Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
11/2013. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Soós Imre Kulturális Központ helyiségében 2013. november 29-én (pénteken)
16,00 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,
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.

Napirendi pontok
1. 2014. évi bérleti díjak megállapítása
Előadó: Tuba Erik Polgármester
2. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (IV.04.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Gál László jegyző
3. Döntés a 8/2010. (X.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Tuba Erik Polgármester
4. Téli hó eltakarítással kapcsolatos feladatok
Előadó: Tuba Erik Polgármester
5. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján
Előadó: Tuba Erik Polgármester
6.

Áramszolgáltatási szerződések módosítása
Előadó: Tuba Erik Polgármester

7. Szerződéskötés MNV Zrt-vel a „kivett kápolnával” kapcsolatban
Előadó: Tuba Erik Polgármester
8. Döntés önkormányzati biztosítások auditjáról
Előadó: Tuba Erik Polgármester
9. Rábakecöl 2014. évi eseménynaptára
Előadó: Tuba Erik Polgármester
10. Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi Munkatervének
megállapítása
Előadó: Tuba Erik Polgármester

11. Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Tuba Erik Polgármester
a) 2014. évi falunaptár
b) Döntés fa kivágási kérelemről
c.)Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatokról (Zárt ülés)
d.)Átmeneti segély kérelem (Zárt ülés)
e.)Átmeneti segély kérelem (Zárt ülés)
f.) Döntés iskolakezdési támogatásról (Zárt ülés)
A képviselő-testület a napirendi pontokat a fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
77/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
november 29-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak
szerint fogadja el:
1.) 2014. évi bérleti díjak megállapítása
2.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
5/2011. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
3.) Döntés a 8/2010. (X.20.) rendelet módosításáról
4.) Téli hó eltakarítással kapcsolatos feladatok
5.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján
6.) Áramszolgáltatási szerződések módosítása
7.) Szerződéskötés MNV Zrt-vel a „kivett kápolnával” kapcsolatban
8.) Döntés önkormányzati biztosítások auditjáról
9.) Rábakecöl 2014. évi eseménynaptára
10.)Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi
Munkatervének megállapítása
11.)Egyéb döntést igénylő ügyek
a.) 2014. évi falunaptár
b.) Döntés fa kivágási kérelemről
c.) Döntés
a
benyújtott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatokról (Zárt ülés)
d.) Átmeneti segély kérelem (Zárt ülés)
e.) Átmeneti segély kérelem (Zárt ülés)
f.) Döntés iskolakezdési támogatásról (Zárt ülés)

Napirendi pontok tárgyalása előtt:
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásról és az előző ülések óta tett
intézkedésekről
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülés óta Rábakecölben
nagyobb rendezvény nem volt. Hámor Vilmos író igazi mosolyszüretet aratott novemberben a
rábakecöli könyvtárba író-olvasó találkozóra és dedikálásra ellátogatók körében. Varga
Nikoletta pszicho-pedagógus eddig két alkalommal tartott előadást Szülők Akadémiája
címmel, a mai napon is lesz előadása 17.00. órai kezdettel a Soós Imre Művelődési

Központba. Ismét eltelt egy év és újra megkezdődik az Adventi időszak, most vasárnap 17.00.
órakor gyújtják meg az első adventi gyertyát a Soós Imre Művelődési Központ előtt felállított
Adventi koszorún és az óvodások előadását látják az érdeklődők. December 15-én 10.00.
órakor a Bábi néni Kincsesházban Luca napi kézműves találkozó lesz.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) 2014. évi bérleti díjak megállapítása
Előadó: Tuba Erik Polgármester (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Tuba Erik polgármester: javasolja, hogy a Soós Kft-nél ne emeljenek bérleti díjat, ők sokat
segítenek az önkormányzatnak is. Elmondja, hogy Grósz Lajos bérli az önkormányzat
tulajdonában lévő tejcsarnokot, ami hűtővel felszerelt, a fogyasztás egyedi mérése részben
megoldott.
Az önkormányzat tulajdonában lévő földekre a Rábamenti Termelőszövetkezet 1.600Ft/AK +
infláció árajánlatot tett.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a víz és villanyórára lehet almérőt tetetni és így
nyomon lehet követni a fogyasztást.
Pandur Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy nyári időszakban a tej hűtéséhez több áram
szükséges, így magasabba a villanyfogyasztás. Javasolja, hogy egy lakás és egy üzlethelyiség
bérleti díja között tegyenek különbséget.
Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy tudomása szerint a földek aranykorona
értéke 3.000. Ft/AK körül mozog.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
78/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Keszte Ferencné által bérelt 9344
Rábakecöl Kossuth u. 81. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
díját 2014. január 1-től 15.000. Ft/hó + rezsi összegben határozza
meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően a bérleti
szerződést a bérlővel módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. december 31.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
79/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Takács Sándor által bérelt 9344
Rábakecöl Kossuth u. 13. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
díját 2014. január 1-től 18.300. Ft/hó + rezsi összegben határozza
meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésnek megfelelően a bérleti
szerződést a bérlővel módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
80/2013.(XI.29.) 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 2014. január 1-től
12.800 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: 2013. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
81/2013.(XI.29.) 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 helyiségeknek bérleti díját 2014.
január 1-től 7.500 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: 2013. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

82/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában, az Erkel utcában belterületen lévő 88/21
hrsz-ú földterület haszonbérleti díját Hajtó János 9344 Rábakecöl,
Kossuth u. 76. szám alatti bérlő részére 2014. január 1-től 2.800 Ft/év
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: 2013. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
83/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában, 0215/24. hrsz-on lévő 2000 m2
földterület haszonbérleti díját Rábamenti Mtsz. 9344 Rábakecöl,
Petőfi u. 24/1. szám alatti bérlő részére 2014. január 1-től 8.900 Ft/év
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: 2013. december 31.

2.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011.
(IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy az önkormányzati segélyt módosítani kell, a rendkívüli
gyermekvédelmi az átmeneti és a temetési segély megszűnik és január 1-től önkormányzati
segélyben egyesül. A jövedelem határokon lehet változtatni, különleges helyzetben az átmenti
segély módosítható, évente egy alkalommal adható.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy átmeneti segély adható 30.000. Ft összegben,
temetési segély 15.000 Ft a jelenlegi szabályozás szerint. Ezen nem kellene változtatni.
Szabó Géza képviselő-testület tag: kérdése, hogy a temetési segély adható-e, vagy kötelező-e
adni?
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a temetési segély olyan magas összeghez van kötve,
amit szinte senki nem ér el, így azt szinte minden rábakecöli eltemettető lakos megkapja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

