
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
12/2011. szám 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. október 24-én 

(hétfőn) 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, 
 lakosság részéről 2 fő. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve 6. napirendi 
ponttal, az alábbiak szerint: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
2.) 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) 2012. évi bérleti és önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
4.) Döntés közmeghallgatásról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Különfélék, bejelentések 
            Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

6.) Beszámoló a közművelődési-múzeumi referens munkájáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester  

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről  
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 



 2 

Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
 

2.) 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési terv szerint az 
ellenőrzés tárgya a társadalmi szervezetek támogatása, célja az önkormányzat által nyújtott 
támogatások szabályszerű elszámolása a 2011-es évi időszakra vonatkozóan. (Előterjesztés 
jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadta, majd 4 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési 
csoport vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. november 15. 

 
3.) 2012. évi bérleti és önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kecöli Gondűző Barátok azzal a kéréssel fordultak 
a képviselő-testülethez, hogy november 26-án az IKSZT épületében szeretnének koncertet 
szervezni. Az elmúlt ülésen a testület úgy döntött, hogy az új épületben koncertek megtartását 
ne engedélyezzék, az új épület megóvása érdekében. Szervezők a kérelmükben minden 
megoldási javaslatot, és feltételt elfogadnak megbeszélés szerint, akár zártkörű 
rendezvényként, amennyiben a testület úgy ítéli meg, hogy így biztonságosabb. Javasolja, 
hogy amennyiben a szervezők vállalják a felelősséget, és erről közokiratba foglalható 
megállapodást kötnek az önkormányzattal, engedélyezze részükre a képviselő-testület a 
koncert megtartását. A bérleti díjakat a testület ezután fogja megállapítani. 
 
Dr. Gál László jegyző: szeretné tájékoztatni az ülésen megjelent Kecöli Gondűző Barátok 2 
képviselőjét, hogy az italárusítást amennyiben üzletszerűen szeretnék, úgy arra külön 
engedélyt kell kérni a polgármesteri hivatalba. Elmondja továbbá, hogy nyilvános rendezvény 
csak felelősök bevonásával tartható, a megállapodást is így kötnék meg. Természetesen az 
esetlegesen felmerülő szerzői jogdíjat is a szervezőknek kell fizetni. Kérdezi, hogy mitől 
meddig tartana a koncert?  
 
Vargáné Simon Katalin szervező: elmondja, hogy 21 órától éjfélig tartana a koncert. A 
felelősséget az épület megóvására, illetve a megállapodás megkötését szervező társaival 
együtt vállalja. 
 
A képviselő-testület a Kecöli Gondűző Barátok kérését egyhangúlag elfogadta. 
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 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2012. évre vonatkozóan elkészítette 
javaslatát az önkormányzat által alkalmazott hirdetési és egyéb szolgáltatási díjak, 
valamint új díjtételek megállapítása tekintetében (mellékelve).  

 
Horváth Dóra képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a terembérleti díjak esetében a 
rendezvényterem bérleti díját 2 órára, téli időszakban 7.000 Ft-ban állapítsák meg. A 
rábakecöli állandó lakhellyel rendelkezőknek pedig ez 3.500 Ft/2 óra lenne, mivel 50% 
díjtámogatásban részesülnek. Nyári időszakban 2 órára 4.000 Ft bérleti díjat javasol 
megállapítani, rábakecölieknek 2.000 Ft-ot. További órák díjai fűtésszezonban 1.800 Ft, és 
900 Ft a rábakecöli lakosoknak, nyári időszakban pedig a további órák díja 1000 ill. 500 Ft.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, további termek díjait 
fűtésszezonban 3.500 Ft-ban, nyári időszakban pedig 2.000 Ft-ban állapította meg (rábakecöli 
lakosok 50% díjtámogatásban részesülnek), egyéb esetekben pedig egyedi elbírálás alapján. 
Felhatalmazza a kulturális központ vezetőjét, hogy a fentiek alapján a díjtételeket belső 
szabályzatban dolgozza ki. 
 
 

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a bérleti díjak vonatkozásában az infláció 
mértékével megegyező emelést szokott alkalmazni a testület, ezt javasolja az idei 
évben is. A csarnoknál a rezsi összegét szeretné a bérleti díjjal összevonni, 
egyszerűsítve ezen.  

 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

  57/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Kovács Tímea Rábakecöl, Táncsics 
u. 1. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 22. szám 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2012. január 1-
től 1.900 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a 
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
 
 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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  58/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Grósz Lajos Rábakecöl, Kossuth u. 
6. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 129. szám alatti 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2012. január 1-től 
11.600 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a 
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

  59/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Soós 99 Kft. Rábakecöl, Kossuth u. 
17. szám alatti lakos által bérelt rábakecöli 284/12. hrsz-ú ingatlan 
18.315 m² „névtelen liget” elnevezésű földterületből 3.000 m² 
nagyságú terület bérleti díját 2012. január 1-től 7.200 Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a 
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
  60/2011.(X.24.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Takács Sándor Rábakecöl, Kossuth 
u. 13. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 13. szám 
alatti házas ingatlan bérleti díját 2012. január 1-től 16.600 Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a 
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

  61/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Keszte Ferencné Rábakecöl, 
Kossuth u. 81. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 81. 
szám alatti házas ingatlan bérleti díját 2012. január 1-től 13.700 Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a 
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
 

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

  62/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Kovács Tímea Rábakecöl, Táncsics 
u. 1. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 22. szám 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2012. január 1-
től 4.900 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a 
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

 
A képviselő-testület a Szegés termőföld haszonbérleti díját 3,4 Ft/m²/év, a Zsibadüllelő 
haszonbérleti díját 2,6 Ft/m²/év összegben állapította meg, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

