
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
5/2012. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. június 29-én 

(pénteken) 18,00 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, a meghívótól eltérően 
kiegészítve a 6/a) b) c) d) e) f) g) napirendi pontokkal, az alábbi sorrendben: 
 

Napirendi pontok: 
 

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

 
2.) Együttműködési megállapodás a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézettel 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Megállapodás villamos energia beszerzés szakmai támogatására 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 

 
4.) Belső ellenőrzés jelentése a társadalmi szervezetek támogatásának vizsgálatáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Testvérkapcsolattal összefüggő döntést igénylő ügyek 
a) Döntés kárelhárítási támogatás megítéléséről 
b) Utazás Csíkfalvára 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
6.) Különfélék, bejelentések, döntést igénylő ügyek 

a) Mezőgazdasági utak felújítása 
b) Ingó árverési hirdetmény 
c) IKSZT-vel kapcsolatos feladatok 
d) Civil szervezetek elszámolása 
e) Kapuvári Mentők Egyesületének támogatási kérelme 
f) Óvoda ablak csere 
g) Falunap előkészítése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 



7.) Döntés Rábakecöl Községért Emlékérem kitüntetés adományozásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat fentiek szerint a kiegészítésekkel 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 
 

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. 
 

2.) Együttműködési megállapodás a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézettel  
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézet pályázatot kíván benyújtani. A pályázat elnyeréséhez, továbbá a helyi 
lakosság egészségfejlesztési programokba való hatékony bevonása érdekében kérik az 
önkormányzatokat az együttműködési megállapodás aláírására. (Együttműködési 
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület az együttműködési megállapodás aláírásával egyetértett, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

32/2012.(VI.29.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvári 
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézettel (9330 Kapuvár, dr. 
Lumniczer Sándor u. 10.) az „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok a Kapuvár-Beledi Kistérségben” pályázat 
előkészítése, és a pályázati célkitűzések sikeres megvalósítása 
érdekében együttműködési megállapodást köt egymással. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kórház-Rendelőintézet 
igazgatóját értesítse, és az együttműködési megállapodást írja alá.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. július 31. 

 
3.) Megállapodás villamos energia beszerzés szakmai támogatására 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a testület már tárgyalta a villamos energia 
szabadpiacról történő beszerzését. Több ajánlatot is bekértek, végül Beled Város 
Önkormányzata a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. ajánlatát elfogadta. A cég a legnagyobb 
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bonyolító cég az energia beszerzés vonatkozásában. Sikerdíja a megtakarításból 30% + ÁFA. 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a megállapodás megkötésével egyetértett, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

33/2012.(VI.29.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat 
alapján - a villamos áram szabadpiacról történő beszerzésének 
lebonyolításával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (1138 
Budapest, Meder u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 
14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold ügyvezető) bízza meg. 
A felek kölcsönös megállapodás alapján a megbízási díj mértékét az 
elért nettó megtakarítás 30%-os mértékében határozzák meg. A 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás Áfa köteles, amelynek mértéke a 
mindenkor érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a 
szerződéskötéskor 27%. A megbízási szerződés időtartama intézmény 
felhasználású és közvilágítás célú villamos energia beszerzés esetén 
egyaránt 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tart. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy fenti döntésnek megfelelően a 
megbízási szerződést a bonyolító céggel írja alá, és e döntésről a 
megbízottat értesítse. 

 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. július 31. 

 
4.) Belső ellenőrzés jelentése a társadalmi szervezetek támogatásának vizsgálatáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a belső ellenőrzés a társadalmi szervezetek és 
alapítványok támogatására, elszámolására, nyilvántartására terjedt ki. (Belső ellenőrzési 
jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