14/2013.(XII.30.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011.
(IV.04.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
3.) Döntés a 8/2010. (X.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Tuba Erik Polgármester
Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának
mértékéről, a természetbeni juttatásokról rendelkező 8/2010. (X.20.) rendelete (továbbiakban:
„R”) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul. A települési képviselő munkájáért
38.650. Ft tiszteletdíjra jogosult havonta. Beleden már évek óta úgy működik, hogy a
tiszteletdíj felét felajánlják civil szervezetek részére a képviselők.
Szabó Géza képviselő-testület tag: kérdése, hogy ezen összeg a bizottsági illetményekre is
vonatkozik-e?
Dr. Gál László jegyző: válaszul elmondja, hogy Rábakecölben nincsen a testületnek
bizottsága, illetve csak egy bizottság működik, nevezetesen a vagyonnyilatkozat tételi
bizottság, amely igen ritkán ülésezik. Beleden ugyanakkor van szociális-bizottság és
pénzügyi-bizottság is.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy előre meg kell határozni a költségvetés tervezése
miatt, hogy melyik civil szervezet számára, mit ajánljanak fel és megállapodást kell kötni a
civil szervezeteknek a felajánlókkal.
Szabó Géza képviselő-testület tag: nem támogatja a tiszteletdíjakról szóló rendelet
módosítását, illetőleg a tiszteletdíjak emelését, egyúttal kéri, hogy a rendeletről névszerinti
szavazást tartsanak.
Tuba Erik polgármester: kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a névszerinti szavazás
elrendelésről?
A képviselő-testület ezt követően egyhangúlag az alábbi hatrozatot hozta:

84/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni
juttatásokról szóló 8/2010. (X.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról névszerinti szavazást rendel el.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a hatályos SZMSZ szerint névszerinti szavazás esetén
a polgármester ABC sorrendbe elolvassa a képviselők nevét, akik nevük elhangzásakor igen,

nem, vagy tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. A névszerinti szavazásról készített névsor a
jegyzőkönyvhöz csatolandó
Tuba Erik polgármester: ismerteti, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a
természetbeni juttatásokról szóló rendelet módosítani tervezett rendelkezéseit. Ennek
értelmében 2014. január 1-től a képviselők munkájukért 38.650. Ft tiszteletdíjra lesznek
jogosultak. Név szerint, ABC sorrendben kéri a képviselőket, hogy igen, nem, vagy
tartózkodással szavazzanak a rendelet módosítására.
Horváth Dóra: igen
Kovácsné Somogyi Mónika: igen
Pandur Ferenc: igen
Szabó Géza: nem
Tuba Erik: igen
Polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület név szerinti szavazással 4 igen és 1 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotja meg.
15/2013.(XII.30.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni
juttatásokról szóló 8/2010. (X.20.) önkormányzati rendeletét az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
4.)

Téli hó eltakarítással kapcsolatos feladatok
Előadó: Tuba Erik Polgármester

Tuba Erik polgármester: ismerteti, hogy 2 közmunkásuk most kezdi Kapuváron az 56 napos
tanfolyamot. A gyakorlati órák nagy része Kapuváron a közterületeken lesz, település
karbantartói feladatok látnak majd el, hó esetén készen állnak a település rendbetételére.
Véleménye szerint pályázatot kellene kiírni a helyi vállalkozók részére, vagy a Rábamenti
MTSZ kellene megbízni a hó gépi eltakarításával, de legyenek készenlétbe a közmunkások is.
Kovácsné Somogyi Mónika képviselő-testület tag: elmondja, hogy ha nincs a közmunkások
mellett valaki, aki figyeli, ellenőrzi a munkájukat, akkor nem dolgoznak. A Rábamenti MTSZ
több alkalommal későn kezdte el a hó eltakarítást, véleménye szerint, már a hajnali órákban el
kellene kezdeni a település takarítását, így reggel könnyebb lenne a közlekedés az iskolába és
a munkába járók részére.
Pandur Ferenc alpolgármester: fontosnak tarja, hogy a Rábamenti MTSZ hóeltakarító
gépeivel hajnalba induljanak el és hétvégén is dolgozzanak, ha szükséges. Tavaly többször
tapasztalt ellenállást a lakosság részéről, volt olyan személy, aki még az udvaráról is el akarta
tolatni a havat.
Dr. Gál László jegyző: javasolja, hogy maradjanak a Rábamenti MTSZ-nél és szerződésben
rögzítsék le a feltételeket.

Tuba Erik polgármester: úgy gondolja, hogy maradjanak a Rábamenti MTSZ-nél és javasolja
a testületnek, hogy a szerződést kössék meg. Egy megfelelően felszerelt géppel rendelkező
vidéki vállalkozó hiába végez szakszerű eltakarítást, ha – egyéb munkái miatt – a helyi
megbízottnál nem tud gyorsabban beavatkozni, ráadásul a kiszállás is drágítja a díjat.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
85/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település
önkormányzati útjain a téli hóeltakarítási munkák elvégzésével a
rábakecöli Rábamenti MTSZ-t bízza meg 10.000. Ft/üzemóra
megbízási díjért.
Utasítja polgármestert, hogy ezen döntésről a szövetkezet vezetőjét
értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. december 31.
5.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján
Előadó: Tuba Erik Polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2013. évre elfogadott költségvetésben non-profit
szervezetek működési támogatásra tervezésre került 500.000. Ft összeg. A 19/2006 (XII.29.)
rendelet alapján a mellékletben csatolt tervezetnek megfelelően pályázati felhívás közzétételét
javasolja. Kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően, a
működési biztonságot figyelembe véve, határozzanak meg egy keretösszeget.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
86/2013.(XI.29.) Határozat

-

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2006.
(XII.29.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír
ki civil szervezetek támogatására az alábbi feltételekkel:
Keretösszeg: 500.000.Ft
Pályázható összeg felső határa: 150.000. Ft
Pályázható célok: működési jellegű költségek, kiemelten
közösségfejlesztő rendezvények és falufejlesztés.
Pályázni lehet komplex programokra is, de szervezetenként csak egy
pályázat nyújtható be.
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2014.11.30.
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2013. december 19. napjáig.
A megítélt támogatás a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül
kiutalásra.
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a
19/2006. (XII.29.) rendelet rendelkezései az irányadóak.
Nyertes pályázóval támogató támogatási megállapodást köt.
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a támogatási megállapodás
szövegezése és a 19/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet letölthető
a www.rabakecol.hu honlapról.

Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról a fenti feltételek
szerint gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. december 31.
6.) Áramszolgáltatási szerződések módosítása
Előadó: Tuba Erik Polgármester
Tuba Erik polgármester: ismerteti, hogy sikerült egy kisebb licitet kialakítani az E-on és az
MVM között. Az MVM 14,60 Ft/kWh nettó fix árat kínált a közvilágításért a 2014.01.01.2014.12.31. közötti időszakra, amely alacsonyabb a korábban alkalmazott díjaknál.
Dr. Gál László jegyző: javasolja, hogy az MVM által kínált szolgáltatást vegyék figyelembe,
mivel a Közös Hivatal korábban már beszerezte az ajánlatokat és egyértelmű, hogy az MVM
ajánlata kedvezőbb az E-on-énál.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
87/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
benyújtott ajánlatok alapján – a közvilágítás, továbbá az
önkormányzati intézmények árambeszerzésére kötött szerződést - mint
legkedvezőbb ajánlattevővel - a Magyar Villamos Művekkel 2014.
január 1-től további egy évvel meghosszabbítja.
Utasítja a polgármestert, hogy az árambeszerzésre vonatkozó
szerződést az MVM-mel hosszabbítsa meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. december 31.
7.) Szerződéskötés MNV Zrt-vel a „Kivett Kápolnával” kapcsolatban
Előadó: Tuba Erik Polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy lehetőség van az állami vagyonba tartozó ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására. A Rábakecöl 0154/2. hrsz. számon felvett
„Kivett Kápolna” megnevezésű ingatlan ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerülhet a
kötelező közfeladatainak ellátásának elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az
önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
88/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar
Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel
kötött megállapodás alapján, az állam tulajdonában lévő rábakecöli

