
szolgáltatás biztosítása, egészségfejlesztési programok szervezése, lebonyolítása,
Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont, üzlethelyiség
kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében.
Az IKSZT működésének megindításával kapcsolatos előkészítő feladatok.
(Részletezve a munkaköri leírásban, mellékelten.)
Pályázati feltétel:
Minimum középfokú végzettség
7 modulos ECDL-szintű informatikai írástudás, mely igazolható 3 évnél nem
régebbi:
• ECDL/ECDL SELECT bizonyítvánnyal vagy
• középszintű/emelt szintű, legalább közepes minősítésű számítástechnikai /
informatikai érettségivel vagy
• legalább közepes minősítésű számítástechnikai/informatikai szakképesítésű
OKJ-bizonyítvánnyal
• vagy informatikai írástudás alkalmassági vizsgán való megfeleléssel.
eTanácsadó - közösségi szolgáltató képzés vállalása tanulmányi szerződésben
foglalt kötelezettséggel (mellékelve)
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Szakmai önéletrajz
Rendszeres szombati és vasárnapi valamint hetente egy alkalommal 18.00 és
21.00 közötti munkavégzés vállalása
„Az én IKSZT-m” – Pályázó szakmai programja, összhangban a 112/2009. (VIII.
29.) FVM rendeletben foglaltakkal
Önálló munkavégzés és döntés, jó kommunikációs kézség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
−
Közművelődési, pedagógiai, szociális vagy ifjúságnevelés területen szerzett
végzettség és/vagy munkatapasztalat
−
Rábakecöl vagy a Kapuvár-Beledi Kistérség állandó lakosa
−
Munkanélküli és/vagy nő
−
Helyismeret, társadalmi aktivitás
−
Rugalmasság
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Pályázathoz csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot
- szakmai programtervet
- képesítéseket igazoló okiratok fénymásolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (utólagos
benyújtással)

Jogviszony jellege:
Határozott idejű szerződés 2016. október 31-ig 6 hónap próbaidővel.
a) 20 óra/hét munkaidő (képzések, IKSZT elindításával kapcsolatos feladatok)
Tervezett kezdés: 2011. május
b) 30 óra/hét munkaidő hétvégi és esti munkavégzéssel
(előreláthatólag 2011. szeptember 1. napjától)
Bér, juttatás:

a) 53 400 Ft/hó bruttó munkabér
b) 80 000 Ft/hó bruttó munkabér

Pályázat benyújtásának

határideje:
módja:
helye:

2010. április 22.
Papír
alapon
1
példányban
valamint
elektronikusan az önéletrajzot és a szakmai
programot
Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.
rabakecol@t-online.hu

További információ kérhető Tuba Erik polgármesternél a 06-30/660-18 60 telefonszámon.
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Munkaköri leírás
A munkatárs neve:
Munkáltató:
Munkakör:

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviseli: Tuba Erik polgármester)
IKSZT munkatárs

A munkakör célja
Az IKSZT létrehozásának és működtetésének közvetlen célja a helyben elérhető
alapszolgáltatások körének kibővítése és a meglévő szolgáltatások színvonalának emelése.
Helye a szervezetben
Nem önálló intézmény, területpolitikai támogatások és tevékenységek szakfeladat.
Hatáskör és felelősség
A munkavállaló felelősséggel tartozik a munkaköri leírásban szereplő munkaköri feladatok
pontos és hibátlan végrehajtásáért, az IKSZT ingatlan és ingóságok védelméért. A
munkavégzés Rábakecöl Kossuth u. 51. szám alatti 60 hrsz. ingatlan területére terjed ki.
Munkavállaló hatósági jogkörrel nem rendelkezik.
Munkaidő
A munkaidő heti 30 óra rugalmas, de előre kihirdetett fix időbeosztásban, szükség esetén
rendezvényekhez és egyéb eseményekhez igazodó munkavégzéssel.
Heti legalább egy napon 18.00 és 21.00 óra közé eső, valamint rendszeres szombati és
vasárnapi nyitva tartással.
Feladatok:
1.

Az IKSZT működésének megindításával kapcsolatos előkészítő
feladatok.

2.