  63/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti díját 
2012. január 1-től a „Szegés” elnevezésű dűlőben 3,4 Ft/m²/év, a 
„Zsibadüllelő” dűlőben pedig 2,6 Ft/m²/év összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőket értesítse, és a 
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
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4.) Döntés közmeghallgatásról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: a közmeghallgatás időpontjául december 2. (péntek) 18 órát, 
helyszínéül pedig a Soós Imre Kulturális Központot javasolja.  
Napirendek: 1. 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése 

2. Lakossági igények felmérése a 2012. évi költségvetés tervezéséhez 
3. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról  
4. Különfélék, bejelentések 
 

A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját és napirendjét elfogadta, majd egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2011.(X.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. 
december 2-án (pénteken) 18,00 órakor közmeghallgatást tart a Soós 
Imre Kulturális Központban. 
Napirend: 
1.)  2012. évi költségvetési koncepció ismertetése 
2.)  Lakossági igények felmérése a 2012. évi költségvetés tervezéséhez 
3.)  Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról  
4.) Különfélék, bejelentések 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről és idejéről a 
lakosságot a helyi TV és hirdetmény útján értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 2. 

 
5.) Különfélék, bejelentések 

 
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő telkek 

rendbetartása a közmunkaprogram megszorításai miatt nagy gondot okoznak. 
Rábakecöli kötődésű személyek érdeklődtek üres telek iránt, hétvégi ház építése 
céljából. Kérdezi, hogy reális piaci áron adjanak-e el telket, amennyiben tényleges 
vásárlási szándékkal keresik meg az önkormányzatot. 
 

A képviselő-testület, amennyiben van rá vevő, a telekeladással egyhangúlag egyetértett, és az 
önkormányzati tulajdonú telkeket egyhangúlag 500 Ft/m² eladási árban határozta meg.  
 

 Tuba Erik polgármester: a november 11-én megrendezésre kerülő idősek napján 
javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan utalványt adjanak a nyugdíjasok részére, 
az összegét nem javasolja változtatni.  

 
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.  
 

 Horváth Dóra képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő 
edényekbe gazt és elszáradt virágokat helyeztek, véleménye szerint tudatosítani 
kellene az emberekbe, hogy miket lehet ezekbe a gyűjtőedényekbe elhelyezni. 
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 Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy az óvoda hintarúdjával kapcsolatos 
problémák miatt járt az intézményben. A hinta rudat ki kell cserélni, és a rugós 
játékokat is pótolni kellene. Javasolja, hogy még a tél beállta előtt nézzék át, hogy 
miket lehetne házilag megjavítani. A mosdóhelyiségben tapasztalta pl., hogy a 
padlásfeljáró szigetelését el kell végezni, mivel ott egy résen fel lehet látni a padlásra. 
El kellene végezni továbbá a lépcső járólapozását, illetőleg a pinceablakra javasolja, 
hogy tegyenek rácsot, mivel szellőzés miatt az ablak bukóra nyitva van, kisebb állatok 
lemehetnek a pincébe. Az ablakok nem zárnak rendesen, ezeket véleménye szerint 
gyalulással és festéssel rendbe lehetne hozni.  
Szeretné megkérdezni, hogy az iskolabusz problémával kapcsolatban megtartott 
tárgyalásnak mi lett az eredménye. Elmondása szerint az elmúlt héten is maradtak le 
gyerekek az iskolabuszról. Többször előfordul, hogy a megengedettnél több gyerek is 
felszáll a buszra, általában reggel, ha reggel ezt meg tudják tenni, akkor délután miért 
nem engedik. Továbbá kérdezi, hogy a kecöli busszal miért nem elsősorban a kecöli 
gyerekeket szállítják.  

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a lépcső járólapozására vonatkozóan a munkát már 
megrendelte. A rugós játékokra az asztalos megnéz, hogy lehet-e rá játékot szerelni. Az 
iskolabusz problémával kapcsolatban pedig elmondja, hogy iskolabusz közlekedik Beledből 
Rábakecölbe hétfőtől-péntekig délután 13, 14 és 16 órakor, kedden 13 órakor egyszerre 2 
busz, csütörtökön és pénteken pedig 14 órakor szintén 2 busz is indul Rábakecölbe. Az 
utasszámlálás több busz indítását nem indokolja. A buszvezető a saját felelősségére lehet, 
hogy felenged időnként a megengedettnél több gyereket is a buszra, ám ez szabálytalan, és 
adott esetben büntetést vonhat maga után. Az iskolabuszokra pedig elsődlegesen a kisebb 
gyermekeket engedik felszállni. 
 

6.) Beszámoló a közművelődési-múzeumi referens munkájáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a közművelődési-múzeumi referens beszámolóját 
(mellékelve). 
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,05 
órakor bezárta. 
 

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

 
 
 
Németh-Takács Katalin 

     Jegyzőkönyvvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2011. október 24. 
 
1. 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: 
 
48/2011. (VIII.30.) határozat a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyásáról 
49/2011. (VIII.30.) határozat csatlakozásról a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi pályázati fordulójához 
50/2011. (VIII.30.) határozat a Kossuth u. 90. szám alatti ingatlan elbontásáról. 
51/2011. (VIII.30.) határozat iskoláztatási támogatásról 
 
 
A falufejlesztésre kiírt pályázat beadási határideje 2011. szeptember 30. napján lejárt. A 
felhívásra nem érkezett pályázat. 
 
A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2011.09.27.-én tartott 
gyűlésének tájékoztatóanyagát csatolom előterjesztésemhez. 
 
Horváth Dóra képviselő az óvoda és az Egyházközség javára felajánlott háromhavi 
tiszteletdíjat, melyet a támogatottak nevében is köszönök. 
 
 
 
Rábakecöl, 2011. október 24. 
            Tuba Erik 
          polgármester 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/
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Előterjesztések  a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése  
2011 szeptember 27-i ülésére 
 
1,  Beszámoló a rekultivációs projekt helyzetéről: 
   

A rekultivációt 24 helyszínen végezzük, ebből 19-et a K-W Konzorcium, 5-öt a Strabag 
MML kft nyert el.  
 