34/2012.(VI.29.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső 
ellenőrzési vezető által készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 
a 2011. évről elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési 
vezetőt értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. július 31. 
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5.) Testvérkapcsolattal összefüggő döntést igénylő ügyek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
a) Döntés kárelhárítási támogatás megítéléséről 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy testvértelepülésüket június 6-án elöntötte a patak. 13 
házat, 268 családi gazdaságot, ugyanennyi kutat és 686 személyt (ebből 113 kiskorú és 4 
csecsemő) érint, utcákat, hidakat, pincéket árasztott el a víz, és a mezőgazdaságban okozott 
károkat az áradás. A költségvetésbe 200.000 Ft volt betervezve testvérkapcsolatokra, 
kiutazásra. Javasolja, hogy a 200.000 Ft-ot utalják el részükre támogatásként.  
 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2012.(VI.29.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
árvízkatasztrófát szenvedett Erdélyi Csíkfalva testvértelepülés részére 
egyszeri jelleggel 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 
a 2012. évi költségvetésben a területfejlesztési és területrendezési 
helyi feladatok szakfeladaton tervezett előirányzat terhére. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a testvértelepülés 
polgármesterét értesítse, és az összeg átutalásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 

 
b) Utazás Csíkfalvára 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy augusztus végére vagy szeptemberre tervezik az 
utazást Csíkfalvára, 5 nap 4 éjszaka, a szállás házaknál lenne, és 15 fő mehetne.  
 
A képviselő-testület fenteket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

6.) Különfélék, bejelentések, döntést igénylő ügyek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
a) Mezőgazdasági utak felújítása 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvári Vízitársulattól kapott ajánlatot 
mezőgazdasági utak felújítására. Az Újhídi útra adták az Aranyosi elágazóig, a Sztalin utat is 
tartalmazza. A felújítás a befizetett tagi hozzájárulásból történik. 
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag elfogadta. 
 

b) Ingó árverési hirdetmény 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábamenti Takarmány és Hústermelő Zrt-nek 
közel milliós nagyságrendű adótartozása van. Július 11-én árverezik a cég ingóságait, többek 
között traktorokat, mezőgazdasági gépeket, terepjárót. Szeretné megkérni a jegyző urat, hogy 
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beszéljen a végrehajtóval az ügyben, hogyan lehetne a tartozását behajtani akár pénz vagy 
eszköz formájában. 
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

c) IKSZT-vel kapcsolatos feladatok 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az épület előtt van 2 elszáradt tuja, melyeket javasol 
kivágni. Elmondja továbbá, hogy a teljes családi napközi szeptembertől a földszintre kerülne, 
a jelenlegi nyelvi labort kell felszedni, így a 2 terem + a konyha kerülne a használatukba, 
amely helyiségeknek a takarítását is ők végeznék.  A nyelvi labort későbbiek folyamán oda 
vagy más terembe vissza lehet állítani. A télre a hivatalt is szeretné átköltöztetni, a fűtésen így 
rengeteg megtakarításuk lenne.  
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

d) Civil szervezetek elszámolása 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Tűzoltó Egyesület május végéig kért halasztást a 
támogatás elszámolására, amit megküldtek, illetve megküldte elszámolását még a Rábakecöl 
Iskoláért Alapítvány is.  
 
A képviselő-testület az elszámolásokat elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 
36/2012.(VI.29.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rábakecölben működő „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány, és a 
Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2012. évben 
megítélt önkormányzati támogatás elszámolásáról készített értékelést 
elfogadja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társadalmi 
szervezeteket értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. július 31. 

 
e) Kapuvári Mentők Egyesületének támogatási kérelme 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvári Mentők Egyesülete támogatási 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 10.000 Ft támogatást javasol az egyesület részére 
megállapítani.  
 
A képviselő-testület a Kapuvári Mentők Egyesület részére 10.000 Ft támogatást állapított 
meg, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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37/2012.(VI.29.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
kérelemre – a Kapuvári Mentők Egyesülete (9330 Kapuvár, Győri út 
24. 3/7.) részére a mentőautók korszerű eszközökkel történő ellátására 
egyszeri jelleggel 10.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 
„Város és községgazdálkodás” szakfeladat terhére. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az egyesületet értesítse, 
az összeg kiutalásáról gondoskodjon, és a kiadási előirányzatot a 
2012. évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.  