Az IKSZT napi szintű működési feltételeinek biztosítása,
üzemeltetési feladatok ellátása. Szolgáltatások, tanácsadások, rendezvények és
bérletek koordinálása, épületüzemeltetés.
3.
Információbázis kialakítása. Szolgáltatások közvetítése: Az
eddig a településünkön nem hozzáférhető tanácsadások, szakszerű foglalkozások és
képzések, az eddig el nem ért információk, az infokommunikációs eszközök nélkül
eddig csak személyesen, a szabadságok terhére megoldható ügyintézések adják
feladati e körét.
4.
Tájékoztatás, a következő szolgáltatások biztosításán keresztül:
- ifjúsági információs pont
- e-magyarország pont
- lakosság, vállalkozások információhoz jutásának elősegítése
- közösségfejlesztő folyamatok generálása
- elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása
- egészségfejlesztési programok szervezése, lebonyolítása
- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont
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- üzlethelyiség kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében
5. A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek
munkavégzésének támogatása.
6. Környezettudatos szemlélet kialakítása
7. A településen működő intézmények támogatása (pl. nevelési, oktatási intézménynek
az intézményen kívüli eseményeinél).
8. Folyamatos kapcsolattartás
- a(z) (tag)intézményvezetőkkel
- a falugondnokkal
- a környékbeli, a megyebeli kollegákkal
- az Egyesített Szociális Központtal
- szaktanácsadókkal
- jegyzővel és a polgármesterrel
- helyi civil szervezetekkel
- egyéb partnerszervezetekkel
9. Megállapodások, szerződések betartása
10. Helyszíni tájékozódás, a településen élők emberek életének, életminőségének,
kedveinek és vágyainak az eddiginél alaposabb megismerése vagy a már megkezdett,
e célú munka folytatása, majd mindezek elemzése. Lakossági igények, észrevételek
figyelése, azok valamint a mindennapi munka során felmerülő fejlesztési lehetőségek
továbbítása a képviselő-testület felé.(a polgármester közreműködésével)
11. Az IKSZT eseményeinek és működésének naprakész, pontos és teljes körű
dokumentálása
12. A helybéliek minden korosztályának jókedvű aktivizálása, megtartóerő és kötődés
erősítése
13. Lelkesít, buzdít, bíztat, bátorít mindenkit alapvetően önmaga megvalósítására, saját
lehetőségeinek és képességeinek megtalálására, ez utóbbi fejlesztésére, legyen az
bármiféle amatőr művészkedés, vagy a megélhetést segítő, eleddig rejtezett képesség,
avagy bármi más.
14. Közművelődési feladatok ellátása, rendezvények, képzések és előadások szervezése.
15. Az IKSZT kínálta lehetőségek tudatosítása az emberekben.
16. Jogszabályi kötelezettségek betartása, kiemelten a 112/2009. (VIII. 29.) FVM
rendeletben foglaltakat.
17. Forrásteremtés (pályázatok, bérletek, stb.)
18. Önképzés, szakmai fejlődés
Elvárt ismeretek és kompetenciák
A településen élő valamennyi ember művelődés- és szabadidő-szervezése, képzése- és
továbbképzése érdekében jártasnak kell lennie a népművelő-szakma, a szabadidős programok
szervezésével kapcsolatos szakmai és technikai (pl.: hangosítás) kérdésekben és az ifjúsági
információs tevékenység szervezésében, megvalósításában. Járatosnak kell lenne mindezek
módszertani hálózatában, hogy tudja, kitől és miben remélhet segítséget. Ismernie és
alkalmaznia kell a közösségfejlesztési eljárásokat. Kapcsolatban kell lennie a
közösségfejlesztés
hazai/megyei
műhelyeivel.
Tájékozottnak
kell
lennie
az
országos/regionális pályázati lehetőségek között, és el kell tudnia igazodni azok rejtelmeiben
még akkor is, ha speciális pályázatokhoz természetesen szakértőt kell közvetítenie; ám tudnia
kell, hogy mihez kit. Alapfokú könyvtárosi ismeret is szükséges a feladatellátáshoz.
Rendelkeznie kell a számítógép általános felépítésével és hálózataikkal kapcsolatos
ismeretekkel. Készségszinten kell ellátnia a nyomtatással, a CD-DVD írással, a digitális
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lapolvasással, a fax-küldéssel és -fogadással, továbbá az IP-telefonálással és a chat-eléssel
kapcsolatos feladatokat. Ismernie kell az operációs rendszereket (file kezelés, mappák és
felügyeleti eszközök, vezérlőpult eszközei, lemez ellenőrzés, töredezettség mentesítés, stb.),
az iroda szoftvercsomagokat (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutató szoftverek) az
egyszerűbb grafikus alkalmazásokat (rajzok elkészítése, képek, fotók szerkesztése) és a
levelező programokat, a web-alapú e-mail rendszereket. Fontos, hogy tudja használni az
előadásokhoz szükséges eszközöket (notebook, projektor), továbbá a digitális
fényképezőgépeket, videokamerát.
Készségszinten kell tudnia információt keresni az Interneten, továbbá rendelkeznie kell
alapvető weboldal-készítési ismeretekkel. Tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen az
elektronikus ügyintézés területén.
Fontos, hogy el tudja látni a szükséges adminisztrációs és dokumentációs tevékenységeket.
Ismerje és alkalmazza a szakma PR, reklám és marketing-fogásait. Legyen tájékozott a helyi
nyilvánosság kérdéseiben legalább olyan mértékben, hogy annak teljes helyi hiánya esetén a
legegyszerűbb formákat képes legyen megteremteni (pl. helyi újság, alkalmi hírlevél
formájában).
Az alkalmazott szakember jó munkavégzéséhez alapos ismeretekkel kell rendelkeznie a
település és környéke, továbbá a kistáj, a megye és a régió történelmében. Naprakész közéleti
tájékozottsága elengedhetetlen. Értenie kell a településrendezés, a településszépészet, a
településfejlesztés, a közlekedésszervezés, a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás
lehetősége alap-, de jobb, ha részletkérdéseit. Tájékozottnak kell lennie a tömegsportszervezés részleteiben (hiszen lehet, hogy szpartakiád-szerű tömeges sportrendezvény
szervezésére támad igény), és ismernie kell a versenysport kistáji, megyei lehetőségeit
(alapvetően azért, hogy az érdeklődőknek tanácsot tudjon adni). Kívánatos legalább egy
európai tömegnyelv olvasási- és beszédszinten való ismerete az egyszerű kapcsolatfelvételek
és kapcsolatbonyolítások érdekében.
Érzékeny a társadalmi jelenségek és folyamatok iránt, az ügyintézésben járatos személy
folyamatos önképzéssel elsajátítja mindezeket. Kellően toleráns habitusú és kellő mértékben
pártatlan.
Beszámolási rendszer
Az IKSZT munkatárs munkáltatói jogköreit a polgármester gyakorolja.
Az IKSZT munkatárs a polgármesternek és a jegyzőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Az IKSZT munkatársnak utasítást adhat a polgármester, a jegyző, az alpolgármester és a
Képviselő-testület megbízott tagja.
A képviselőtestület, annak nyilvános ülésén beszámoltathatja a településőrt.
Az IKSZT munkatárs utasítást adhat és beszámoltathatja az IKSZT egyéb alkalmazottait
(technikai alkalmazott, könyvtáros)
Rábakecöl, 2010. augusztus 31.
…………………………….......
munkáltató

…………………………….......
munkavállaló
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TANULMÁNYI SZERZŐDÉS
amely létrejött Rábakecöl Község Önkormányzata (9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.), mint
munkáltató és
(9344 Rábakecöl
), mint munkavállaló között az alulírott
napon az alábbi feltételekkel:
1. A munkavállaló
a) vállalja, hogy részt vesz t a …………………. oktatási intézményben 2011. év 05. hó ...
napjától kezdődően az eTanácsadó - közösségi szolgáltató képzésen és
vizsgakötelezettségének legjobb tudása szerint a képzést követő szakvizsgán eleget tesz;
b) kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31. napjáig a munkáltatónál fennálló
munkaviszonyát nem szünteti meg, ellenkező esetben a 2.a) pontban meghatározott tandíjnak
a szakképesítésről szóló bizonyítvány megszerzésétől számított kötelezettségből fennálló
időarányos részét megtéríti munkáltatónak.
c) mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségeitől, ha a munkáltató a szerződésben vállalt
támogatást felhívás után sem biztosítja, egyéb lényeges szerződésbeli kötelezettségét nem
teljesíti vagy megszünteti munkavállaló foglalkoztatását.
2. A munkáltató
a) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló számára az alábbi támogatásokat nyújtja:
megtéríti a képzés és a vizsga költségét, melynek együttes összege 110.200,-/55.100,- Ft
b) kötelezi magát arra, hogy a munkavállaló munkaviszonyát a tanulmányok ideje alatt
fenntartja.
c) mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségei alól, ha a munkavállaló a
vizsgakötelezettségének nem tesz eleget vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve (1992. évi
XXII. törvény) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
4. E szerződéssel kapcsolatban felmerül vita esetén a munkaügyi jogvitákra vonatkozó
szabályok szerint kell eljárni.
Kelt: Rábakecöl, 2011. év ………. hó….. napján