Először a Strabag MML kft által elnyert helyszínekről. Ezek mindegyikénél valamilyen 
tulajdonosi hozzájárulási, vagy egyéb gondunk volt a Támogatási Szerződés szerint is, 
ezekre 2011 május 5.-ig kaptunk lehetőséget a megoldásra. Lássuk a helyszíneket, a 
problémákat és a megoldásokat.  
 
Pásztori: A több hrsz-ből álló rekultivációs helyszínből az egyik a Magyar Állam 
tulajdonában álló kivett dögtér volt. 2010 év végére megkaptuk a tulajdonosi hozzájárulást 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-ről, így ez megoldódott. 
 
Rajka B: Néhány földterület itt is állami tulajdonban van, ezek a rekultivációval nem 
érintettek, ezekről csak a hulladékot kell felszedni. 2010 után jogszabályi változás miatt 
ezekre az engedélyt a Magyar Nemzeti Földalapkezelő adja ki, ez 2010 őszén kezdett el 
működni, 2011 elején megkaptuk a hozzájárulást a hulladék felszedéséhez. 
 
Rajka C: Itt többszöri Felügyelőségi határozat módosítás és értelmezés után az állami 
területről csak felszedjük a hulladékot és áthalmozzuk az önkormányzati területen levő 
végleges hulladéktestbe, ezért erre is a Rajka B-nél elmondott eljárás érvényes, 
megszereztük az engedélyt.  
 
Mecsér: Itt az önkormányzati tulajdonú szántón ki lett jelölve a hulladékos hely, de a 
tervezők másik helyszínre alakították ki a végleges hulladék testet, ezért a terv szerinti 
helyet is fel kellett tüntetnünk, mint kivett hulladéklerakót. Ehhez a Földhivatal különböző 
földvédelmi intézkedéseket rendelt, amiket Mecsér Önkormányzatával teljesítettünk, végül 
is 2011 július közepére  feltüntetésre került a térképen az új kivett lerakó helye, így ezt is 
megoldottuk.  
 
Enese: A legtöbb  problémát ez okozta. 2008-ban kisajátítási eljárást követően adás-vétel 
útján a Magyar Állam tulajdonába került az egyik – a végleges hulladéktest kialakításában 
részt vevő terület, mivel szükséges volt az M85 építéséhez. Vagyonkezelőként bejegyzésre 
került a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az ő eljárás rendjük szerint ezekkel a 
területekkel csak a beruházás befejezését követően foglalkoznak. Ez terv szerint 2010 
november volt, ezért eddig az időpontig elrendeztük velük, hogy a kérdéses területből mi 
az ami nekik kell és mi az ami nekünk szükséges a rekultivációhoz. 2010 őszén értesültünk 
arról, hogy a projekt jelentős csúszásban van, 2011 májusig nem lesz kész, ezért sok 
fáradtsággal rávettük a NIF Zrt,t- hogy ossza meg a területet az előbbi elv szerint és ezután 
megkérjük az MNV zrt-t, hogy adja ki a tulajdonosi hozzájárulást a nekünk szükséges 
területre. Mivel ebből számos probléma merült fel az MNV Zrt, mint tulajdonos és a NIF 
Zrt mint vagyonkezelő között, ezért a NIF Zrt-vel    történt többszöri egyeztetés után a 
terület Enese részéről történő visszavásárlása mellett döntöttünk. Az augusztusi 
szabadságok tovább késleltették az eljárást, de 2011 szeptember 12-én Enese 
önkormányzatának tulajdonába került a terület, igy elindítottuk a munkaterületek átadását 
és az előleg kifizetését a vállalkozónak.  
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Bár ezekkel  jelentős késésben vagyunk  az eredeti tervhez képest, de reméljük, hogy ezen 
az öt helyen is 2012 február-márciusra a rekultivációs fizikai munkák befejeződnek és a 
projektet 2012 június 30-ig le tudjuk zárni.  
 
A K-W Konzorcium helyszínei: 
 
Munkakezdési utasítást, munkaterületet folyamatosan adtunk.  
 
Nem volt gond azokkal a lerakókkal, amelyeknél a rekultiváció módja a felszámolás volt, 
ezeket 2011 elején munkába vettek, mára már be is fejeződött a felszámolás és visszaadták 
a területeket. Ezek: Acsalag, Bágyogszovát, Páli B és Vág B. 
 
A legtöbb helyszínen a megnövekedett talajvízszint miatt a helyben történő rekultiváció 
helyett a felszámolást javasolták, ezeket támogatta a Környezetvédelmi Felügyelőség is, de 
ehhez elfogadott Változtatási Utasítás kell. Ezeket elindítottuk, a Felügyelőség kiadta a 
módosított határozatot, ilyen módon fog megvalósulni: Bősárkány, Csorna Őrangyal, 
Farád, Páli A, Szany, Szárföld, Tárnokréti, Vág A. Az előkészítő munkák folynak, a 
rekultivációk rövid határidővel befejezhetők.  
 
A takarás és fedőrétegben módosul a Csorna Gyöngyösmajor lerakó, itt a munkák most 
kezdődnek, befejeződött a munka a Lébény lerakónál és a végéhez közeledik a Szil lerakó. 
Mosonmagyaróváron a város adott még egy területet a rekultivációhoz, jelenleg a 
hulladéktest formálása történik, azt követi a lefedés és talajtakarás.  
 
Kimle, Kóny és Vásárosfalu vonatkozásában is módosul a rekultiváció módja, helyben 
történik a rekultiváció, de kitermelés után alászigetelik a hulladéktestet és erre visszarakják 
az átrostált hulladékot. Ehhez a Változtatási Utasítások kiadásra kerültek.  
 
Látható, hogy mindenütt folynak a munkák, október közepére kb. újabb tíz lerakó 
befejeződik, visszakerül az önkormányzatokhoz. A vállalkozóknak az előleg kifizetésre 
került, az első kifizetési kérelmük be van adva, most azon dolgozunk, hogy módosítsuk a 
szerződésüket a Közbeszerzési Törvénynek megfelelően, ezt követően tudjuk a többi 
számlájukat kifizetni.  
 