0154/2. hrsz. szám alatt felvett „kivett kápolna” megnevezésű
ingatlant ingyenesen az önkormányzat tulajdonába veszi.
Utasítja a polgármestert, hogy az állami vagyonba tartozó fenti
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást az MNV. Zrt-vel kösse meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. december 31.
8.) Döntés önkormányzati biztosítások auditjáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az Optimális Biztosítóval folytatnak
tárgyalásokat. Ezen biztosító felméri az épületeket, megnézi a jelenlegi biztosítást és
megversenyezteti a biztosítókat.
Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy Beledben a korábbi biztosításhoz képest a biztosítási
összeg maradt, de a biztosított dolog megnövekedett és a biztosítási esemény bővült. Ha
bármilyen káresemény bekövetkezik, csak jelezni kell a biztosítónak és a továbbiakban ők
intézkednek mindent. Javasolja, hogy addig ne mondják fel a biztosításukat, még nem ismerik
az új kondíciókat.
Horváth Dóra képviselő-testületi tag: elmondja, hogy tudomása szerint a biztosítást csak
évfordulókon lehet felmondani.
Tuba Erik polgármester: véleménye szerint fontos, hogy kérjenek árajánlatot, és ha
elkötelezik magunkat, legalább 4 évig nem lehet felmondani a szerződést, szerződés
felmondása esetén körülbelül 200.000. Ft-ot vissza kell fizetni a biztosítónak
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
89/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja az önkormányzati vagyon biztosítására vonatkozó
szerződés felülvizsgálatát és további ajánlatok bekérését annak
érdekében, hogy a 2014-es évben a képviselő testület a legkedvezőbb
ajánlattevővel köthessen biztosítási szerződést.
Utasítja a polgármestert, hogy a biztosítási ajánlatok bekéréséről
gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2014. december 31.

9.) Rábakecöl 2014. évi eseménynaptára
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan most is készít
eseménynaptárt, a település rendezvényeiről. Itt láthatják az érdeklődők, hogy milyen
események lesznek a településen, fel van tüntetve a program megvalósításáért felelős személy
elérhetősége is. Az érdeklődők a rábakacöli honlapon és a hírmondóban tekinthetik meg a
programokat. Az első ¼ év megvan, de kéri a lakosságot és képviselőket is, ha van
elképzelésük a 2014. programjait illetően keressék meg.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
90/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat és intézményei, továbbá a civil szervezetek 2014. évi
eseménynaptárát az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az eseménynaptár honlapon, a
hírmondóban és hirdetőtáblákon történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. december 31.
10.) Rábakecöl Község Önkormányzata
Munkatervének megállapítása
Előadó: Tuba Erik Polgármester

Képviselő-testülete

2014.

évi

Tuba Erik polgármester: ismerteti a 33/2013. (VIII.30.) NEGM rendeletet a 2014. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendről, továbbá elmondja, hogy a képviselő-testület
munkatervét kiadta, amely természetesen változhat időközben. Kéri a képviselő-testületet a
munkaterv elfogadására.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
91/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülte saját 2014.
évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2014. december 31.

a

munkatervben

foglaltak

11.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Tuba Erik Polgármester
Egyebek
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Tuba József és Kárpáti Zsolt részéről érkezett
felajánlás, könyveket ajánlanak fel a helyi könyvtár részére és egyúttal kérik a testületet a
Községháza előtt székelyzászló elhelyezésére. Tuba Gábor, pedig tölgyfákat ajánlott fel az
önkormányzat részre.
Szabó Géza képviselő-testületi tag: javasolja a testületnek, hogy a köztemetőben található
Ravatalozó előtt nézzék meg a fák állapotát. Tölgyfa ültetését nem tartatja előnyösnek, mert
sok időbe telik, mire a tölgyfa megnő.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a sok falevelet az ősz folyamán takarítani kell, ami sok
munkát igényel a közmunkások részéről.
a) 2014. évi falunaptár
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt években is készült falunaptár
Rábakecölről, az idei évben sem lesz másképp. Néhány település naptárát átküldte a
képviselő-testületi tagoknak, most várja az ötleteket a naptár formájával és képeivel
kapcsolatban.
Horváth Dóra képviselő-testületi tag: véleménye szerint a bodonhelyi önkormányzat
falunaptára a legjobb. Javasolja a testületnek, hogy a naptáron tüntessék fel az önkormányzat
és az intézmények elérhetőségeit is.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
92/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a 2014-es évben is falunaptár elkészítését a
közérdekű adatok közzétételével együtt.
Utasítja a polgármestert, hogy a falunaptár elkészítéséről és a
településen történő terjesztéséről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2014. február 28.
b) Döntés fa kivágási kérelem
Tuba Erik polgármester: ismerteti, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utca 81.
szám alatti ingatlan bérlőjétől (Keszte Ferencné) részéről érkezett a kérés. A bérlő
szükségesnek tartja 2db kiöregedett, beteg fa kivágását és kéri a testületet, hogy a fák
kivágásáról gondoskodjanak. Bérlő vállalta utánpótlás facsemeték ültetését.
Szabó Géza képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a kivágott fákat a rászorulók között osszák
szét.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
93/2013.(XI.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Keszte
Ferencné bérlő kérésére – szükségesnek tarja az önkormányzat
tulajdonában lévő Rábakecöl Kossuth utca 81. szám alatti bérlemény
udvarán található 2db kiöregedet fa kivágását és rászorulók közötti
szétosztását a szociálisan rászorulók részére az önkormányzat
alkalmazásában lévő fizikai dolgozók közreműködésével.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőt értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2014. március 14.
A 11.c.) d.) e.) f.) napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalta a képviselő-testület.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19.50.
órakor bezárta.

K.m.f.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete a szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (IV.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(VI.04.) önkormányzati
rendelete (továbbiakba „R”) az alábbi 13/A. §-al egészül ki.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Önkormányzati segély
1.§
Az önkormányzati segély megállapítására a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szól 1993. III. tv. …………….§-ban meghatározott feltételek fennállása
esetén kerül sor.
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén, továbbá időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy alkalmanként legfeljebb 50.000.Ft-ig
terjedő összegben önkormányzati segélyben részesülhet, amennyiben az Sztv. szerint
vagyonnal nem rendelkezik és családjában az egy főre számított havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül
álló személy esetében 200%-át.
A temetési költségek mérséklésére nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy
jogosult, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét és az eltemettető
rábakecöli lakóhellyel rendelkezik. A segély összege ezen jogcímen 15.000.Ft.
A 18. életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül gyermekenként
legfeljebb két alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek esetén legfeljebb egy alakalommal nyújtandó önkormányzati segélyre az a
személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül álló
személy esetében 200%-át és a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.
A segély összege ezen jogcímen gyermekenként legfeljebb 8.000.Ft/alkalom.
Az önkormányzati segély indokolt esetben természetbeni ellátás formájában is
nyújtható.
Kivételesen indokolt esetben kötelezhető a támogatást igénylő arra, hogy a segély
összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.