Munkáltató

Munkavállaló
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Munkabiztonsági előírások írásbeli ismertetése
KEDVES MUNKATÁRS!
Mielőtt munkáját megkezdi, felhívjuk figyelmét a legfontosabb munkabiztonsági és balesetelhárítási előírásokra.
Megismertetjük néhány általános szabállyal és a Munkabiztonsági Utasítás előírásaival.
Munkabiztonsági Utasítás
A munkáltató belső szakmai szabályzata, mely meghatározott személyi, tárgyi
követelményeket, a munkafolyamatokra vonatkozó rendelkezéseket, végrehajtásuk módját, a
vezetők és munkatársak munkabiztonsággal összefüggő feladatait, valamint a
munkabiztonsági eljárás szabályait tartalmazza.
Területi hatálya kiterjed:
– a munkáltató minden telepített helyiségére.
Személyi hatálya kiterjed:
– a munkáltató minden tagjára, alkalmazottjára, másodállásban és mellékfoglalkozásban, vagy
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóra.
Munkabiztonsági oktatások rendje:
A dolgozó az előzetes és ismétlődő munkabiztonsági oktatásban való részvételi
kötelezettségének oly módon tehet eleget, hogy a rendelkezésére bocsátott, a munkakörével
összefüggő munkabiztonsági ismereteket tartalmazó tananyag elsajátítását írásbeli
nyilatkozattal tanúsítja.
Az írásbeli nyilatkozatot ötévenként meg kell ismételni az időközben bekövetkezett
változásoknak megfelelően átdolgozott ismeretanyag alapján.
Munkabalesettel kapcsolatos tudnivalók
1. Baleset:
Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül,
hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi,
lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
2. Munkabaleset:
Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás,
tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a
munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
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Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek)
az a baleset, amely a sérültet a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a
munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
Súlyos az a munkabaleset, amely
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette), magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó
károsodását;
b) valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését,
illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
A munkavállaló köteles a balesetét, sérülését, rosszullétét közvetlen vezetőjének azonnal
jelenteni.
Általános magatartási szabályok
– a dolgozó csak azon a munkahelyen dolgozhat, amelyre a munkaköri leírása, a munkáltató
utasítása lehetőséget ad, és az arra vonatkozó munkabiztonsági oktatást megkapta, csak azokat
a munkaeszközöket kezelheti, amelyre kioktatták és megbízták,
– szeszes italt a munkahelyre bevinni vagy ott fogyasztani tilos!
– tilos olyan munkát végeztetni vagy végezni, amely bárkinek az életét, testi épségét vagy
egészségét veszélyezteti;
– a munkahelyen tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.) amely a
biztonságos munkavégzést akadályozza;
– sok balesetet a rendetlenség okoz. A botlást okozható balesetek elkerülhetők a rend állandó
betartásával. A közlekedési utakat, lépcsőket, vészkijáratokat, központi kapcsolók felé vezető
utakat eltorlaszolni vagy elfoglalni még átmenetileg sem szabad;
– meghibásodott elektromos berendezést kizárólag csak szakember javíthat;
– minden berendezést csak arra a célra szabad használni, amely célra szolgál, csak olyan
módon szabad vele dolgozni, hogy azzal a munka biztonságos módon legyen végezhető;
– a munkája során köteles a munkabiztonsági és tűzvédelmi előírásokat betartani.
Munkavédelmi és biztonságtechnikai
gyakorlati oktatás tematikája
A munka közben a dolgozók egészségét, testi épségét – kellő védelem, intézkedések
hiányában – különféle károsodások érhetik.
A munkabiztonság célja a munkavégzés során bekövetkezhető sérülések, munkaártalmak
elleni védelem, s ezáltal a dolgozók munkaerejének, testi épségének óvása.
A munkabiztonság a dolgozóknak, a munkának és a munkakörülményeknek egymásra
gyakorolt hatását, kapcsolatait és összefüggéseit foglalja magában.
A munkabiztonság központja a dolgozó ember célja pedig, hogy a munkát könnyebbé,
egészségesebbé és biztonságosabbá tegye, javítsa a munkakörülményeket.
Feladata: a dolgozók testi épségének védelme, egészségének megóvása a munka során
keletkező ártalmaktól, műszaki, egészségügyi, jogi, szervezési, oktatási nevelési eszközök
révén.
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Mindez azonban csak a dolgozók tevékeny részvételével, közös munka keretén belül
valósulhat meg, illetve lehet eredményes.
A munkavédelem területei:
1. Munkabiztonság
2. Foglalkozás-egészségügy
A munkabiztonsági kötelezettség kétoldalú, vonatkozik mind a munkáltatóra, mind a
dolgozóra.
A munkáltató köteles:
– a biztonságos és egészséges munkavégzésre vonatkozó szabályokat ismerni és végrehajtani;
– a balesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzésében tevékenyen részt
venni;
– biztosítani, hogy a munkahelyek és munkaeszközök a munkavédelmi követelményeknek
megfeleljenek;
– biztosítani, hogy a dolgozók a munkájukkal összefüggő munkabiztonsági ismereteket
elsajátítsák, az előírásokat megtartsák és a szükséges védőfelszereléseket használják.
A dolgozó köteles:
– a munkaköréhez szükséges, illetőleg azzal kapcsolatos szakmai és ennek keretében a
munkabiztonsági ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni;
– a munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálatokon részt
venni;
– munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát
végezni;
– a rendelkezésére bocsátott gépet, berendezést, egyéb eszközt és anyagot munkakezdés előtt
a számára előírtak szerint megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni és
a részére meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
– az előírt és rendelkezésére bocsátott védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni;
– munkaterületén a fegyelmet, a rendet és tisztaságot megtartani;
– a munkavégzés közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességet megszüntetni vagy
felettesétől erre intézkedést kérni;
– a baleseteket, sérülést, rosszullétet, üzemzavart felettesének azonnal jelenteni.
Kedves Munkatárs!
Mielőtt munkáját megkezdi, felhívjuk figyelmét a legfontosabb munkabiztonsági előírásokra,
megismertetjük néhány általános szabállyal.
– A dolgozó csak abban a munkakörben dolgozhat, amellyel megbízták és az arra vonatkozó
munkabiztonsági oktatást megkapta, csak azokat a munkagépeket és munkaeszközöket
kezelheti, javíthatja, amelyre kioktatták és megbízták.
– Szeszes italt a munkahelyre bevinni vagy ott fogyasztani tilos!
– Tilos olyan munkát végeztetni vagy végezni, amely bárkinek az életét, testi épségét vagy
egészségét veszélyezteti.
– A munkahelyen tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a
biztonságos munkavégzést akadályozza.
– A dolgozó munka közben elszenvedett balesetét – még a legkisebb sérülést is – köteles
munkavezetőjének azonnal bejelenteni és azt a sérülési naplóba bejegyezni. Ha a sérült
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állapota olyan, hogy jelenteni képtelen, az a dolgozó köteles jelenteni, aki a balesetről
legelőször tudomást szerez.
– Veszély esetén a munkát megkezdeni vagy folytatni nem szabad! Ha a dolgozó ilyen
körülményt észlel, köteles munkáját azonnal abbahagyni és felettesénél a veszélyt jelenteni, és
biztosítani, hogy senki a veszélyeztetett területre ne lépjen. A veszély elhárításáig a munkát
megkezdeni nem szabad!
– Sok balesetet a rendetlenség okoz. A csúszásból, botlásból keletkező balesetek elkerülhetők
a munkahelyi rend állandó betartásával. A közlekedési utakat, lépcsőket, vészkijáratokat,
központi kapcsolók felé vezető utakat eltorlaszolni vagy elfoglalni még átmenetileg sem
szabad.
– A gépeken lévő védőberendezéseket leszerelni, kiiktatni nem szabad. A védőberendezések
és védőeszközök használata kötelező.
– Minden gépet, berendezést, szerszámot csak arra a célra szabad használni, amely célra
szolgál. Csak olyan módon szabad vele dolgozni, hogy azzal a munka biztonságos módon
legyen végezhető.
– A padlóra kiömlött vizet, olajat vagy egyéb más vegyszereket vagy anyagot fel kell törölni.
– Minden olyan esetben, ahol géphibásodás fordul elő, vagy elektromos dugaszolóaljzatok,
kapcsolók vagy csatlakozó vezetékek meghibásodnak, kötelesek azonnal jelenteni, illetve a
gépet azonnal üzemen kívül helyezni.
– Munkavégzésnél a technológiai műveleti (gépkezelési, karbantartási) utasítás betartása
kötelező!
Kézi szerszámokra vonatkozó munkavédelmi előírások
A dolgozó köteles kézi szerszámait, munkaeszközeit, a munka megkezdése előtt
megvizsgálni. Dolgozni csak kifogástalan állapotban lévő szerszámmal és munkaeszközzel
szabad.
Hibás szerszámokat és munkaeszközöket, szemmel láthatóan nem teljesen ép szerszámokat a
használatból azonnal ki kell vonni.
Munkabalesettel kapcsolatos tudnivalók
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, és a munkavállaló (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás,
tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a
munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek)
az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről
a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt
járművével történt.
Kelt, Rábakecöl, 2011. év hó . napján.
……………………………………..
Tuba Erik
Rábakecöl Község Önkormányzata
munkáltató