 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. július 31. 
 

f) Óvoda ablak csere 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy július utolsó hetében áll le az óvoda, akkor lesz 
festés és utána nagytakarítás. Kérdezi, hogy várjanak-e pályázatra, vagy rendelje-e meg a 
munkát? Célszerű lenne a leállás miatt és egyéb más munkák miatt az ablakcserét is 
elvégeztetni. 2X2 ablak, bruttó 588.965 Ft. (Árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a mosdó feletti padlásfeljárót is szigeteljék 
le egyúttal. 1 m² az egész. Nagy rések vannak a padlásfeljárón, és mivel a meleg felfelé 
áramlik, mindenképpen célszerű lenne a munkát elvégeztetni. 
 
A képviselő-testület fentieket támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2012.(VI.29.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja a napköz-otthonos óvodában nyílászárók cseréjét 
és a padlásfeljáró szigetelését a 2012. évi költségvetésbe máshová 
nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység szakfeladatra 
betervezett előirányzat terhére. A kivitelezés összköltsége 463.752 Ft 
+ ÁFA. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a munkák elvégzéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

 
g) Falunap előkészítése 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a megnyitó 15 órakor lesz. A program karate 
bemutatóval egészül ki. Este 8 órakor kezdődik a bál, éjfélkor lép fel a sztárvendég, a Happy 
Gang. A délután folyamán lehetőség lesz a programok mellett sétakocsikázásra, arcfestésre, 
illetve lesz légvár.  
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
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7.) Döntés Rábakecöl Községért Emlékérem kitüntetés adományozásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.  
A napirendi pont megtárgyalását követően a polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott 
határozatot. 
 

 39/2012.(VI.29.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Rábakecöl Községért Emlékérem” kitüntetés alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 13/2009.(VI.23.) rendelete 
értelmében a 2012-es évben Vass István 9344 Rábakecöl, Kisfaludy u. 
7. szám alatti lakos részére „Rábakecöl Községért Emlékérem” 
kitüntetést adományozza. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetett részére az emlékérmet a 
Falunapon adja át.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 4. 

 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,30 
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, 06-30/660-18-60 
E-mail: polgarmester@rabakecol.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2012. június 29. 
 
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: 
14/2012. (III.19.) határozat csatlakozásról a TÖOSZ-hoz 
16/2012. (III.19.) határozat villamos energia tender csoportos beszerzéséről 
23/2012. (IV.27.) határozat a 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről 
24/2012. (IV.27.) határozat a közösségi busz működési szabályzatáról 
25/2012. (IV.27.) határozat a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
26/2012. (IV.27.) határozat a Nyitott KAPU-VÁR intézményi költségvetéséről 
28/2012. (V.21.) határozat az Egyesített Szociális Központ munkájáról – kiemelten a 
Gyermekjóléti Szolgálat helyzetéről – előterjesztett beszámoló elfogadásáról 
29/2012. (V.21.) határozat a Nyitott KAPU-VÁR zárszámadásáról 
31/2012. (V.21.) határozat ingyenes nyári gyermekétkeztetésről 
 

A Katasztrófavédelem javaslatot kért veszélyes anyagszállítás útvonal, útszakasz 
korlátozására. A közintézményekre való tekintettel a közforgalomban érintett Kossuth utcát 
korlátozásra terjesztettem fel. 
 

2012. II. félévre közfoglalkoztatásra benyújtott igényünkre 5 fő 4 hó * 6 óra/nap 
foglalkoztatására kaptunk keretet. 2012. december 1. – 2013. március 31. időszakra szociális 
célú 2 fő főállású közfoglalkoztatásra nyújtottam be létszámigényt. 
 

A Rába parti pihenőház beruházásához 1.098eFt önerőt utaltunk el. A mai napra meghirdetett 
műszaki átadás meghiúsult, mivel a kivitelezés még nem fejeződött be, ezen túl tisztázatlan, 
hogy a pályázatból és közbeszerzési eljárásból hiányzó, de használatba vételi engedélyhez 
valamint üzemeltetéshez szükséges fejlesztések (víztartály, aggregátor, kerítés) milyen 
forrásból valósulnak meg. Önkormányzatunk csak a 15% önerőre vállalt kötelezettséget. 
 