Az „R” az alábbi 13/B. §-al egészül ki
Tűzifa természetbeni juttatása
2.§
(1) A Képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére fűtéshez tűzifa természetbeni
juttatást biztosít a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM. rendeletben megállapított
mennyisség erejéig.
(2) Tűzifa biztosítható annak a személynek, akinek a háztatásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
100%-át egyszemélyes háztartás esetében 150%-át és a lakásban a fával fűtés
biztosított.
(3) Tűzifa természetbeni juttatása iránti igényt a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalhoz
lehet benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon.

Záró rendelkezés
3.§
Ezen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. (IV.04.)
önkormányzati rendeletének 13.§-a és 14.§-a, továbbá a 10/2004. (VII.19.) önkormányzati
rendelet 5.§-a hatályát veszti.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013.(…….)
önkormányzati rendelettervezete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának
mértékéről, a természetbeni juttatásokról rendelkező 8/2010.(X.20.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

1.§ A 8/2010. (X.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2. § (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
(1) A települési képviselő munkájáért 38.650,- Ft tiszteletdíjra jogosult havonta.
2.§ A rendelet 2014. január 1-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2013. december …. megtörtént.
Rábakecöl, 2013. december …

Dr. Gál László
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2013. november 29.
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:
41/2013. (V.27.) határozat a 0154/2. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásáról
59/2013. (VII.22.) határozat „kivett kápolna” megnevezésű ingatlan tulajdonba
vételéről
74/2013. (X.28.) határozat közmeghallgatásról
76/2013. (X.28.) határozat a civil szervezeteknek és alapítványoknak a 2012. évben nyújtott
támogatások felhasználásáról és elszámolásáról
A Pannon-Víz Zrt. regionális egyeztetésén tájékoztatta részvényeseit a társaság működéséről,
nehéz helyzetéről. Az adók mértéke mintegy 1 Mrd forinttal emelkedett, a 2013. évi várható
eredmény -5Mrd Ft, a tervezett beruházás megvalósulása 50%.
Köszönjük a (nem csak rábakecöli) lakosságnak, a IV. Egészségnapon való aktív részvételt,
támogatóinknak és segítőinknek az önzetlen felajánlást és társadalmi munkát mellyel
hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez, valamint alkalmazottak közül kiemelten Soósné Vass
Szilviának és Takács Katának a szervezést.
Támogatók: Községi Önkormányzat, Boros Margit, Dr.Tóth Ilona, Homlok András, Felhalmi
Antal, Horváth Dóra, Major Gyula, Halbritter Erika, Tompa Győző, Rábamenti MGTSZ,
Pandur Ferenc, Nagy Edina(Vica), Kovács Zoltán, Tuba Csaba, TUKO Kft, Kis-Rába menti
Takarékszövetkezet, Soós 99'Kft
Tombola: Pandurné H.Gyöngyi, Major Ignác, Horváth Gyuláné, Dr.Vályiné Valaczkai
Erzsébet, Dr.Tanayné Szalai Márta, Gyógypláza Kft., TENA cég
Élelmiszer, egyéb: ÁNTSZ, Nagy Pékség, Vass Szabolcs, Horváth Kertészet, Horváth és
Társa Bt., Kovács Tímea, Károlyi Nikolett, Németh Attila(Vica), Tuba Gyuláné, Keresztes
Magdolna, Tuba Ernőné, Sarródi Györgyné, Boros Istvánné, Pallag Jánosné, Póczik Józsefné,
Homlok Tamásné, Németh Zoltán(Czibor), Vigh Imre, Soós Andrásné, Marcaltő Pékség
Segítők: Tuba Gyuláné, Takács Gáborné, Soós Gyuláné, Soós Katalin, Kovácsné Somogyi
Mónika, Kovács Béláné, Karakai Jánosné, Varga Antalné, Felhalmi Antalné, Dr.Vályiné
Valaczkai Erzsébet, Egyesített Szociális Központ

Téli közfoglalkoztatás keretében összesen 12 fő, kulturális közfoglalkoztatásra pedig további
1 fő foglalkoztatására nyújtottuk be támogatási igényünket. A foglalkoztatás napi 8 órában, és
várhatóan 100% támogatás mellett történhet. A programok 2014. április 30-ig futnak.
TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0107 azonosítóval ellátott pályázat keretében benyújtottuk az
első lehívást 548.290 Ft-ra.
Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek
előkészítő egyeztetések.

Rábakecöl, 2013. november 29.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2013. november 29.
5. napirend: Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi azonosítóval ellátott, mellékletben csatolt három pályázati felhívás tervezetét
terjesztem a Képviselő-testület elé megvitatásra:
RK-2013-SZ1
A 2013. évre elfogadott költségvetésben non-profit szervezetek működési támogatására
tervezésre került 500.000,- Ft összeg. A 19/2006 (XII.29.) rendeletünk alapján a mellékletben
csatolt tervezetnek megfelelően pályázati felhívás közzétételét javaslom. Kérem, hogy a
jogszabályi feltételeknek megfelelően, a működés biztonságát szem előtt tartva ………. Ft
keretösszeget határozzunk meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni
szíveskedjen.

Rábakecöl, 2013. november 21.
Tuba Erik
polgármester

Pályázati felhívás
RK-2013-SZ1
(TERVEZET)
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 19/2006 (XII.29.)
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi
feltételekkel
Keretösszeg:
,- Ft
Pályázható összeg felső határa: 150.000,- Ft
Pályázható célok: működési jellegű költségek, kiemelten közösségfejlesztő
rendezvények és falufejlesztés.
Pályázni lehet komplex programokra is, de szervezetenként csak egy pályázat
nyújtható be.
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2014.11.30.
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2013. december 19. napjáig.
A megítélt támogatás a szerződéskötést követő 15 napon belül kerül kiutalásra.
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a 19/2006 (XII.29.)
rendelet rendelkezései az irányadóak.
Nyertes pályázóval támogató támogatási megállapodást köt.
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, a támogatási megállapodás
szövegezése és a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati rendelet letölthető a
www.rabakecol.hu honlapról.
Rábakecöl, 2013. november 29.
Tuba Erik
Polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
(TERVEZET)
amely létrejött
Rábakecöl Község Önkormányzata (9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.)
Adószám: 15370615-1-08
számlaszám: 58900019–11017488
mint Támogató
másrészről
……………. (…)
adószám:
számlaszám:
pályázata iktatószáma:
mint Támogatott
között alulírott helyen, időben és az alábbi feltételekkel:
1. Támogató 19/2006 (XII.29.) önkormányzati rendelete alapján közzétett pályázati felhívásra
…………………….. tárgyban benyújtott pályázatra …………. Ft, azaz ………. forint összegű
támogatást nyújt a Támogatott részére a 841126-1 szakfeladat terhére. Támogató kötelezettséget
vállal arra, hogy a támogatást a Támogatott bankszámlájára a szerződést követő 15 napon belül
átutalja:
2. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a pályázatban meghatározott
cél szerint használja fel, amelyet a támogatás összegének felhasználásáról szóló tételes kimutatás
és a bizonylatok másolatának benyújtásával /igazol. A számlamásolat hátlapjára a következő
nyilatkozatot köteles a Támogatott rávezetni:
1. A számlamásolat hiteles, tartalma az eredetivel megegyező.
2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az eredeti számlát és másolatait más szervtől kapott
támogatás elszámolására nem használom fel.
A támogatási cél megvalósulásáról lehetőleg rövid, pármondatos beszámolót készít, melyet a
számlamásolat(ok)kal és a számlaösszesítővel megküld Támogató részére. Az elszámolás
határideje 2014. december 31. Amennyiben Támogatott határidőre nem számol el a támogatás
felhasználásáról, haladéktalanul köteles a Támaogató 58900019–11017488 számú
bankszámlájára a támogatást visszautalni, illetve kivételesen indokolt esetben legkésőbb 2013.
november 30-ig az elszámolási határidő meghosszabbítását kezdeményezni.
3. Támogatott a támogatásból megvalósuló esemény során készült kiadványokon feltünteti, hogy az
Rábakecöl Község Önkormányzatának támogatásával jött létre.
4. A Felek a szerződésből eredő jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében
kötelesek együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre Rábakecöl Község Önkormányzatának 19/2006
(XII.29.) önkormányzati rendelete valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták.
Rábakecöl, 2013. december 19.
………………………………
Támogató
Tuba Erik
Polgármester
Rábakecöl Község Önkormányzata