A PR cég folyamatosan dolgozik, a sajtóban megjelent hírekből ez látszik, Farádon és 
Kimlén helyi konfliktusokat is kezelt. Nagy mennyiségű fotó dokumentáció készült, 
amiből a Társulási Gyűlésen be fogunk mutatni néhányat. A Projektmenedzsment cég 
folyamatosan dokumentálja az előrehaladásokat, intézi a kifizetéseket, részt vesz a 
koordinációs  értekezleteken. A mérnök szervezet nagyon jól ellenőrzi a munkák 
előrehaladását, követi nyomon a munkákat.  
 
A projekt 100-%-ig támogatott, beleértve az ÁFÁ-t is, ezért pénzügyileg a Társulás 
számára nem jelent gondot. A K-W Konzorcium a módosítások miatt többletigénnyel 
jelentkezett a Közreműködő Szervezetnél (Energia Központ Nonprofit Kft), de többszöri 
eredménytelen tárgyalást követően ettől elállt. A Strabag MML nem jelzett 
költségnövekedést, ezért előreláthatólag kb. 680 MFt + ÁFA összeggel csökkentett áron 
tudjuk megvalósítani a projektet, mint terveztük és mint az a Támogatási Szerződésben 
rögzített. Ez egyben azt is jelenti, hogy Kóny Önkormányzatának a tényleges hozzájárulási 
kötelezettsége kb. 20 Mft lesz, ami lényegesen alacsonyabb, mint az eredeti 28 MFt volt.   
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Összességében egyenlőre nincs olyan tényező, ami miatt a projekt határidőre történő 
megvalósítása nagyobb gondot jelentene.      
 
 
2, Beszámoló a fejlesztési projekt helyzetéről: 
 
A fejlesztési projekt első és egyik igen fontos része, a 15 évre szóló üzemeltető 
kiválasztása  befejeződött, az első koncessziós részlet 50 MFt + ÁFA értékben átutalásra 
került.  
 
Jelenleg folynak a közbeszerzési eljárások dokumentációinak készítési munkái, itt több 
hónapos késésben vagyunk, amit már jelzett a Közreműködő Szervezet. Ebben a 
munkában részt vesz az Envecon Kft, aki a rekultivációs és a fejlesztési pályázatot is 
előkészítette, sajnos ott sem tudták tartani a határidőket, a másik oka a késésnek, hogy a 
mechanikai feldolgozóra nincs kiforrott technológia, a Társulás vezető szakemberei több 
helyszínt is megnéztek már, de a megvalósult technológia sehol sem működik megfelelően. 
Ezért eddig rengeteg idő és energia ment el ezek elemzésére, a legjobb lehetőség 
megtalálására.  
 
Célunk a jánossomorjai csarnokok és szociális létesítmény gyors felépítése, az edényzet, 
udvarok járművek beszerzése nem fog gondot jelenteni.  
 

 Valamennyi önkormányzattal megállapodtunk a hulladék gyűjtő szigetek végleges helyére 
vonatkozóan, megkötöttük a területhasználati megállapodásokat. Köszönet minden 
önkormányzatnak ezért a hatékony munkáért. Ugyancsak befejeztük a 2009-2010 évekre 
vonatkozó  KEOP önerő utalások feldolgozását, ezeket mellékeljük. Kezdjük a 2011-es évi 
KEOP önerők feldolgozását, kérjük ezek átutalását teljesítsék. 30%-os önerő megfizetését 
kértük idén év végéig, kérjük ezeket is határidőre teljesítsék. Az igazán nagy kiadások 
jövőre várhatók, akkor 60 %-ot kértünk a településektől befizetni, kérjük erre is 
készüljenek fel.  

 
      
3, Tájékoztatás a 2013 január 1-től bevezetésre kerülő díj mértékéről: Ahogy azt korábban 
már jeleztük, 3391 Ft/m3 ürítési díj mértékre kell beállni a településeknek erre az 
időpontra. Természetesen ez kormányzati döntésekről függően módosulhat, de erre a 
Társulásnak ráhatása nincs, mi jelenleg ezzel kalkulálunk. Ide mellékelem az ajánlatban 
szereplő és a vállalkozás által elfogadott azon feladatokat, amelyeket ez a díjmérték 
magában foglal.  
 

A nyertes ajánlattevő feladatai különösen: 

a, Vegyes gyűjtés: a gyűjtőedényzetekben, illetve a hulladékgyűjtés céljára rendszeresített 
zsákokban a közterületen és az ingatlanokon összegyűjtött és kihelyezett települési 
szilárd hulladék (vegyes gyűjtés) rendszeres, heti 1 (egy) alkalommal történő elszállítása. 
(A szolgáltatónál megvásárolható műanyag zsákokban is ki lehet helyezni a gyűjtőedény 
tartalmát meghaladó háztartási szemetet a gyűjtés napján az edény mellé, melynek 
elszállítási költségét a zsák ára tartalmazza.) 

b, Házhoz menő szelektív gyűjtés: a műszaki leírásban megadott területeken házhoz menő 
szelektív hulladék begyűjtése. A lakossághoz kihelyezett 25.000 db, szelektív 
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gyűjtőedény ürítése az ajánlattevő által meghatározott ürítési gyakoriság szerint, de 
legalább havi 1 alkalommal.    