ÖNHIKI pályázatunkon 1,3 MFt támogatást nyertünk el, mely már meg is érkezett 
számlánkra. 
 

Elfogytak a tartalék szennyvíztartályok, ezért 3 tartályt 287 eFt bruttó értéken rendeltünk. A 
közműfejlesztési hozzájárulásból idén eddig 100 eFt folyt be. 
 

Június 9-én a térségi ÖTE versenyt 403.528,- Ft kiadással rendeztük meg. A június 16-án 
lebonyolított falukirándulás 241.190,- forintba került (ebből résztvevők befizetése 30.900,- Ft) 
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Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek 
előkészítő egyeztetések. 
 
Rábakecöl, 2012. június 29.         Tuba Erik 
          polgármester 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

1.) Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a 2.) pontban meghatározott felek 

vállalják, hogy a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet által a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program keretében TÁMOP-6.1.2/11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben” pályázati kiírásra az ESZA Nonprofit Kft. 

közreműködő szervezethez benyújtott pályázat támogatása esetén az abban foglalt 

pályázati célkitűzéseket közös együttműködéssel megvalósítják.  

 

A pályázat címe: Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kapuvár-

Beledi Kistérségben 

(a továbbiakban Pályázat). 

 

2.) Együttműködő partnerek az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) 

megvalósításában: 

 

Szervezet neve:  Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 

Postacím:  9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. 

Székhely:  9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. 

Törzskönyvi azonosító szám:  367307 

Adószám:  15367307-2-08 

Aláírásra jogosult képviselője:  dr. Benedek Zoltán főigazgató 

 

Szervezet neve: Rábakecöl Község Önkormányzata 

Postacím:  9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. 

Székhely:  9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. 

Törzskönyvi azonosító szám: 370619 

Adószám:  15370615-1-08 

Aláírásra jogosult képviselője:  Tuba Erik polgármester 

 

3.) Jelen megállapodás aláírásával a 2.) pontban megjelölt partnerek kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a pályázat támogatása esetén a projektet a pályázatban foglaltak 

szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. 

4.) Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 

 

5.) Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban. 
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6.) Az együttműködő partnerek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, 

mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 
 

 
 

 
 

.............................................. 
Dr. Benedek Zoltán 

Főigazgató 
 

.............................................. 
Lumniczer Sándor 

Kórház-Rendelőintézet 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 
 
 
 

.............................................. 
Tuba Erik 

polgármester 
 

.............................................. 
Rábakecöl Község 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529, 06-30/660-18-60 
E-mail: polgarmester@rabakecol.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2012. június 29. 
 
3. napirend: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére 
 

 
Előterjesztés 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től 
választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek lényege, hogy a 
fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci körülmények 
között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A villamos energiát termelő erőművek 
ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók közreműködésével. 

Az önkormányzati intézményeknek (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, 
stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése veszélyes, gyenge 
alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat milyen 
felkészültséggel lépjen ki a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacra. Az 
önkormányzati intézményeknek együttesen, közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van 
esélyük valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható 
méretgazdaságosságból adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és nem 
tervezett költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal 
szemben.  

Rábakecöl Község Önkormányzata és intézményei nem rendelkeznek energia-
kereskedelmi szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó társaságok 
megjelenésével, amelyek szakmai támogatásával a megfelelő felkészültséggel nem rendelkező 
fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió 
kialakítására. A villamos energia beszerzésénél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait 
kell betartanunk. A villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást kell kiírni. A 
villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal 
nem rendelkezünk. A közbeszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel 
szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és jogi 
szakértő bevonása a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően. 

Alábbi önkormányzatok már sikerrel léptek ki egyetemes szolgáltatásból a 
szabadpiacra villamos energia közbeszerzés útján. Sikeres közbeszerzéssel realizáltak nem 
tervezett, rövidtávon elért költség megtakarításokat az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest 
több millió Ft. összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján. 
 