……………………………….
Támogatott
……………..
……………

……………….

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2013. november 29.
7a. napirend: Szolgáltatási szerződések módosítása (Közvilágítás)
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A takarékos gazdálkodás szellemében a működési költségek racionalizálására törekvés
folyamatos feladatunk.
Jelenleg az E.on-al állunk szerződéses viszonyban, az alábbi tarifákkal:
Csúcsidőszaki: 28,43 Ft/kWh
Völgyidőszaki (20 órától) 17,31 Ft/kWh
A közvilágítás szolgáltatására 2013. szeptember 25-i keltezéssel E.on az alábbi árajánlatot
adta:
Csúcsidőszaki: 25,587 Ft/kWh
Völgyidőszaki 15,579 Ft/kWh
Ezt követően az MVM Partner Zrt-vel folytatott szóbeli egyeztetés során ~16,6 kWh ajánlatot
kaptunk a teljes időszakra.
Jelenlegi Szolgáltatónk további egyeztetést követően 2014.01.01-2014.12.31 időszakra 14,90
Ft/kWh fix árat kínált.
Időközben megérkezett az MNV Zrt. ajánlata 14,90 Ft/kWh árról. Újabb egyeztetést követően
írásban benyújtott utolsó ajánlatuk 14,60 Ft/kWh
Tekintve, hogy a közvilágítás kivételével minden fogyasztási helyünk az MVM Zrt-nél van,
javaslom a kedvezőbb ajánlat elfogadását és ezáltal a Szolgáltató váltást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni
szíveskedjen.
Rábakecöl, 2013. november 27.
Tuba Erik
polgármester
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„MVM PARTNER KLASSZIK”
TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ
VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELI
(*<(',6=(5=ė'e6
amely az alább meghatározott Felhasználó és az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.PLQW.HUHVNHGĘ V]pNKHO\H
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszáma: 01-10-044818; adószáma: 12898019-2-44; mérlegkör azonosító
NyGMD;090% N|]|WW±HJ\WWHVHQ)HOHN±M|WWOpWUHDMHOHQHJ\HGLV]HU]ĘGpVEHQ WRYiEELDNEDQ(J\HGL
6]HU]ĘGpV IHOVRUROWIHOKDV]QiOiVLKHO\ HN YLOODPRVHQHUJLDHOOiWiViQDNYRQDWNR]iViEDQWHOMHVHOOiWiVDODS~YLOODPRVHQHUJLD
DGiVYpWHOUHPHQHWUHQGDGiVLN|WHOH]HWWVpJQpONO$)HOHNN|]|WWLUpV]OHWHVV]HU]ĘGpVHVIHOWpWHOHNHWD.HUHVNHGĘPLQGHQNRU
KDWiO\RVÈOWDOiQRV6]HU]ĘGpVL)HOWpWHOHL È6=) WDUWDOPD]]iNDPHOO\HONDSFVRODWEDQ)HOKDV]QiOyNLMHOHQWLKRJ\D]W
PHJLVPHUWHpVDQQDNWDUWDOPiWPDJiUDQp]YHN|WHOH]ĘQHNHOIRJDGMD-HOHQ(J\HGL6]HU]ĘGpVpVDPLQGHQNRUKDWiO\RVÈ6=)
UHQGHONH]pVHLWPLQGHQHVHWEHQHJ\WWHVHQNHOOpUWHOPH]QLD]RQEDQD](J\HGL6]HU]ĘGpVpVD]È6=)N|]|WWLHOOHQWPRQGiV
HVHWpQD](J\HGL6]HU]ĘGpVUHQGHONH]pVHLLUiQ\DGyDN $](J\HGL6]HU]ĘGpVpVD]È6=)HJ\WWHVHQ6]HU]ĘGpV $MHOHQ
(J\HGL6]HU]ĘGpVEHQQHPV]DEiO\R]RWWNpUGpVHNWHNLQWHWpEHQD]È6=)LUiQ\DGy
$PLQGHQNRUKDWiO\RVÈ6=)HOpUKHWĘD.HUHVNHGĘJ\IpOV]ROJiODWiQLOOHWYHZHEROGDOiQ ZZZPYPSDUWQHUKX 
1. Felhasználó
neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
bankszámlaszáma:

Rábakecöl Községi Önkormányzat
9344 Rábakecöl, Kossuth Lajos utca 129
15370615108
58900019-11017488-00000000

2. Kapcsolattartó személyek
név:
e-mail:
mobil:
telefon:
fax:

)HOKDV]QiOyUpV]pUĘO
Dr. Gál László
jegyzo@beledhivatal.eu

.HUHVNHGĘUpV]pUĘO
Lénárd Erzsébet
elenard@mvmp.hu

30/348-0243

(1)304-3869
(1)202-0373

7HOMHVtWpVLLGĘV]DN
WHOMHVtWpVLLGĘV]DNyUiWyOyUiLJ
6]HU]ĘG|WWYLOODPRVHQHUJLDPHQQ\LVpJ
V]HU]ĘG|WWPHQQ\LVpJN:K
A Felhasználónak villamos energia fogyasztása tekintetében nincs sem éves, sem havi mennyiségi átvételi kötelezettsége
(„take or pay”).
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5. Számlázás, fizetés és elszámolás
A számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket az ÁSZF tartalmazza.
6. Számla postázási címe
Rábakecöl Községi Önkormányzat, 9344 Rábakecöl, Kossuth Lajos utca 129
7. Felhasználási hely(ek), éves fogyasztások, alkalmazandó áramdíjak

Profil elszámolású felhasználási hely(ek):
Sorsz.