c, Biohulladékok gyűjtése: A 20.000 db házhoz kihelyezett és a 300 db közterületeken 
kihelyezett biohulladék gyűjtő edény ürítése a 10 000 fő alatti településeken az 
ajánlattevő által meghatározott gyakorisággal, de legalább havi 1 alkalommal a 10.000 
főnél kisebb településeken. A 10.000 főnél nagyobb településeken április 15. és október 
15. között heti egy alkalommal, október 16. és április 14. között ajánlattevő által 
meghatározott gyakorisággal, de legalább havi 1 alkalommal.  A zöldhulladék szelektív 
gyűjtésének, kezelésének speciális szabálya: Hulladékudvari átadási lehetőség: 
Díjmentesen elhelyezhető a lakosságnál képződő (mennyiségi korlát 2 m3/hét) a 
díjhátralékkal nem rendelkező lakossági ügyfelek számára a lakosság által odaszállított 
hulladék  

d, Hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése: a kihelyezett edények ajánlattevő által meg-
határozott rendszerességgel, de legalább kéthetente 1 alkalommal   történő ürítése, a 
szigetek és a szigetek környékének takarítása 

e, Hulladékgyűjtő udvarok üzemeltetése: az udvarok üzemelésének biztosítása. A 
lakossági, háztartásonkénti 1 m3 kommunális többlethulladék (lom, bontásból származó 
kismennyiségű építési, bontási törmelék) elhelyezésének  fogadása, kezelése, a lakosság 
által odaszállított hulladékok előkezelése és jánossomorjai lerakóba történő 
nagykonténeres kiszállítása, ártalmatlanítása (lerakási díj fizetése ellenében). A 
hulladékudvarba beszállított veszélyes hulladékok ártalmatlanítása (ártalmatlanítási díj 
fizetése ellenében). A hulladékudvarokról történő hulladék elszállítása, legalább havi 1 
alkalommal, az udvarban felhalmozódott mennyiségig.    

f, Egyéb feladatok:  

• A Társulás valamennyi tagtelepülésén évi egyalkalommal lomtalanítás megszervezése (200 
l/háztartás mennyiségig)és lefolytatása, az igénybe vett közterületek utólagos sepréssel történő 
takarítása, a begyűjtött hulladékok kezelése a KEOP projektben létrejövő létesítmények 
üzemeltetésével.  

• A vegyes gyűjtésbe bevont, kihelyezett 1.100 literes gyűjtőedények (lakótömbök, társasházak) évi 
két alkalommal történő térítésmentes mosása 10.000 főnél nagyobb településeken 

• karácsonyi ünnepekkor a településközpontok 1100 literes edényzetének dupla ürítése a 10.000 
főnél nagyobb településeken 

• a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtése január 15-ig hetirendszerességgel, a 
10.000 főnél nagyobb településeken 

• Házi komposztálás, melyhez a szolgáltató segítséget nyújt. 

• A Társulás működési területén két ügyfélszolgálat fenntartása, üzemeltetése, 

• a szakmai ajánlatban megadott szolgáltatási feltételek teljesítése, 

• a KEOP 1.1.1 programban kiosztásra kerülő házi komposztáló edények (10.000 db), házhoz menő 
gyűjtőedények (25.000+20.000+300 db) kiszállítása a fogyasztók részére, az 
ingatlantulajdonosokkal való átvetetése; 

• Jánossomorján megvalósuló válogató és kezelő műre Egységes Környezethasználati Engedély 
megszerzése 
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g, Válogatómű üzemeltetése: A szelektíven gyűjtött hulladékok feldolgozása    

h, Komposztáló üzemeltetése: A gyűjtött bio- és zöldhulladékok komposztálása a 
jánossomorjai lerakó területén kialakított komposztáló téren 

i, Mechanikai feldolgozó üzemeltetése: Valamennyi vegyesen gyűjtött hulladék kiszállítás 
utáni mérlegelése, a mechanikai feldolgozón a megfelelő műveletek elvégzése, az 
ártalmatlanításra kerülő frakció mérlegelés utáni átadása az ártalmatlanítást végző 
szervezet részére.  

Minden hulladékot a jánossomorjai kezelőműbe kell szállítani, a kezelést követően a 
lerakással ártalmatlanítandó hulladékot a Jánossomorján található hulladéklerakóba kell 
átadni.  

    
 

    4, A pénzügyi helyzetről szóló beszámolót később mellékeljük.  
 
    5,  A Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése jogosult javaslatot tenni a tagdíjak 

mértékére. Ezt a 2011 –évre visszamenőleg és 2012 –évre javasoljuk meghatározni. 
Mindkét évben változatlanul a jelenlegi tagdíj mértékeket javasoljuk. 

 
 Mosonmagyaróvár, 2011 szeptember 15 
 
   
                                                                                                      Dr Árvay István sk. 
                                                                                                                  elnök   
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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. október 24. 
 
2. napirend: 2012. évi belső ellenőrzési terv 
 
 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92. §-a 
szabályozza az önkormányzatok ellenőrzési tevékenységét, melynek része a belső ellenőrzés 
ellátása is. A törvény úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső 
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá.  
A költségvetési szervek belső ellenőrzésről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet (Ber.) 
szabályozza továbbá az ellenőrzés tervezésével kapcsolatos részletes feladatokat, melyben az 
éves ellenőrzési tervezés folyamata is szerepel. 
 
A Ber 22. §-a értelmében megküldöm az önkormányzat kockázatelemzéssel alátámasztott 
2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét. Kérem, hogy a 2012. évi ellenőrzési tervvel 
kapcsolatos képviselőtestületi döntést a belső ellenőrzés részére írásban megküldeni 
szíveskedjen. 