……………………………………..
munkavállaló
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ÁRAJÁNLAT
Rábakecöl tornaterem és IKSZT épületek fűtésének különválasztása.
A két meglévő keringető szivattyú közül eggy fűtené a tornatermet a másik fűtené az IKSZT
épületét
Anyag szükséglet:
2 db 6/4” visszacsapó szelep
56oo Ft
1 db 6/4” golyóscsap
46oo Ft
Menetes csonk és idomok
65oo Ft
Szerelési költség
25ooo Ft
-----------------------Összes költség
417oo Ft
Az árak az ÁFÁT tartalmazzák
2011 03 31

Homlok István
Szer m.
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelettervezete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi
szabályozásáról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa a szociális
rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, továbbá azok igénybevételének módját és feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Rábakecöl község területén élő lakosokra, figyelemmel az Sztv. 3.
§ (1)-(3), az Sztv. 6. § és 7. §-ában foglaltakra.
Az ellátások formái
3. §
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászorultságtól függően igénybe
vehető ellátásokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 38. § (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatás.
2. Az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj.
3. Átmeneti segély
4. Temetési segély
Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a képviselő-testület Szociális Bizottsága átruházott
hatáskörben 2 évente felülvizsgálja.
Eljárási szabályok
4. §
(1) Az általános, minden e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási
szabályokat az Sztv. 5-10. §-ai határozzák meg.
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(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.
Az eljárás megindítása
5. §
(1) Az eljárás megindítása történhet: kérelemre, illetve hivatalból. A kérelmet a Polgármesteri
Hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani, az e rendeletben
meghatározott dokumentumokkal (igazolások, nyilatkozatok) együtt.
(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani
vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást, akkor ezek
tekintetében a jövedelemigazolásnál irányadó időszak:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap,
b) az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.
Az ellátások kifizetése
6. §
Az ellátások kifizetése
a) havi rendszeres ellátásoknál: a tárgyhót követő hó 5. napja
b) nem rendszeres ellátások esetén: a határozat jogerőre emelkedését követően
elsősorban utalással, esetleg házipénztárból,
c) rendkívüli esetben, ill. a lakosság többségét érintő segélyek esetén házipénztárból
vagy utalással történik.
II. Fejezet
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
Az aktív korúak ellátása
7. §
(1) Az Sztv. 33. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segélyben részesülő személy
aktív korúak ellátására jogosult a 37/A §-ban meghatározott együttműködési
kötelezettség teljesítése esetén.
(2) Az együttműködési kötelezettség
a) a támogatás megállapításával, felülvizsgálatával, folyósításával kapcsolatban – a
Sztv. 33. §-a alapján – Rábakecöl Község Önkormányzatának jegyzőjével,
valamint
b) az együttműködésre kijelölt szervvel áll fenn.
(3) Rábakecöl Község Önkormányzata az együttműködés intézményi feltételeinek
biztosítására az Egyesített Szociális Központot jelöli ki.
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(4) A közfoglalkoztatásra való kiközvetítés biztosítása érdekében Rábakecöl Község
Önkormányzata megállapodást köt a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának Kapuvári Kirendeltségével.
(5) Az Sztv. 37/A. §-ában foglalt együttműködési kötelezettség alapján a rendszeres
szociális segélyben részesülő személy köteles
1. a támogatást megállapító határozatban megjelölt időben megjelenni az Egyesített
Szociális Központban.
2. Az Egyesített Szociális Központtal való folyamatos együttműködés keretében a
kijelölt családgondozó által megadott időpontokban, de legalább havonta
megjelenni az intézményben.
3. 15 napon belül bejelenteni a személy adataiban, szociális helyzetében, családi
körülményeiben bekövetkezett változást.
(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy és az együttműködésre kijelölt
szerv írásban megállapodik a beilleszkedést segítő programról.
(7) A beilleszkedést segítő programok típusai:
a) kapcsolattartás az Egyesített Szociális Központ munkatársával, egyéni
családsegítés, szociális és mentális esetkezelés, a megfelelő ellátások
igénybevételére ösztönzés.
b) A megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, a tartós munkanélküliség
okozta traumák feloldását segítő programok.
c) Életmódot formáló foglalkozásokon, tanácsadásokon való részvétel, az egészségi,
szociális és mentális állapot javítását célzó foglalkozások.
(8) A típusokon belül a foglalkozások tartalmát, követelményrendszerét az Egyesített
Szociális Központ vezetője és az együttműködésre kötelezett személy közösen
határozza meg.
8. §
(1) Az együttműködés megszegésének esetei:
a) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban megadott határidőn belül
nem keresi fel az Egyesített Szociális Központot, nem kezdeményezi
nyilvántartásba vételét.
b) Az együttműködés során megadott időpontban nem jelenik meg az Egyesített
Szociális Központban.
c) Együtt nem működésével meghiúsítja a beilleszkedést segítő programok
kidolgozását.
d) A beilleszkedési program tartalmi elemeinek megvalósításában nem működik
együtt.
(2) Az együttműködési kötelezettség megszegését az Egyesített Szociális Központ 3 napon
belül írásban jelzi Rábakecöl Község Önkormányzat jegyzőjének.
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9. §
(1) Az az aktív korúak ellátását kérelmező személy – az Sztv. 37. §-ában foglaltak
kivételével – aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, a jogosultság további
feltételeként köteles az Sztv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott lakókörnyezet
rendezettség biztosítására az alábbi kötelezettséget teljesíteni:
a) Az általa lakott lakás vagy ház rendbetételére, tisztántartására, ennek keretében a
napi életvitelhez tartozó higiénés körülmények biztosítására.
b) A lakáshoz vagy családi házhoz közvetlenül tartozó ingatlanrész (bejárat, udvar,
előkert) takarítására.
c) Időjárásnak, évszaknak megfelelő munka elvégzésére (síktalanítás, hóeltakarítás,
lomgyűjtés, háztartási hulladék összegyűjtése, kaszálás).
(2) A lakókörnyezet rendezettségét biztosító feltételek teljesítése érdekében – az
elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésére – az Egyesített Szociális Központ a
kérelmet elbíráló hatóság megkeresésére környezettanulmány alapján javaslatot tesz.
A megállapított feltételek betartását a Polgármesteri Hivatal a bérpótló juttatás
időszaka alatt alkalomszerűen, de legalább negyedévente a helyszínen ellenőrzi.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a
jegyző a kérelmezőt 5 napos határidő tűzésével - az elvégzendő tevékenység
megjelölésével - felszólítja.
Rendszeres szociális segély
10. §
(1) A törvényben foglaltak alapján megállapítható rendszeres szociális segély
folyósításának feltétele az Sztv. 37/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában megjelölt
esetben a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségével és az Egyesített
Szociális Központtal együttműködési kötelezettség vállalása, illetve teljesítése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség azt jelenti, hogy a rendszeres
szociális segélyben részesülő személy
a) a Munkaügyi Központ által megjelölt időpontokban megjelenési
kötelezettségének eleget tesz, és a számára felajánlott munkát elfogadja.
b) a Munkaügyi Központtal kötött együttműködési megállapodás keretében
rendszeresen részt vesz a szociális helyzetéhez és mentális állapothoz igazodó
programokban.
c) a segélyezés feltételeinek vizsgálatában közreműködik.
(3) Az
(1)
bekezdésben
foglalt
együttműködési
kötelezettség
tartalmát,
követelményrendszerét a Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltsége és az
Egyesített Szociális Központ határozza meg és az együttműködés teljesítéséről havonta
tájékoztatja a jegyzőt.
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Lakásfenntartási támogatás
11. §
(1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható:
a)
lakbérhez,
b)
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez,
c)
csatornadíjhoz,
d)
szemétszállítási díjhoz,
e)
vízdíjhoz,
f)
villanyáram díjához,
g)
gázfogyasztás díjához,
h)
tüzelőanyag költségeihez.
(2) Az (1) bekezdés a) – h) pontjainak alkalmazásában a lakásfenntartás havi
költségeként:
a) lakbért,
b) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét,
c) szemétszállítás költségeit teljes egészében,
d) villamos energia fogyasztásból – nem fűtési célból – legfeljebb havi 3.000 Ft
vehető figyelembe,
e) gázfogyasztásból – nem fűtési célból – háztartásonként PB gázpalack esetén 1
db/hó vehető igénybe,
f) víz- és csatorna fogyasztás esetén háztartásonként legfeljebb 3.000 Ft/hó vehető
figyelembe,
g) fűtésre használt villamosenergia, gázfogyasztás, valamint a szilárd tüzelőanyag
költségeiként maximum évi 80.000 Ft vehető figyelembe.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként nyújtható azon személyeknek,
családoknak, ahol a háztartásban együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.
(4) A támogatás jogosultsági feltétele továbbá, hogy a lakásfenntartás havi költsége
meghaladja a háztartás havi összjövedelmének:
a) 25%-át az egyszemélyes háztartás esetén, továbbá gyermekét(eit) egyedül
nevelő szülő, három vagy több gyermeket nevelők, vagy ahol tartósan beteg,
illetőleg fogyatékos személy él,
b) 30%-át az a) pontba nem tartozók esetén.
(5) A lakásfenntartási költségeket igazolni kell:
a)
lakbért a kérelmező nevére kiállított igazolással,
b)
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét a pénzintézet
igazolásával,
c)
víz- és csatornadíjat az év végi elszámolási számlával,
d)
szemétszállítási díjat negyedéves számlával,
e)
villanyáram díját az éves elszámolási számlával,
f)
főzési célra használt gázpalack esetében a kérelmező nevére kiállított
számlával.
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(6) A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál és nem
haladhatja meg a havi 5.000 Ft-ot.
(7) A lakásfenntartási támogatást elsődlegesen természetbeni juttatásként
megállapítani, és havonta a szolgáltatást végző intézményhez kell utalni.