Cím

Telephely kód

Mérési pont azonosító (POD)

Egyéb azonosító*

9344 Rábakecöl, Kossuth Lajos utca 129
1

HU000110-11S00000000000001031591

Kát-ot tartalmazó ár

kód*
590867

2283088

Elosztói
MÉF (kWh)**
engedélyes***
Áramdíj (Ft/kWh)
110

23 000

2

14,60

* (1) - Felhasználási hely azonosító, (2 6]HU]ĘGpVV]iPD 3 0pUĘJ\iULV]iPD
** Mértékadó Éves Fogyasztás
*** Elosztói engedélyesek táblázata
Elosztói engedélyes kódszáma

Elosztói engedélyes neve

Elosztói engedélyes székhelye

110

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

*\ĘU.DQGy.X

120

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

7626 Pécs, Búza tér 8/A.

130

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. sz.

210

(/0ĥ+iOy]DWL.IW

1132 Budapest, Váci út 72-74.

220

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc, Dózsa utca 13.

310

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

6720 Szeged, Klauzál tér 1.

1000

MAVIR ZRt.

1031 Budapest, Anikó u. 4.

Az áramdíj nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót,
D]È)ÈWYDODPLQWMRJV]DEiO\RNDODSMiQHVHWOHJHVHQIHOPHUOĘHJ\pEDGyNDWLOOHWpNHNHWGtMDNDWMiUXOpNRNDWpVN|OWVpJHNHW
amelyeket – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a Felhasználó az áramdíjon felül köteles megfizetni.
8. Mérlegkör tagság
$.HUHVNHGĘDYLOODPRVHQHUJLiUyOV]yOypYL/;;;9,W|UYpQ\pUWHOPpEHQ|QiOOyPpUOHJN|UDODStWiViUDMRJRVXOW
)HOKDV]QiOyDMHOHQ6]HU]ĘGpVEHQIRJODOWDNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQpVD6]HU]ĘGpVKDWiO\iQDNWDUWDPiUD.HUHVNHGĘPLQW
PpUOHJN|UIHOHOĘVPpUOHJN|UpKH]FVDWODNR]LN$)HOKDV]QiOyPLQWPpUOHJN|UWDJNO|QPpUOHJN|UWDJViJLGtMDWQHPIL]HW$
.HUHVNHGĘPLQWPpUOHJN|UIHOHOĘViWYiOODOMDD)HOKDV]QiOyWyOPLQWPpUOHJN|UWDJWyOD]iWYLWHOLUHQGV]HULUiQ\tWyYDOYDOy
NDSFVRODWWDUWiVDGPLQLV]WUDWtYIHODGDWDLW$PpUOHJN|UPĦN|GWHWpVpYHONDSFVRODWRVDGDWV]ROJiOWDWiVLN|WHOH]HWWVpJ
PHJV]HJpVpEĘOHUHGĘPLQGHQIHOHOĘVVpJDPpUOHJN|UIHOHOĘVWWHUKHOLDNLPHQWHVtWHQLWDUWR]LNPpUOHJN|UWDJRWPLQGHQHEEĘO
HUHGĘNiUDOyO
96]HU]ĘGpVSpOGiQ\DLpVPHOOpNOHWHL
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$MHOHQ(J\HGL6]HU]ĘGpVHOYiODV]WKDWDWODQUpV]pWNpSH]LD]È6=)-HOHQ6]HU]ĘGpVNpWD]RQRVD)HOHNiOWDOFpJV]HUĦHQDOitUW
HUHGHWLSpOGiQ\EDQNpV]OWPDJ\DUQ\HOYHQPHO\EĘOHJ\SpOGiQ\D)HOKDV]QiOyWHJ\SpOGiQ\D.HUHVNHGĘWLOOHWLPHJ$
)HOHNQHYpEHQDOitUyNpSYLVHOĘNUHQGHONH]QHNPLQGHQRO\DQMRJV]DEiO\LpVHJ\pEV]HUYH]HWLIHOKDWDOPD]iVVDODPHO\QHN
DODSMiQDV]HU]ĘGpVDOitUiViUDMRJRVXOWDN
106]HU]ĘGpVHVDMiQODWpUYpQ\HVVpJH
$6]HU]ĘGpV.HUHVNHGĘiOWDOLDOitUiViQDNIHOWpWHOHD]È6=)EHQPHJKDWiUR]RWWpUYpQ\HVVpJLIHOWpWHOHNWHOMHVOpVHYDODPLQWD
)HOKDV]QiOyiOWDOD6]HU]ĘGpVFpJV]HUĦDOitUiVDpVGRNXPHQWiOWPHJNOGpVHD.HUHVNHGĘUpV]pUH2013.12.03. 00:00-ig.
$)HOHNDMHOHQ6]HU]ĘGpVWDQQDNpUWHOPH]pVHpVHOROYDViVDXWiQPLQWDNDUDWXNNDOPLQGHQEHQPHJHJ\H]ĘWMyYiKDJ\yODJtUMiN
alá.
Kelt: Budapest, 2013. november 26.

……………………………………….
.HUHVNHGĘ
MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.

……………………………………….
)HOKDV]QiOyFpJV]HUĦDOitUiVD
Rábakecöl Községi Önkormányzat
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MEGHATALMAZÁS
(gazdálkodó szervezetek és társasházak)
.e5-h.1<207$72771$*<%(7ĥ..(/9$/Ï.,7g/7e6e7

Alulírott(ak) ........................................................................................................................................................................ mint a
Cégnév Rábakecöl Községi Önkormányzat
Székhely 9344 Rábakecöl, Kossuth Lajos utca 129
Cégjegyzékszám
Adószám 15370615108
Ajánlat iktatószám MVMP-AJ-135046; 623206
WRYiEELDNEDQÄ)HOKDV]QiOy´ FpJMHJ\]pVUHMRJRVXOWNpSYLVHOĘMHNpSYLVHOĘLH]HQQHO
meghatalmazom
(meghatalmazzuk)
az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: Cg. 01DGyV]iP YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘWKRJ\D)HOKDV]QiOyKHO\HWWpVQHYpEHQD
NHUHVNHGĘYiOWiVVDONDSFVRODWEDQDMHOHQPHJKDWDOPD]iVEDQPHJQHYH]HWWHJ\HWHPHVV]ROJiOWDWyQiOYDJ\
YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘQpOpVD]LOOHWpNHVKiOy]DWLHQJHGpO\HVQpOWHOMHVN|UĦHQHOMiUMRQ, különösen a hatályos
YLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVQNHWKHO\HWWQNpVQHYQNEHQIHOPRQGMD
)HOKDWDOPD]RPIHOKDWDOPD]]XND]0903DUWQHU=5WWKRJ\D)HOKDV]QiOyUyODYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpV
megkötéséhez szükséges adatokat kérjen a jelen meghatalmazásban megnevezett egyetemes szolgáltatótól vagy
YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘWĘOpVD]LOOHWpNHVHORV]WyLHQJHGpO\HVWĘO, és hozzájárulok/hozzájárulunk ahhoz, hogy ezeket az
adatokat az MVM Partner ZRt. megismerje és a hatályos jogszabályok szerint kezelje.
Kijelentem/kijelentjük, hogy az MVM Partner ZRt. jelen meghatalmazás szerinti eljárása során a Felhasználó válik jogosítottá
pVN|WHOH]HWWp7XGRPiVXOYHV]HPYHVV]NKRJ\D)HOKDV]QiOyKDWiO\RVYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVpQHN
felmondásával kapcsolatos bármilyen következmény a Felhasználót terheli. Kijelentem/kijelentjük, hogy az általunk átadott
DGDWRNDYDOyViJQDNPHJIHOHOQHND]RNSRQWDWODQViJiEyOYDJ\HOpJWHOHQVpJpEĘOHUHGĘNiURNpUWD]0903DUWQHU=5WW
VHPPLO\HQIHOHOĘVVpJQHPWHUKHOL
7XGRPiVXOYHVV]NDPHQQ\LEHQDPHJKDWDOPD]iVFpJV]HUĦHQDOitUWHUHGHWLSpOGiQ\DOHJNpVĘEED)HOKDV]QiOyKDWiO\RV
YLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVHV]HULQWLIHOPRQGiVLKDWiULGĘWPHJHOĘ]ĘPXQNDQDSSDOQHPiOOD]0903DUWQHU=5W
UHQGHONH]pVpUHD]0903DUWQHU=5WWIHOPRQGiVLN|WHOH]HWWVpJpVD]HEEĘOHUHGĘHVHWOHJHVNiUpUWIHOHOĘVVpJQHPWHUKHOL