 
2012. évre szóló éves ellenőrzési terv 

 
Ellenőrzött szerv, szervezeti egység 
megnevezése 

Rábakecöl Önkormányzata 

Ellenőrzés tárgya Társadalmi szervezetek támogatása 
Ellenőrzés célja Az önkormányzat által nyújtott támogatások 

szabályszerű elszámolása 
Ellenőrzendő időszak 2011. 
Ellenőrzés típusa Pénzügyi 
Ellenőrzés módszere tételes 
Ellenőrzés ütemezése 2012. április 
Ellenőrzési kapacitás 1 fő 
Ellenőri napok száma 5 nap 
 
 
Rábakecöl, 2011. október 21. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette: Lukácsiné Varga Márta belső ellenőrzési vezető 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/
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Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott hirdetési és 
egyéb szolgáltatási díjakról, valamint új díjtételek megállapításáról 

 

2011. évre 
 

Javaslat 2012. évre 
Kábel TV hirdetési díj 3 nap:     1.100,- Ft megszűnt 
   rábakecöli lakosoknak      600,- Ft megszűnt 
 
*Hirdetőtáblán való hirdetés díja:     1.200,- Ft 1.200,- 
   rábakecöli lakosoknak   1.100,- Ft --- 
 
*Kultúrház igénybevételének díja: 
  rábakecöli lakos által: téli időszakban: 3.000,- Ft --- 
      nyári időszakban: 1.300,- Ft --- 
  vidéki lakos által:  téli időszakban: 4.800,- Ft 5.200,- 
      nyári időszakban: 3.300,- Ft 3.400,- 
 
Sírhely megváltása 25 évre:      8.000,- Ft 8.000,- 
 
Alkalmi árusítás:          600,- Ft rendeletben 
 
*Tornaterem használat 
 rábakecöli lakos által  /fő (IX.01-IV.30-ig)  3.000,- Ft --- 
     /csoport (max 2 óra)  1.200,- Ft --- 

vidéki lakos által  /fő (IX.01-IV.30-ig)  3.500,- Ft --- 
     /csoport (max 2 óra)  1.500,- Ft --- 
 pingpong, torna  /fő (IX.01-IV.30-ig)    2.000,- 
     /csoport (max 2 óra)       800,- 
 labdajátékok, egyéb  /fő (IX.01-IV.30-ig)    6.000,- (?) 

    /csoport (max 2 óra)    2.400,- (?) 
 
A Sportegyesület I. és II. csapatának XI.01-III.31 időszakra heti (csapatonként) 1 
alkalommal támogatásként ingyen biztosított (péntek? és szombati? napokon). 

 
Telefax  küldése 1 oldal         280,- 
     további oldal, oldalanként      120,- 
     Nemzetközi irányba a Posta-világfax tarifái szerint 
   fogadása oldalanként          25,- 
 
IKSZT díjak 

Fénymásolási és nyomtatási díj A4-es laponként:      30,- Ft 
    A/4 laponként 1 oldalra        25,- 

     A/4 laponként 2 oldalra        35,- 
     A/3 laponként 1 oldalra (Hivatal)       40,- 
     A/3 laponként 2 oldalra (Hivatal)       60,- 
     Színes A/4 laponként 1 oldalra       200,- 
     Színes A/4 laponként 2 oldalra       380,- 

DVD írás          
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CD írás          
 
*Terembéreltek: 

Nyári időszakban Fűtésszezonban  
Helység, eszköz 2 óra további óránként 2 óra további óránként 

Rendezvényterem 3.000,-  1.000,- 5.200,- 1.800,- 
Előadóterem, 
gépterem, nyelvi 
labor 

1.500,- 500,- 2.500,- 1.000,- 

Iroda, terem 1.200,- 600,- 2.000,- 1.300,- 
Fsz. folyosó 
(árusítás, kiállítás) 

1.500,- 500,- 2.500,- 1.000,- 

Konyha, ebédlő     
Projektor     
Hangtechnika     
     
     
Valamint profitorientált rendezvények esetében a bevétel 5 %-ának megfelelő összeg.. 
 
 
A csillaggal jelölt díjtételekből a rábakecöli állandó lakhellyel rendelkezők 50 % 
díjtámogatásban részesülnek. 
 
 



ÁSZF 3. sz. melléklete 

 

A Posta-világfax szolgáltatás díjai 
 

Érvényes 2011. január 1-jétől 
 
 
 

 A szolgáltatás díjai forintban értendők. A szolgáltatás 25 %-os Áfa besorolású. 
 
 
1. Európai országokba* 

 

 Nettó díj Áfa Bruttó díj 

1 oldal díja 1072 268 1340 
Minden további + 1 oldal díja 736 184 920 

 

 
2. Egyéb külföldre 
 

 Nettó díj Áfa Bruttó díj 

1 oldal díja 2080 520 2600 
Minden további + 1 oldal díja 956 239 1195 

 
 
Telefax fogadása 
 
A szolgáltatás díja 
 

 
Nettó díj Áfa Bruttó díj 

344 86 430 
 
 
 
*Európai országok: 
 
"Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia 
,Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, 
Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak 
Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, 
San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, 
Vatikán" 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529, 30/660-18-60 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2011. október 24. 
 
4. napirend: Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szervezeti és Működési Szabályzatunk évente legalább két közmeghallgatás tartását írja elő. 
A közmeghallgatások időpontjait az elmúlt évhez hasonlóan tavaszi időszakra valamint év 
végére tűzzük ki. Az idei évben 2011. április 1. napján tartottuk első alkalommal. A második, 
év végi rendezvény a tárgyévet követő év tervezési időszakát megelőzően a lakossági 
igények, javaslatok felmérésére helyezi a hangsúlyt. 
A költségvetési koncepció elfogadásának határideje 2011. november 30. A koncepció 
elkészítéséhez szükséges, kormányzat által meghatározott költségvetési irányelvek még nem 
ismertek. A koncepció lakosság előtti ismertetés előfeltétele annak képviselő-testület által 
történő megtárgyalása és elfogadása. 
Fentiek alapján, a munkatervben foglaltaknak megfelelően közmeghallgatás megtartását 
javaslom az alábbiak szerint: 
 
Időpont: 2011. december 2. 17 óra 
Helyszín: Soós Imre Kulturális Központ 
Napirend: 

1. 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése 
2. Lakossági igények felmérése a 2012. évi költségvetés tervezéséhez 
3. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
4. Különfélék, bejelentések 

 
Kérem előterjesztésem megvitatását, kiegészítését, egyetértés esetén elfogadását. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2011. október 21. 
 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529, 30/660-18-60 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2011. október 24. 
 