kell

(8) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek benyújtása folyamatos, a támogatást egy
évre kell megállapítani, a kérelmeket évente meg kell újítani.
(9) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket I. fokon a Szociális Bizottság bírálja el,
II. fokon a fellebbezésekről a Képviselő-testület dönt.
Ápolási díj
12. §
(1) Az Sztv. 41. § (1) alapján ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó
[Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi.
(2)

Méltányossági ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak az Sztv. 43/B. (1)
bekezdése alapján, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását
végzi és családban élő esetén az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén pedig az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(3)

Az ápolási díj összege az Sztv. 44. § (1)-(2) bekezdése szerinti összegben kerül
megállapításra.

(4)

Az ápolási díjak megállapítása I. fokon a Szociális Bizottság, II. fokon pedig a
képviselő-testület hatásköre.
Átmeneti segély
13. §

(1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket átmeneti segélyben
részesíti, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többlet kiadások, különösen betegség, elemi
kár miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a családjukban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át, egyedülálló személyek esetében 200 %-át.
(2) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a
későbbi kifizetések időpontjait, és a kifizetendő összeget.
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(3) Az átmeneti segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 1.000 Ft-tól - 10.000 Ft-ig
kerülhet megállapításra.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, pl.
haláleset, természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a kérelmező évente
legfeljebb egy alkalommal, jövedelmére tekintet nélkül, maximum 30.000 Ft átmeneti
segélyben részesíthető.
(5) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben történik, kivéve, ha az összes
körülményekre tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően
használják fel. Ebben az esetben a segélyt az igénylő költségeinek átvállalásával, vagy
élelmiszercsomag vásárlásával kell megfizetni.
(6) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető. Ilyen
esetben a polgármesteri hivatal a kifizetést követő 15 napon belül, de legkésőbb a
határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a
nyilatkozatok valódiságáról. Ebben az esetben a polgármester intézkedhet a határozat
azonnali végrehajtásaként a hivatal pénztárából történő kifizetésről.
(7) A kérelmekről I. fokon a Szociális Bizottság, II. fokon a képviselő-testület dönt.
Temetési segély
14. §
(1)

Temetés segély folyósítható annak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott
– feltéve, hogy az eltemettető rábakecöli lakóhellyel rendelkezik és a családban az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének ötszörösét.

(2)

A temetési segély mértéke minden egyes esetben 15.000 Ft, mely összeget az eredeti
temetési számla bemutatása alapján 8 napon belül a polgármesteri hivatal az
eltemettetőnek kifizet.

(3)

A temetési segély megállapítása I. fokon a polgármester, II. fokon a képviselőtestület
hatásköre.
III. Fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
Köztemetés
15.§.