• Dabas Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
25% megtakarítás = 16,8 millió Ft. 
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• Heves Megye Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 

25% megtakarítás = 3,5 millió Ft. 
 

• Paks Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft. 
 

• Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
20% megtakarítás = 28, 4 millió Ft. 
 

• Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
18,9% megtakarítás = 44,2 millió Ft.  
 

  
A jogszabályi változások miatt érdemes a közbeszerzési eljárást a Sourcing Hungary 

Kft. által szervezett önkormányzati csoport keretében megindítani. Csoportos közbeszerzés 
esetén egy szindikátusi szerződés aláírása szükséges, amellyel csatlakoznának a gesztor 
ajánlatkérőhöz - Isaszeg Önkormányzata - a 2013. évi villamos energia beszerzésre. Ezen túl 
pedig egy egyedi megbízási szerződés aláírása szükségeltetik a lebonyolító Sourcing Kft. felé. 
A villamos energia szabadpiaci megvásárlását Rábakecöl Község Önkormányzata és 
intézményei összes fogyasztási helye vonatkozásában javasolom csoportos közbeszerzési 
eljárás lefolytatását teljes alapú villamos energia ellátásra vonatkozólag 2013. január 1-től 
2013. december 31-ig tartó szerződéses időszakra. Kérem az előterjesztés megvitatását. 
 
 
 
Rábakecöl, 2012. június 21. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
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KAPUVÁR VÁROS
POLGÁRMES

BELSŐ EL
9330 KAPU

GYŐR-MOSON
96/596 000 F 96/596

08-39/2012. 
 
 
 

ELLENŐRZÉSI JEL

A társadalmi szervezetek támogatásának vi
szereplő ellenőrzés részletes tapasztalatairól. 
 
A pénzügyi típusú ellenőrzés lefolytatására
Hivatalánál került sor a 2011. évre vonatkozó
voltak hivatalban: 
 

• Tuba Erik polgármester  2006. 10. 01.-t
• dr. Gál László  jegyző 2007. május l.-tő

 
A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy 

- az önkormányzat költségvetésében 
alapítványok támogatására elkülönített 
támogatott szervezetek; 

- a támogatás kiutalása és az arról való els
- az analitikus nyilvántartások vezetése m

 
 
Az ellenőrzés kiterjedt az ellenőrzött szervez
jelentés 1. számú mellékletében felsorolt j
intézkedések által előírt tevékenységeire. 
 
A helyszíni ellenőrzés 2012. június 5-én történ
 
Az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési mó

- Az önkormányzat költségvetési
- A támogatásokkal kapcsolatos d
- Pénzmozgások bizonylatainak, 

) 
- Kapcsolódó szabályzatok ellenő

 
Az ellenőrzést végezte: Lukácsiné Varga Márta
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I ÖNKORMÁNYZAT  
TERI HIVATAL 

LENŐRZÉS 
VÁR, Fő tér 1. 
-SOPRON MEGYE 
005 E il i @k h
ENTÉS-TERVEZET 
 
 
 
zsgálata tárgyú, az éves ellenőrzési tervben 

 a Rábakecöl Önkormányzat Polgármesteri 
an, amikor a szervezetnél a következő vezetők 

ől folyamatosan 
l jelenleg is. 

jóváhagyott, a társadalmi szervezetek és 
keretet a célnak megfelelően használták-e fel a 

zámolás határidőre megtörtént-e; 
egfelelő-e. 

etnek  az ellenőrzés tárgyával összefüggő, a 
ogszabályok, belső szabályzatok és vezetői 

t, 1 ellenőri munkanap felhasználásával. 

dszerek és eljárások a következők voltak: 
 rendeletének, módosításainak vizsgálata 
öntések áttekintése 
analitikus nyilvántartásainak vizsgálata (tételes 

rzése 

 belső ellenőr 



 
 