6. napirend: Beszámoló a közművelődési-múzeumi referens munkájáról 
 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közművelődés témájú pályázatok sikeres elbírálását követően, 2009. szeptember 1.-től a 
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása kistérségi közművelődési referenst alkalmaz. 
Legfontosabb feladata a Közkincs pályázat végrehajtása. A kezdetektől 2011. január 31-ig Dr. 
Pintér Gábor látta el a feladatot, 2011. február 1-től pedig Németh Gyula. (Dr. Pintér Gábor 
jegyzői kinevezést kapott, ezért volt szükség új referens kinevezésére) 
 
A referens munkája során az alábbi pályázati célok valósultak meg:  
 
A kistérségek kulturális közszolgáltatási funkcióinak kiteljesítése érdekében olyan 
közművelődési, múzeumi közművelődési, kulturális menedzser szakember 
továbbfoglalkoztatása teljesült, aki a Kapuvár-Beledi Kistérség igényeit, fejlesztési 
lehetőségeit, kulturális sajátosságait és társadalmi jellemzőit szem előtt tartva szakmai 
tanácsadással és közvetlen tevékenységével biztosította a kulturális szolgáltatások körének 
bővítését és színvonalának emelését. Munkájával közvetlenül segíti a kistérségi Közkincs-
Kerekasztal működését. 

A kistérségi közművelődési referens főállásban, közalkalmazottként. a társulási elnök és az 
irodavezető közvetlen irányítása alatt, és felügyelete mellett, Kapuvár Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában található Kistérségi Irodában látja el a 
feladatát. Munkájának végzéséhez minden infrastrukturális hátteret megad az iroda. A 
pályázat fedezte útiköltségeit, saját gépkocsi használatával és egyéb közlekedési eszköz 
alkalmazásával. Feladatának teljesítésében szorosan együttműködött az irodavezetővel és a 
közszolgálati ügyintézővel. 

A kistérségi közművelődési referens fő feladata a Közkincs Kerekasztal üléseinek szervezése, 
működésének biztosítása. A Közkincs pályázatot csak komplexen, egységben szabad kezelni, 
hiszen a referens a „mozgatórugója” a helyi kerekasztal hatékony működésének. A korábbi 
évben megoldott feladatok aktualizálása (értéktár, bővítése) különösen is fontos feladata 
maradt. Új feladat is jellemezte munkáját.  Közreműködött a Szellemi Kulturális Örökség 
nemzeti jegyzékére javasolható kistérségi, települési értékek felkutatásában, feltárásában és a 
jelölés elkészítésében. Ez az újszerű feladat egyik fontos területe volt munkájának, úgy, hogy 
a jövőben megfeleljen az EU által meghozott e témára vonatkozó ajánlásoknak, 
útmutatóknak. A pályázatok figyelése, elkészítése terén szoros együttműködést alakított a 

mailto:rabakecol@t-online.hu
http://www.rabakecol.hu/
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Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesülettel, különös tekintettel az Erópai Unió-s források és a 
LEADER vidékfejlesztési források kulturális és vidéki örökség fejlesztése vonatkozásában.  

A Közkincs pályázat keretében megvalósított Kistréségi Kulturális Fesztivál évenkénti 
megrendezését változó helyszínnel szorgalmazta, és részt vett ennek a megvalósításában. A 
Fesztivál megrendezéséhez 2011-ben LEADER pályázati forrásból Kapuvár Városa részesült.  

Kapcsolatot tartott a közművelődési referensekkel, könyvtárosokkal, művelődési intézmények 
vezetőivel, települések polgármestereivel, jegyzőivel, oktatási intézményvezetőivel.  

Napi kapcsolatot tart fenn a médiumokkal (Rábaközi Stúdió, Kisalföld, Rábaköz Rádió), 
tájékoztatja őket a kulturális eseményekről. Feladata a helyi média szereplőinek megszólítása 
és szerepének erősítése a kistérségben – intézményesített kapcsolatrendszer kiépítése (helyi 
újságok, helyi televíziók) a térségi kulturális összefogás érvényesítése érdekében; 

Közreműködött a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére javasolható kistérségi, 
települési értékek felkutatásában, feltárásában, és a jelölés elkészítésében. Feltérképezte, 
adatbázisba rögzítette a kistérségben, mikrotérségben működő amatőr művészeti-, 
népművészeti csoportokat, alkotókat. Koordinálta a kistérségi értékleltár és szolgáltatási 
jegyzék elkészítésének folyamatát, lehetőséget teremtett annak interneten való nyilvánossá 
tételére, gondoskodott a folyamatos aktualizálásról. 

• A kistérségi értéktárt frissítette, aktualizálta, bővítette. Tartotta a kapcsolatot a 
kistérségi civil szervezetekkel.  

• Kapcsolatot tartott a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
regionális irodájával, Horváth György regionális irodavezetővel. 

• Részt vett a fenti intézmény továbbképzésén. Kulturális szakmai területen képezte 
magát az „élethosszig tartó tanulás jegyében.” Kapcsolatot tartott a megyei kulturális 
intézményekkel, Kultúrpont Irodával, és a testvértelepülések kulturális 
intézményeivel, szervezeteivel. 

• A kistérségben élő alkotóművészekkel rendszeres kapcsolatot tartott. 
• Részt vett a Társulási Tanács ülésein, szakmai előterjesztést írt. 
• Részt vett a kistérségi kulturális koncepció és fejlesztési stratégia felülvizsgálatában, 

aktualizálásában, kidolgozásában. 
• Feladata volt az adatgyűjtés a 2011. évi kistérségi rendezvénynaptár készítéséhez és a 

Közművelődési Koncepció helyzetelemzés - részének elkészítéséhez (kulturális 
adatbázis készítéséhez, értékleltár összeállításához) 

• Feladata volt a jövőkép alapjaihoz ötletek gyűjtése; a prioritások meghatározásához 
ötletgyűjtés. 

• Feladata volt a kistérség kulturális szempontú swot analízisének véglegesítése; a 
problémafa/célfa véglegesítése, a jövőkép alapjainak kidolgozása; prioritások 
véglegesítése és rangsorolása. 