-HOHQOHJLHJ\HWHPHVV]ROJiOWDWyYDOYDJ\YLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘYHOIHQQiOOyYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpV
adatai:
+DDMHOHQOHJLYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVHHJ\HWHPHVV]ROJiOWDWyYDOiOOIHQQNpUMND]DOiEELDGDWRN
megadását:
1./ Egyetemes szolgáltató neve: ……………………………………………………………………………………
6]HU]ĘGpVPHJV]ĦQpVpQHNOHKHWVpJHVGiWXPD««««««««««««««««««««««««««
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+DDMHOHQOHJLYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVHYLOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘYHOiOOIHQQNpUMND]DOiEELDGDWRN
megadását:
2./9LOODPRVHQHUJLDNHUHVNHGĘQHYH««««««««««««««««««««««««««««««
6]HU]ĘGpVLGĘWDUWDPD NpUMNDPHJIHOHOĘUpV]W;±HOMHO|OQLDNDSFVROyGyIHOVRUROWDGDWRNDWWHOMHVN|UĦHQPHJDGQL 

ƑKDWiUR]DWODQLGHMĦFVDNDYLOODPRVHQHUJLDYiViUOiVLV]HU]ĘGpVEHQU|J]tWHWWIRUGXOyQDSRQIHOPRQGKDWy
6]HU]ĘGpVEHQU|J]tWHWWIHOPRQGiVLLGĘ«««QDS
6]HU]ĘGpVEHQPHJMHO|OWIRUGXOyQDS«««««««««««««««««««««««

ƑKDWiUR]RWWLGHMĦDEHIHMH]ĘGiWXPHOP~OWiYDOPHJV]ĦQĘV]HU]ĘGpV
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Cégnév: ......................................................................................................................................................
Képviseli: ...................................................................................................................................................
meghatalmazó(k) neve
Tanúként:
Aláírás: ...............................................................
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Név: ....................................................................
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Szerződés száma:
Ügyfél azonosító:

H1 Hang Egyedi Előfizetői Szerződés
üzleti Előfizető részére közvetítőválasztás szolgáltatás igénybevételére
ELŐFIZETŐ ADATAI:
Előfizető/Vállalkozás neve:
Számlázási cím:
Előfizető székhely:
Postázási cím:
Telefon:
Előfizető nevében eljáró személy:
Pénzügyi kapcsolattartó személy:
E-mail cím:
Választott számlázási mód
Elektronikus számla befogadására
Fizetési mód:
Bank/Pénzforgalmi számlaszám:
Cégjegyzékszám:

Rábakecöl Polgármesteri Hivatal
9344 Rábakecöl, Kossuth Utca 129.
9344 Rábakecöl, Kossuth Utca 129.
9344 Rábakecöl, Kossuth Utca 129.
96-594-614
Tuba Erika

Telefax:
Telefon:
Telefon:

polgarmester@rabakecol.hu
Papíralapú számla: x
szolgáló e-mail cím:
@
Banki átutalás
58900019-11017488- -

-

-

Elektronikus számla:

Adószám:

15370615-2-08

Előfizető az előfizetői jogviszony fennállása alatt tett nyilatkozatait bármikor, indokolás nélkül módosíthatja, visszavonhatja. A nyilatkozatok megadását az Egyedi
Előfizetői Szerződés megkötésével, módosítását és visszavonását a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal lehet megtenni. A Szolgáltató a módosításokat 30
napon belül végzi el.
Részletes híváslista e-mailben.
Igen
Nem
Számlamelléklet postai úton. (Elektronikus számla igénylése esetén a postai út kizárt)
Igen
Nem
Más Szolgáltatónál Szolgáltató előválasztó szolgáltatással rendelkezem.
Igen
Nem
Az Előfizető hozzájárul az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezeléséhez.
Igen
Nem
Előfizető kéri az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásában történő alkalmazását, mint a kis- és középvállalkozásokra, a vonatkozó jogszabályokban lehetővé tett
választást.
Igen
Nem
Az Előfizető hozzájárul a fenti adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez.
Igen
Nem
Az Előfizető hozzájárul az adatállományban szereplő adatainak a Törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználáshoz.
Igen
Nem
Előfizető kijelenti, hogy jelen Egyedi Előfizetői Szerződésben foglaltakat megismerte, elfogadja.
Igen
Nem
Előfizető nyilatkozik, hogy a Szolgáltató képviselője tájékoztatta Előfizetőt arról, hogy kkv státusz esetén Előfizető kérheti az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok
alkalmazását a megrendelt távközlési szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben az adott távközlési szolgáltatást egyéni előfizetők is igénybe vehetik. Előfizető nyilatkozik,
hogy Szolgáltató képviselője megfelelő és elégséges tájékoztatást nyújtott az előfizetői minőségből eredő előnyökre és hátrányokra vonatkozóan, Előfizető jelen Egyedi Előfizetői
Szerződésben ennek megfelelően nyilatkozott. Előfizető megerősíti, hogy a szolgáltató a szerződés megkötését megelőzően felajánlotta a 12 hónapig tartó, valamint a
határozatlan időtartamú előfizetői szerződés megkötésének lehetőségét is, és bemutatta azok részletes feltételeit.