A vizsgálat részletes megállapításai 
Rábakecöl község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 
1/2011.(II.3.)számú rendeletének 3. számú mellékletében  államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átadások között tervezte a társadalmi szervezetek részére és a sportcélokra nyújtandó 
támogatások összegét, összesen 2.345 eFt összegben. Az eredeti előirányzat alapján pályázat 
kiírása történt a költségvetési rendelet elfogadását követően február 14.-én. A pályázatot az 
önkormányzat helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló 19/2006.(XII. 
30.) rendelet alapján, az abban foglalt tartalmi és  formai előírások szerint írták ki. A kiírásra 
beérkezett pályázatokról a képviselőtestület  határozatot hozott. (20/2011.(IV.l.) határozat) 
Ennek alapján a társadalmi szervezetek és az  egyház részére támogatásként megítélt összeg a 
következőkből tevődött össze:  
 
1. számú táblázat 
 
Megnevezés Eredeti előirányzat / eFt 
Magyar Vöröskereszt Rábakecöli 50 

Rábakecöli SE Teke Szakosztály 100 
Római Kat. Egyházközség 100 
Napsugár Nyugdíjas Klub 45 
Rábamenti Horgász Egyesület 140 
„ Rábakecöl Iskoláért „ Alapítvány 100 
Pajtaműhely Hagyományőrző 
Közművelődési Alapítvány 

165 

Rábakecöl Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100 
  
Összesen: 800 
Rábakecöli SE  1100 

Alapszervezet 

 
A Sportegyesület részére a támogatás összegét a költségvetési rendelet 3. mellékletében 
foglalt előirányzat tartalmazta, melyet az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 
18/2009. (XII.l.) rendeletének II. fejezetében foglalt alapelvek figyelembevételével terveztek 
be. 
 ( A kimutatás az önkormányzat határozata, valamint a költségvetési rendelet melléklete, és a   
non-profit szervezetek támogatásáról szóló analitikus nyilvántartás segítségével készült.)  
 
A költségvetési rendeletet az önkormányzat 2011. évben több ízben is módosította, melyek 
eredményeképpen azonban a fenti  előirányzatok összege nem módosult. 
A teljesítés az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról szóló  7/2012.(V.02.) rendelete 
alapján a következőképpen alakult: 
(Az előirányzatok változását és a teljesítés arányát  a 2. számú táblázat mutatja be.) 
 
2. számú táblázat 
 
megnevezés Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Tényleges 
felhasználás  

Önk. által 
megítélt összeg 

Nonprofit 
szervezetek 

1245 1245 803 800 
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pályázat alapján 
Sport támogatás 1100 1100 965 1100 
     
 
A táblázatból látható, hogy az előirányzatokat nem módosították, a felhasználás a 
sportegyesület esetében 87,73%-os volt, a non-profit szervezetek esetében  pedig 64,49 %-os. 
A sportegyesület esetében a különbözetet az okozta, hogy a  sportolók  busszal történő 
szállítását nem itt számolták el, hanem az önkormányzati kiadásként. A sportegyesülettel 
kötött szerződésben  ennek megfelelő megállapodás szerepelt.  Így a teljes támogatási összeg 
felhasználása megtörtént. Az l. számú táblázatban szereplő, az önkormányzat által megítélt 
támogatás összege  800 eFt és a  zárszámadási rendeletben szerepelő 825 e Ft közti eltérést a  
képviselői felajánlásból az iskolai alapítvány valamint az egyház részére juttatott támogatási 
összeg              ( 64770 Ft), valamint a képviselőtestület által a rábaszentandrási 
nyugdíjasklub részére  határozattal megállapított további 10.000  Ft összegű támogatás 
okozta. A képviselői felajánlás esetében ( tekintve, hogy az a személyi juttatások 
előirányzaton szerepelt a költségvetésben) az előirányzatokat módosítani kellett volna. A 
tényleges felhasználás 803 e Ft volt, a beszámolótól való eltérést a teke szakosztály által 
visszafizetett összeg (21710 Ft) okozza, mely a  végleges felhasználásnál a beszámolóban  
nem került figyelembe vételre. 
 