• Feladata volt a kistérségi kulturális és turisztikai kiadvány- és rendezvényfüzet 
tartalmának összeállítása, véglegesítése, lehetséges kiadók megszólítása, a kerekasztal 
reklámanyagának megvalósítása. 

• Részt vett a kistérségben működő mozgókönyvtári ellátás teljesítésének 
ellenőrzésében.  

A kistérségi közművelődési referens fő feladata a Közkincs Kerekasztal üléseinek szervezése, 
működésének biztosítása. A Közkincs pályázatot csak komplexen, egységben szabad kezelni, 
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hiszen a referens a „mozgatórugója” a helyi kerekasztalnak. A korábbi évben megoldott 
feladatok folyamatos aktualizálása (értéktár, bővítése) különösen  fontos feladata maradt. 

 
A KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG KÖZKINCS-KEREKASZTAL MEGVALÓSULT PROGRAMJAI 

 
1. I. Közkincs-Kerekasztal ülés – Nyitó rendezvény 

Helyszín: Vitnyéd, 2010. november 9. 14.00 óra 
NAPIREND ELŐTT 

1400 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat ÁMK csermajori tangazdaságának 
megtekintése 
Előadó: Wellner Andrea igazgató 

1500 A Kisalföld Erdőgazdálkodási Zrt. Göbösmajori Lovas Turisztikai Központ és 
Erdészeti Erdei Iskola megtekintése  
Előadó: Kása Róbert erdész  

NAPIREND 
1600 VITNYÉD, KULTÚRHÁZ 

1. A vitnyédi helytörténeti gyűjtemény megtekintése  
Előadó: Tóth Kálmán polgármester 

2. Közművelődési helyzetkép Vitnyéd községben (közművelődési intézmények és civil 
szervezetek bemutatkozása) 
Előadó: Tóth Kálmán polgármester 

3. Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési koncepciójának 
operatív programokkal történő kiegészítésének előkészítése 
Előadó: Hámori György társulási tanács elnöke 

4. Kulturális pályázati lehetőségek ismertetése 
Előadó: Hámori György társulási tanács elnöke 

5. Közös kistérségi kulturális programok tervezése 
Előadó: Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület képviselője 

6. Egyebek 
Előadó: Hámori György társulási tanács elnöke 

 
2. II. Közkincs-Kerekasztal ülés 

Helyszín: Cirák, 2011. január 15. 14.00. óra.  
NAPIREND ELŐTT 

1400 A római katolikus templom, a IV. Károly emlékkápolna, és a községi könyvtár 
megtekintése 
Előadó: Tóth Sándor polgármester, Jász László plébános 

NAPIREND 
1500 CIRÁK, POLGÁRMESTERI HIVATAL HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM 

7. Közművelődési helyzetkép Cirákon  
Előadó: Tóth Sándor polgármester 

8. A kistérségi kulturális értéktár/leltár aktualizálása  
Előadó: Hámori György társulási tanács elnöke 

9. Bemutatkozik a Szombathelyi Kistérség Közkincs Kerekasztala 
Előadó: Varga Albin igazgató 

10. Egyebek 
Előadó: Hámori György társulási tanács elnöke 

 
3. III. Közkincs-Kerekasztal ülés 

Helyszín: Vásárosfalu, 2011. március 24. 14.00 óra 
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NAPIREND 
1.   Közművelődési helyzetkép Vásárosfaluban, és környékén  

Előadó: Molnár Sándor polgármester, és Tompáné Balogh Mária Faluház vezető 
2. Beszámoló a kulturális adatbázis felülvizsgálatáról, és a kistérség kulturális 

stratégiai készítésének állapotáról. 
Előadó: Hámori György társulási tanács elnöke 

 
4. Közkincs-Kerekasztal Szakmai Nap  

Helyszín: Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2011. április 28. 14.00 óra 
NAPIREND 

11. Népművészet és a néptánc helyzete a kistérségben 
Előadó: Csitei Gábor Mihályi Polgármestere 

12. Beledi közművelődés eredményei és helyzete 
Előadó: Pallag Jánosné  művelődésszervező 

13. Mozgókönyvtárak eredményei és hasznosságuk 
Előadó: Szabó Szilvia mozgókönyvtáros 

14. Közművelődés helyzete Kapuváron, rövidtávú programok 
Előadó: Nagyné Henye Zsuzsanna RMK igazgatója 

5. IV. Közkincs-Kerekasztal ülés  
Helyszín: Kapuvár-Öntés, 2011. május 10. 14.00 óra 
 

NAPIREND 
1. Aktuális kérdések a Közkincs Kerekasztalok működéséről, eddigi tapasztalatairól.  

Előadó: Horváth György Nyugat-dunántúli Regionális Kulturális Koordinációs 
Irodavezető 

2. Open Café 
- A kistérségi együttműködésben rejlő lehetőségek 
- Aktuális helyi teendők 
- Egyéb, a résztvevők által ajánlott témák 

A Közkincs-Kerekasztal pályázati project megvalósulásáról a Kapuvár-Beledi Kistérség 
Többcélú Társulása munkaszervezete hiánytalanul elszámolt Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátussal.  
 
Összességében kijelenthetjük, hogy a pályázat beadásakor megfogalmazott célokat 
hiánytalanul megvalósítottuk. További célunk a Közkincs-Kerekasztal látogatottságának 
további növelése, a kistérség kulturális lehetőségeinek maradéktalan kiaknázása és további 
együttműködés és koordináció a különböző rendezvények, projectek alkalmával.  
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása szándéka szerint folytatni kívánja a pályázati 
lehetőségek alapján megkezdett kulturális munkát, a Közkincs-Kerekasztal működtetését, és a 
közművelődési referens feladatok ellátását.  
 
 
Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló szíves elfogadására. 
 
 
Rábakecöl, 2011. október 21. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
 
 
A beszámolót készítette: Németh Gyula közművelődési referens 