(1)
(2)

A köztemetés elrendelésére I. fokon a polgármester jogosult, fellebbezése esetén II.
fokon a képviselőtestület dönt az Sztv. 48.§.-ban foglaltak alapján.
A köztemetés költsége nem haladhatja meg a helyben szokásos temetés költségét.
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Méltányossági közgyógyellátás
16. §
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban lehet
részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, de
az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:
a) a családban élők esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át és a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át nem haladja meg,
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át és a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át nem haladja meg.
IV. Fejezet
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
17. §
Rábakecöl Község Önkormányzata személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális
alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
e) közösségi ellátások
Étkeztetés
18. §
(1)

Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani az önkormányzat
konyhájáról azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, akik azt önmaguk és
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2)

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a.) egészségi állapotra tekintet nélkül a 65 év felettieket,
b.) korhatárra tekintet nélkül azokat, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek,
c.) azokat, akik munkaképességüket legalább 50%-ban elveszítették,
d.) azokat, akiknek egészségi állapota miatti rászorultságát háziorvos vagy szakorvos
igazolja.

(3)

Egészségi állapotra és korhatárra tekintet nélkül biztosítani kell az étkeztetést azok
számára is, akik átmenetileg - maximum 3 hónapig - krízishelyzetbe kerülnek. A
krízisállapot megítélése az Egyesített Szociális Központ vezetőjének feladata.
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(4)

Az étkeztetés az ebéd elvitelének lehetővé tételével, a házi segítségnyújtás
igénybevételével a lakáshoz történő szállítással, továbbá házi segítségnyújtásban nem
részesülők részére a költségvetési rendeletben meghatározott kiszállítási díjért
történik.

(5)

Az étkeztetés iránti kérelmek elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ
vezetője, fellebbezés esetén II. fokon a képviselő-testület határoz.
Házi segítségnyújtás
19. §

A házi segítségnyújtási kérelem elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ
vezetője határoz az Sztv.63.§-ban foglaltak szerint.
Családsegítés
20. §
(1)

A családsegítő alapszolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő
szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek
és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a
különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális
környezetükhöz való alkalmazkodásához.

(2)

A családsegítő alapszolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása
keretében az önkormányzat segítséget nyújt a működési területén élő szociális és
mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek,
családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(3)

A családsegítő szolgálat törvényben rögzített feladatait a Beled székhellyel
működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás látja el.

(4)

A társulás a családsegítő szolgálat feladatait az egyén és a család számára
térítésmentes szolgáltatás formájában biztosítja.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
21. §

(1) Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a Beled székhellyel
működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás útján látja el.
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentesen vehető igénybe.
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Közösségi ellátások
22. §
(1) A közösségi ellátások igénybevételének esetén az Sztv. 65. §-a szerint kell eljárni.
(2) Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatait a Beled székhellyel működő Szociális és
Gyermekjóléti Társulás útján látja el.
Záró rendelkezések
23. §
(1) Ezen rendelet …………… lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Rábakecöl Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete.

Tuba Erik sk.
polgármester

Dr. Gál László sk.
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
2011. április 1.
5. napirend: A szociális rendelet hatálya alá nem tartozó egyéb szociális célú
támogatások
5a) HPV elleni önkormányzati oltási program
5b) 10/2009. (V.11.) rendelet módosítása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
5a) HPV elleni önkormányzati oltási program
Lakossági kezdeményezés nyomán és Kovácsné Somogyi Mónika képviselő javaslatára
felvettem a kapcsolatot a HPV elleni védőoltást forgalmazó cég képviselőjével. Az általa emailben megküldött tájékoztatót valamint szerződéstervezetet előterjesztésemhez csatoltam.
Jogos igénynek és elvárásnak érzem, hogy az idősek, letelepedők, civilek és rászorulók
támogatása mellett a fiatalok egészségmegőrzését támogassa önkormányzatunk. Sajnos a
védőoltást az EP nem támogatja, így annak költsége 90.000,- Ft, mely komoly terhet jelent a
gyermekeket nevelő családok számára. Amennyiben forgalmazóval szerződést kötünk, és
közvetlenül csoportosan szerezzük be a szükséges oltóanyagot, 53.701,- forintra mérséklődik
a költsége, amely már több, mint 40%-os támogatást jelent.
Fentiek alapján javaslom a szerződéskötést, az akció meghirdetését, valamint letelepedési
kötelezettség vállalása mellett nyújtott további 50.000,- Ft összegű támogatást.
5b) 10/2009. (V.11.) rendelet módosítása
Szabó Géza képviselő indítványozta, hogy a 10/2009. önk. rendelet 2.§ (2) pontját a
Képviselő-testület helyezze hatályon kívül.
(2) Az általános iskolai tanulók tanévkezdési támogatásának további feltétele, hogy az
alsó tagozatos tanulók a rábakecöli tagiskolában, ennek hiányában a Beledi
Mikrotérségi ÁMK-ban, a felső tagozatos tanulók a beledi Mikrotérségi ÁMK-ban
tanuljanak.
5a) pont támogatása mellett javaslom, hogy a 10/2009. önk. rendeletet egészítsük ki az
alábbiakkal:
…§
(1) Rábakecöl Község Önkormányzata támogatja a HPV vírus által okozott
betegségek kialakulásának megelőzését és a védettség biztosítását.
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(2) A támogatás formája: oltóanyag biztosítása kedvezményes áron
(3) A támogatás csak az Önkormányzat által meghirdetett időpontban igényelhető,
melyre évente legfeljebb egy alkalommal, de legalább négyévente kerül sor.
(4) Támogatásra jogosult a rábakecöli állandó lakhellyel rendelkező /…. életévét
betöltött, de …. életévébe még nem lépett/érintett korosztályba tartozó/ lakos.
(Ha a korosztályt nem szabályozzuk, adott akcióban rugalmasan lehet meghirdetni,
pl. első évben – költségvetési okokból – a nagyobbaknak)
(5) Külön megállapodás alapján, 10 éves letelepedési kötelezettség vállalása mellett
támogató legfeljebb az oltóanyag 100%-ig további támogatást nyújthat.
Kérem fenti javaslatok szíves megvitatását, véleményezését.

Rábakecöl, 2011. március 29.
Tuba Erik
polgármester
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a(z)
Önkormányzata
cím:
Képviseli: polgármester
Adószám:
Bankszámlaszám:
a továbbiakban: Megrendelő, másrészről az
MSD Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.)
Képviseli: Anna Van Acker ügyvezető igazgató
cégjegyzékszám: 01-09-267790
adószám: 10885626-2-44
bankszámla szám: ING 13700016-01896013
a továbbiakban: Szállító között, az alábbi feltételek mellett:
1.

A szerződés tárgya

1.1

Megrendelő a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatainak ellátása kapcsán a Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. -én tartott
ülésen hozott, számú határozata alapján szállítási szerződést köt Szállítóval az alábbiakban részletezett
feltételekkel.