2. Az önkormányzat a támogatási szerződéseket a képviselőtestületi határozat meghozatala és 
a képviselői felajánlásokról való döntés  után kötötte meg, és minden támogatott esetében 
készült megállapodás. A rábaszentandrási nyugdíjas klub támogatása nem tartozott az 
önkormányzati rendelet hatálya alá, azt külön határozattal hagyta jóvá a képviselő-testület, 
elszámolási kötelezettség előírása nélkül. 
 
Az írásos beszámolók  tételes vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a támogatási 
szerződést kötő szervezetek készítettek beszámolót, a szerződésben foglalt határidőre. A 
tűzoltó egyesület kérte, hogy a beszámolási határidőt hosszabbítsák meg  2012. május 31.-ig. 
A kérelem elbírálásáról nem volt semmilyen dokumentum, feljegyzés.  
 
3. A kiadásokat a kifizetések bizonylatai alapján tételesen megvizsgáltam és a következőket 
állapítottam meg:  
A támogatási szerződéseken szerepelt a kifizetések ütemezése, rendje, ennek alapján a 
támogatásokat két részletben kellett kifizetni a kedvezményezettek részére. A szerződéseken 
két esetben szerepelt házipénztári kifizetés, a 19/2006.(XII.30.) rendelet  9.§.-ában foglalt 
szabályozás ellenére. 
 
Az utalásokat és a házipénztári kifizetéseket tételesen megvizsgáltam. Az utalásokat április 
18.-án és szeptember 26.-án két egyenlő részletben a jogosultak részére teljesítették. Az 
utalások mellett  volt bizonylat ( szerződés másolat) és utalványrendelet.  A házipénztári 
kifizetéseknél a pénzeszköz átadás esetén szintén  volt  kiadási pénztárbizonylat, melyet  
szabályszerűen kitöltöttek. A teke szakosztály a sportegyesületen belül működött, így a 
támogatási szerződést és a pénz utalását az egyesülettel kellett volna lebonyolítani. Egyes 
kiadásokat a támogatottak részére közvetve nyújtottak, azaz a támogatás összegét a 
támogatott szervezet (sportegyesület) nem kapta meg sem a pénztárból, sem pedig utalás 
útján, hanem természetben ( az önkormányzat járművével történő szállítás szolgáltatásként).  
Természetesen támogatás nyújtható ebben a formában is, és az eredeti megállapodást 2011. 
augusztus 2.-án módosították is  ennek megfelelően.  
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A pénzügyi bizonylatok tételes vizsgálata alapján utalványrendeleten jogosultságokat  a 
következők gyakoroltak:  
Kötelezettségvállaló és utalványozó: Tuba Erik polgármester 
Ellenjegyző: Dr. Gál László jegyző. 
Szakmai telj. igazoló: Kovácsné Szabó Katalin 
 
A hatályos szabályzat szerint a jogosultságokat a következők gyakorolhattak:   
Kötelezettségvállaló és utalványozó a polgármester 
ellenjegyző a jegyző 
szakmai teljesítés igazoló  jegyző 
érvényesítő: Kovácsné Szabó Katalin 
 
Tehát az egyes gazdálkodási jogosultságokat  az utalványrendeleteken  minden esetben  a 
szabályzatban előírt személy látta el. 
 
Kötelezettségvállalás nyilvántartást az önkormányzatnál vezettek, az egyes támogatási 
szerződések kifizetése mellett lefűzött példányain volt  nyilvántartási szám, azonban a 
dátumok alapján az egyes kötelezettségvállalások a  kifizetéskor kerültek bele a 
nyilvántartásba. Ez nem  volt a jogszabálynak megfelelő eljárás, mivel a kötelezettségvállalás 
nyilvántartás így a funkcióját nem tudja betölteni. A vizsgálat időpontjára az 
önkormányzatnál új integrált számítógépes számviteli program került bevezetésre, melynek 
ide vonatkozó moduljának oktatása a vizsgálat idején zajlott, a gazdálkodási előadó 
tájékoztatása szerint.  
 