1.2 Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a „Silgard” humán papillómavírus vakcina (6-os, 11-es,
16-os, 18-as típus) szállítását. A leszállítandó vakcina adszorbeált injekció előretöltött fecskendőben,
egy adagos kiszerelésben, rekombináns, ATC-kódja: J07BM01, farmakoterápiás csoportja:
vírusvakcinák szállítása.
2.

A szerződés hatálya, szállítási mennyiség és határidő, átadás-átvételi feltételek
2.1 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba, és 2011. 12.31. napjáig
tartó határozott időtartamra jön létre. Az aláírások eltérő ideje esetén az időben utoljára keletkezett
aláírás napja az irányadó a hatálybalépésre.
2.2 Szállító a jelen szerződés hatálya alatt kész az állandó rábakecöli lakosok számára a jelen szerződésben
meghatározott vételáron, és az alant meghatározott darabszámon felül is mennyiségi korlát nélkül
biztosítani a vakcinát.
2.3 Ezen keretek között a megrendelés úgynevezett lehívásos módon, írásban történik, telefaxon vagy Emailen, munkanapokon, a szokásos üzleti órákon belül (9.00 és 16.00 óra között). Szállítónál lehíváshoz
a kapcsolati E-mail: timea_temesvari@merck.com ill. andrea_berta@merck.com
2.4
A szállítás az oltóanyag tárolása, szétosztása és az oltások beadása miatt három ütemben történik, a
lehívástól számított kettő munkanapon belül:
ütem
I. ütem
II. ütem
III. ütem

db.szám

összesen
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szállítási határidő
2011. 05.
2011. 07.
2011.11.

2.5 Megrendelő vállalja, hogy az egyes lehívások alkalmával az illetékességi területén belüli pontos teljesítési
(szállítási) helyet/helyeket intézményi megnevezéssel, közigazgatásilag (cím) meghatározza, teljesítési
helyenként megjelölve a vakcinák tárolására és kezelésére (pl.: folyamatos hűtőlánc) vonatkozó
szakmai előírások tekintetében megfelelő kompetenciával rendelkező átvevő kontakt személyeket
(név), azok elérhetőségeit (telefon, telefax).
2.6 A kontaktszemélyek a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen szerződésnek való megfelelőségét átvételi
elismervény aláírásával igazolják (teljesítési igazolás).
3.

A teljesítés ellenértéke, a fizetés feltétele és esedékessége, a késedelmes fizetés következménye
3.1 Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a Szállítónak fizetendő díj alapja egy adag vakcina ellenértéke, mely
17.048 Ft + a mindenkori ÁFA, amely jelenleg 5 %. A Megrendelő által a Szállítónak fizetendő díj
pedig egy adag vakcina ellenértékének és a ténylegesen lehívott vakcina mennyiségének szorzata.
3.2 A 3.1. pontban megjelölt díjazás tartalmazza a szerződés teljesítésével összefüggő valamennyi díjat és
költséget, beleértve a vakcinának az Önkormányzat illetékességi területén belül a teljesítési helyre
történő kiszállítás költségeit is. Ezen felül Szállító egyéb díjazásra nem tart igényt.
3.3 Szállító a fent hivatkozott kontaktszemélyek által kiadott teljesítési igazolás(ok) alapján állítja ki számláját.
3.4 Megrendelő vállalja, hogy a számla kézhezvételétől számított 60 (Hatvan) naptári napon belül a Szállító
által fent jelölt pénzintézeti számlára történő átutalással fizeti meg a Szállítót megillető díjazást.
3.5 Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű
késedelmi kamatra jogosult.
3.6 Szállító a jelen szerződésben vállalt szállítási kötelezettségének késedelmes teljesítése esetére, a késedelem
minden napja után, a késedelemmel érintett szállítási mennyiség ára 2%-ának megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Megrendelő az ellenszolgáltatás összegéből jogosult
visszatartani (késedelmi kötbér).
3.7 Szállító részéről történő nemteljesítés (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulás, a szerződés
teljesítésének megtagadása) esetén Megrendelő a nem teljesített szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér
felszámítására
jogosult
(nemteljesítési
kötbér).
3.8 Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, Szállítónak jogában áll a további szállítástól elállni,
nem köteles úgynevezett „nyitva szállítás”-ra.

4.

Szavatosság
4.1 Az oltóanyag gyári szavatossági ideje a gyártástól számított 36 hónap. Szállító kötelezettséget vállal azért,
hogy az oltóanyag a beszállítástól számított legalább 12 hónapig felhasználható.
4.2 Megrendelő tudomással bír arról, hogy az oltóanyag kizárólag hűtve tárolható. Szállító nem vállal
felelősséget az oltóanyagnak a hűtés elmulasztásával összefüggésben esetlegesen bekövetkező
károsodásáért.
4.3 Megrendelő megbízott szakemberei révén gondoskodik arról, hogy az oltóanyagok az alkalmazási
előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek felhasználásra.

5.

Kapcsolattartás, irányítás, koordináció
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:
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Megrendelő részéről jogosult eljárni:
név:
cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Szállító részéről jogosult eljárni:
név:
cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
6.

Temesvári Tímea
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
06-30-303-9450
timea_temesvar@merck.com

Egyéb
6.1 Az oltási program során a szülők tájékoztatásának költségeit Szállító vállalja.
6.2 Megrendelő szavatolja, hogy az oltási program kapcsán a hatályos törvényeket, különösen a tisztességes
piaci magatartásra és a versenykorlátozásra, továbbá a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályokban
meghatározott előírásokat maradéktalanul megtartja.
6.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
6.4 Vita esetére a Felek értékhatártól függően kikötik a Városi Bíróság, illetve a Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.

_____________________________
Önkormányzata

_____________________________
MSD Magyarország Kft.

képviseletében:
Polgármester

képviseletében:
Anna Van Acker
ügyvezető igazgató

Megrendelő

Szállító

aláírás helye és kelte:

aláírás helye és kelte:

_____________________________

_____________________________

Ellenjegyezte:
dr. ……………………..
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
2011. április 1.
6. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek
végrehajtásra:
71/2010. (XII.03.) határozat pályázat kiírásáról falufejlesztésre
72/2010. (XII.03.) határozat pályázat kiírásáról gyalogjárda építésére
73/2010. (XII.03.) határozat pályázat kiírásáról faluszépítésre
74/2010. (XII.03.) határozat pályázat kiírásáról filmkészítésre
75/2010. (XII.03.) határozat fotópályázat kiírásáról
80/2010. (XII.03.) határozat családi napközi áthelyezéséről, Egyházközséggel megállapodás
kötéséről
81/2010. (XII.03.) határozat étkezési normáról
82/2010. (XII.03.) határozat tagfelvételről a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési
Társulásába
83/2010. (XII.03.) határozat haszonbérleti szerződésről
84/2010. (XII.03.) határozat Közfoglalkoztatási terv módosításáról
85/2010. (XII.03.) határozat gondnoki feladatokra megbízási szerződés kötéséről
86/2010. (XII.03.) határozat lakásfenntartási támogatásról
87/2010. (XII.03.) határozat lakásfenntartási támogatásról
Az M86 gyorsforgalmi út miatt módosítani szükséges a rendezési tervünk végleges előtti
dokumentációja elkészült, megtekinthető a Községházán.
A Pannon-Víz Zrt-vel a 2011. évre szóló üzemeltetői szerződést megkötöttem.

Rábakecöl, 2011. január 31.
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
2011. április 1.
8. napirend: Pályázati lehetőségek
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Bár az idei évben megkezdett, és megkezdésre váró beruházásaink túlterhelik
költségvetésünket, és évekre kötelezettséget rónak ránk, tovább kell keresni a jövőbeni
fejlesztési lehetőséget, törekedve a minél alacsonyabb önerő biztosítására.
Sportöltöző felújítása
A 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásra javaslom pályázat
benyújtását a sportöltöző nyílászáróinak cseréjére. A teljes bruttó költségvetés 912.144,- Ft,
melyből 182.429,- Ft önerőt költségvetésünkben szakfeladaton tervezett keret fedez. A
pályázat beadási határideje 2011. április 1.
A rendelet megtekinthető az alábbi linken:
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100007.BM
Lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítási lehetőségének vizsgálata
A KEOP 6.2.0/A pályázati felhívás keretében pályázatot lehet benyújtani az alábbi két
kategória egyikére:
I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása
II. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt
Pályázható min. 3 MFt, max. 10 MFt. A támogatás min. 20%-a kommunikációra fordítandó.
A támogatás intenzitása 95% mértékű.
Bár az esélyek bizonytalanok, első olvasatra a pályázat benyújtásához szükséges feltételeket
tudjuk biztosítani.
Kockázat: Előzetes felmérések, tervdokumentációk elkészítése kötelező.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a faluközpontban egy, a pályázati felhívásban
foglaltaknak megfelelő kerékpártároló kialakítását, részletes kivizsgáljuk a pályázat
beadhatóságának lehetőségeit és megkezdjük az előkészítést.
Részletes felhívás és letölthető dokumentumok:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/7aed3350cdc707
4cc1257834005913c3?OpenDocument&Highlight=0,keop
Kérem fenti javaslatok szíves megvitatását, véleményezését és támogatását.
Rábakecöl, 2011. március 29.
Tuba Erik
polgármester
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BÉRLETI SZERZŐDÉS
A RÁBAKECÖLI FIÓKGYÓGYSZERTÁR BÉRBEADÁSÁRA

amely létrejött egyrészről Rábakecöl Község Önkormányzata (9344 Rábakecöl, Kossuth
utca 129.) Tuba Erik polgármester képviseletében, mint bérbeadó (a továbbiakban
bérbeadó),
másrészről Beledi Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Budapesti
út 238.) Túri István képviseletében, mint bérlő között az alábbi feltételek szerint:
1. Rábakecöl község Önkormányzata a Rábakecöl, Petőfi u. 31/B. szám (24 hrsz) alatti
ingatlanon fekvő 26 m2 alapterületű gyógyszertár helyiséget 2011. február 10.
napjától 2014. december 31. napjáig bérbe adja.
2. Bérbeadó bérleményért bérleti díjat nem számol fel.
3. A bérleti szerződést a szerződő felek 60 napos bejelentési kötelezettség után kártérítési
igény nélkül bármikor felbonthatják.
4. A bérlő kijelenti, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
előírt, a működési engedély megtartásának feltételéül szolgáló követelmények
folyamatos betartásáról gondoskodik saját költségére. (belső festés, fertőtlenítő
meszelés)
5. Bérbeadó biztosítja a közüzemi szolgáltatások hozzáférését bérlő számára (víz,
villany, fűtés, Internet, hulladékszállítás), valamint a helyiség takarítását. A
szolgáltatásokért bérlő 5.000,- Ft/hó költségtérítést utal át bérbeadó 58900019–
11017488 számú bankszámlájára havi ütemezéssel.
6. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlemény gyógyszertárként működjön, s
egyéb tevékenységet csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezhet.
7. A bérlő köteles gondoskodni a Fiókgyógyszertár heti három alkalommal történő, napi
2-2 órás nyitva tartásáról. Kivételt képez a rendkívüli esemény.
8. A bérbeadó jogosult a bérlő előzetes értesítése mellett és annak szükségtelen zavarása
nélkül a nyitvatartási időben a bérlemény állagát ellenőrizni.
9. A gyógyszertár helyiségében a bérlő átalakítást csak a bérbeadó hozzájárulásával
végezhet.
10. A bérlő a bérleményt további bérletbe (albérletbe) nem adhatja.
11. A szerződő felek között a jelen bérleti szerződéssel, vagy az ebben szabályozott
bérleti, illetve azzal összefüggő jogviszonnyal kapcsolatban keletkező vitás kérdéseket
tárgyalás útján kívánják rendezni.
Amennyiben a vita megegyezéssel nem lenne elintézhető, úgy a felek ezennel kikötik
a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét és hatáskörét.

47

12. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor sem
cserehelyiségre, sem bármilyen más kártalanításra nem tarthat igényt. Bérlő a
helyiséget tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a
bérbeadónak visszaadni.
13. Ezen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
A felek a bérleti szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és közös
értelmezés után helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Rábakecöl, 2011. február 10.

…………………………….
Tuba Erik
Polgármester
Bérbeadó

.……………………………...
Túri István
Ügyvezető
Bérlő
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KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
hulladékgyűjtő sziget közterületi kialakítására
amely létrejött egyrészről: Rábakecöl Község Önkormányzata (Cím: 9344 Rábakecöl,
Kossuth u. 129.), mint használatba adó, képviseli: Tuba Erik polgármester,
másrészről: Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
(Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Fő út 11.), mint használó, képviseli: Dr. Árvay István elnök
között, az alábbi feltételek szerint:
Használatba adó a tulajdonába lévő 27/1 helyrajzi számú közterületből 12 m2 nagyságú
közterületet használatba ad a Használónak szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítására.
A Használó jogosult a fent leírt közterületeket 2011. március 1-től határozatlan ideig a fenti
tevékenységre használni.
A közterületnek ezen célú használata díjmentes.
Szerződés megszűnésének esetei:
-A szerződés bármely fél írásban történő felmondásával, 30 napos felmondási idő lejártával.
-Ha a Használó a közterületet nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően használja.
-Ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye, vagy a Társulás
megszűnik.
A szerződés megszűnésével a Használó köteles saját költségén az eredeti állapotot-minden
kártalanítási igény nélkül- 3 napon belül helyreállítani.
Ha a közterületet a Használó határidőre nem állítja helyre, úgy az egyéb
jogkövetkezményeken túl költségére és veszélyére a használatba adó a helyreállítást
elvégezheti.
Használó köteles az üzemelés során a balesetvédelmi és biztonságtechnikai
óvórendszabályokat betartani. Ennek elmulasztásából eredő mindennemű kár a Használót
terheli.
Használó köteles az általa elfoglalt közterületek és közvetlen környezetük tisztaságára
ügyelni.
Használati jog másra át nem ruházható.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi LXXVIII. tv., valamint a
PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Felek a szerződést, mint mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Rábakecöl, 2011. március 23.

………………………………….
polgármester

………………………………….
elnök
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