4. A támogatásokról  az önkormányzat támogatottak szerinti megbontásban analitikus  
nyilvántartást vezetett, melyben a támogatások  összegei szerepeltek. A  módosításokat a 
nyilvántartás nem követte, így az nem volt teljes. Az ÁHT. 13/A §.(2) bekezdésében előírt 
számadási kötelezettség teljesítését az egyes szervezetek által benyújtott beszámolók 
segítségével ellenőrizték. Támogatás visszafizetésére 2011. évben egy ízben került sor, a teke 
szakosztály megszűnése miatt, az elszámolást határidőig benyújtották, a pénzügyi 
különbözetet a házipénztárba befizették. 
 
 
Összefoglaló, következtetések, a tevékenység általános megítélése 
 
Az önkormányzat a társadalmi szervezetek és más társadalmi önszerveződések működését a 
költségvetéséből támogatja, elősegítve ezzel azok folyamatos működését, a település 
társadalmi életének színesítését, fejlesztését.  
 
Az önkormányzat a támogatásokat a 2011. évi költségvetésébe betervezte ( a  rendelet 3. 
számú melléklete. 2011. év  folyamán  képviselői felajánlás is történt,  a támogatási cél 
megjelölésével, azonban az előirányzatok módosítása nem történt meg. Az éves keretösszeget 
nem lépték túl. A döntési  hatáskört a képviselő-testület gyakorolta. 
A vonatkozó jogszabályok a vizsgált időszakra vonatkozóan nem határozták meg a 
támogatható személyek körét, sem a juttatás mikéntjét ( utalás vagy házipénztári kifizetés,) 
csak az írásbeli elszámolási kötelezettség előírását, illetve a felhasználás és a beszámolás 
ellenőrzését az önkormányzat részéről. Az önkormányzat rendelete a támogatások 
kifizetéséhez folyószámlára történő utalást írt elő, ennek ellenére két esetben (jogi 
személyiséggel nem rendelkező pályázók esetében ) házipénztári kifizetést alkalmazott. A 
támogatások  kifizetésére és elszámolására vonatkozóan az Áht. 13/A. (2) bekezdése úgy 
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rendelkezik, hogy az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott 
vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell 
előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű 
felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást.  E 
kötelezettség előírása szerződés vagy megállapodás formájában  történhetett, mely egyúttal a 
kifizetések bizonylata is.  
2011. évben az önkormányzatnál a megállapodásokat megkötötték, a beszámolási 
kötelezettséget előírták. A támogatott szervezetek a beszámolási kötelezettségnek egy 
kivétellel, - aki a beszámolás határidejének módosítását kérte – határidőre eleget tettek.  
2012. január l.-től a támogatás nyújtása közvetlenül a támogatott fizetési számlájára történő 
utalással lehetséges ( új Ámr. 78,§(6) bek.), így a továbbiakban házipénztárból nem lehet 
támogatást nyújtani. Az önkormányzat rendelete a szabályozással jelenleg is összhangban áll 
a kifizetések tekintetében, így a bankszámlával nem rendelkező helyi önszerveződő 
közösségek támogatását indokolt felülvizsgálni.  
A támogatási összegek kifizetése során az egyes gazdálkodási jogosultságok gyakorlása a 
hatályos szabályzatban foglalt személyek által történt. A támogatások átadása esetén a  
kifizetések mellett szerepelt bizonylat, mely a támogatási szerződés volt. 
 
Az önkormányzat 2011. év folyamán összesen 1925 eFt-ot fordított a társadalmi szervezetek, 
egyházak és egyéb társadalmi önszerveződések támogatása  céljára, mely az önkormányzat 
költségvetésének 1,6 % -át tette ki. 
 
Javaslatok az ellenőrzés tárgyával kapcsolatban 
 

• a 2012. évi támogatási szerződések és kifizetések felülvizsgálata 
• kötelezettségvállalás nyilvántartás szabályszerű vezetése 

 
Kapuvár, 2012. június 15. 
 

Lukácsiné Varga Márta 
belső ellenőr 
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1. számú melléklet 
 
 
 

- az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht) 
- a 2000. évi C. tv. a számvitelről (Számviteli tv.) 
- a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (Ámr.) 
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról ( új 

Ámr.) 
- a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól (Vhr) 
- az 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 
- a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről  

 