ELŐFIZETŐI NYILATKOZAT KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE
Alulírott, a közvetítő (Szolgáltató) választásra vonatkozó, a Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. 111. § alapján foglalt jogomat gyakorolva, adataim feltüntetése
mellett ezennel kijelentem, hogy Szolgáltatóként a H1 Telekom Kft-t, mint közvetítőválasztás kiegészítő Szolgáltatót és szerződéses partnerét választom. A H1
Telekommal szerződést kötök az alábbi hívásirányokra:

Helyi távbeszélő

Belföldi távbeszélő

Nemzetközi távbeszélő

Az alább rögzített kapcsolási számokra vonatkozóan a hozzáférést biztosító Szolgáltatómmal megkötött előfizetői szerződéssel rendelkezem és tudomásul veszem,
hogy ez az előfizetői szerződésem ezen kapcsolási számok és a választott szolgáltatás vonatkozásában módosul. Kijelentem, hogy a hozzáférést biztosító
Szolgáltatómmal szemben nincs tartozásom, és e tekintetben ellenem végrehajtási eljárás nincs folyamatban. Hozzájárulok ahhoz, hogy a H1 Telekom Kft. a fentiek
szerinti adataimat a hozzáférést biztosító Szolgáltatóm számára a Szolgáltató előválasztás beállítása érdekében átadja.
Előfizető kapcsolási száma ill. ISDN vezérszám

96594614

Szám-intervallum (ISDN2 és ISDN30)

Csatlakozás földrajzi címe

96-257529
-

9344 Rábakecöl, Kossuth Utca 129.

Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/1.;
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-16.30; E-mail: info@h1telekom.hu;
Telefonszám: 06 1 372 7777; 06 1 777 7800; Rövid hívószám: 1294;
Telefax: 06 1 372 7772; 06 1 777 7878

A hibabejelentő címe: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/1.
Nyitva tartás: munkanapokon 8.00-16.30; E-mail: info@h1telekom.hu;
Telefonszám: 06 1 372 7777; 06 1 777 7800; Rövid hívószám: 1294;
Telefax: 06 1 372 7772; 06 1 777 7878

ELŐFIZETŐ:

SZOLGÁLTATÓ:

JELEN SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐ ÁLTALI ALÁÍRÁSÁVAL ELŐFIZETŐ KIJELENTI,
HOGY AZ E SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKAT MEGISMERTE, ELFOGADJA.

H1 TELEKOM KFT.
SZÉKHELY: 2051 BIATORBÁGY, SZENT LÁSZLÓ U. 34.
POSTÁZÁSI CÍM: 1111 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 36-38;
TELEFONSZÁM: (06 1) 777 7800, 1294; TELEFAX: (06 1) 777 7878;
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-096082
ADÓSZÁM: 12514816-2-13; BANK: 10103056-45094400-00000006

BUDAPEST,
2013. év

. hónap

AZ ELŐFIZETŐ NEVÉBEN:

. nap

ALÁÍRÁS, PH.

A H1 TELEKOM NEVÉBEN:

ALÁÍRÁS, PH.

Az Egyedi Előfizetői Szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatás: közvetítőválasztás szolgáltatás.
Az Előfizető a közvetítő-előválasztás során nem az előfizetői hozzáférést biztosító (alaphálózati) Szolgáltatót választja telefonhívása továbbítására úgy, hogy a
választott hívásirány(ok)ra előfizetői szerződést köt a H1 Telekom-mal. Az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltató a kívánt hívásirányokra induló hívásokat
automatikusan átirányítja H1 Telekom hálózata felé. A közvetítő-előválasztás esetén az Előfizető a hívott előfizető elérésére különböző hívásirányokra (helyi, belföldi
távolsági és mobil, nemzetközi hívásirányok) külön-külön, illetőleg együttesen is jogosult szerződéskötésre a H1 Telekom-mal. Az Előfizetőnek a közvetítő-választás
szolgáltatás igénybevételéhez rendelkeznie kell a Magyar Telekom, Invitel, UPC Magyarország szolgáltatási területén legalább egy meglévő analóg vagy ISDN
telefonvonallal. Az Előfizetőnek a hozzáférést biztosító Szolgáltatójával fennálló előfizetői szerződése a választott hívásirányok vonatkozásában a 73/2004. (IV.15.)
Korm. rendelet 7.§. (4) bekezdés c) pontja szerint módosul.
Az Előfizető által kért szolgáltatásokat Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező Előfizetői Nyilatkozatban tudja meghatározni.
A szolgáltatást jellemző szolgáltatásminőségi követelmények célértékei az általános szerződési feltételek 4.1. pontjában kerültek feltűntetésre.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentést, vagy szerződéskötést követő 30 naptári napon belül a
Szolgáltató aktiválja a szolgáltatást, és Előfizető a nyújtott szolgáltatást az Egyedi Előfizetői Szerződés időtartama alatt igénybe veheti.
Az alapvető díjszabás (díjcsomag), a díjszámítás alapja, a kapcsolódó egyéb díjak az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerülnek
feltűntetésre. Az Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szereplő, egyéb kapcsolódó díjak az általános szerződési feltételek 7. pontjában találhatóak. A számla
kiegyenlítése történhet: készpénz-átutalási megbízással, pénzintézeten keresztüli átutalással, szolgáltató ügyfélszolgálatán készpénz befizetéssel.
A számlázási időtartam a Szolgáltató számlázási rendszeréhez igazodik és a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra terjed ki. A Szolgáltató a
számlákat az Előfizető számára a tárgyhó utolsó napját követő 15. napig megküldi 10 napos fizetési határidővel. Amennyiben az Előfizető a fenti időpontig nem
kap számlát a Szolgáltatótól, úgy azt az ügyfélszolgálati hívószámokon köteles bejelenteni. Abban az esetben, ha Előfizető a számla elektronikus úton történő
befogadását választja, úgy az általános szerződési feltételek 7.1.13. pontjában, az elektronikus számlaküldésre vonatkozó részletes feltételek szerint módosulnak a
számla kiállítására, megküldésére, befogadására és kiegyenlítésére vonatkozó szabályok.
Egyéb kapcsolódó díjak: korlátozás feloldási díj/szerződés 6.000 Ft, fizetési felszólítás díja/levél, áthelyezési díj/csatlakozás 3.000 Ft, átírási díj/szerződés 5.000
Ft, csomagmódosítási díj/szerződés 3.000 Ft, számlamásolat díja/másolat 1.000 Ft, számlaminimum díj/számlázási időszak 1.000 Ft, **szolgáltatás szüneteltetése
esetén fizetendő díj/hónap 2.500 Ft, telefonszám-változás esetén fizetendő szerződés-módosítási díj/csatlakozás 3.000 Ft, címváltozás miatti szerződés módosítás
díja/szerződés 3.000 Ft, csatlakozás típusának megváltoztatása/csatlakozás 3.000 Ft, ***hívásirányok módosítása közvetítőválasztás szolgáltatás esetén/csatlakozás
3.000 Ft. A kiegészítő percdíj mértéke 3 Ft/megkezdett perc. Üzleti Előfizető esetében hívószámonként a maximális kiegészítő percdíj mértéke nem lehet több
havonta 5000Ft-nál. **A szüneteltetés időtartamára a havi előfizetési díj 50%-a, előfizetési díj hiányában 2500 Ft / hónap. ***Szerződött hívásirányt csak
felmondási díj megfizetése mellett lehet a határozott időtartam alatt lemondani.
Az Egyedi Előfizető Szerződés tárgyát képező előfizetői szolgáltatással kapcsolatban az ingyenesen lebeszélhető percek, valamint a nyújtott kedvezmények mértéke
az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerülnek feltűntetésre. Az Egyedi Előfizetői Szerződés a közvetítőválasztás műszaki
megvalósulásával lép hatályba. Időtartama az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerül feltűntetésre.
A határozott időtartam lejáratát követően a szerződés megszűnik, kivéve, ha Előfizető tovább használja a szolgáltatást. Ebben az esetben a szolgáltatás
igénybevétele határozatlan idejű szerződéssel jön létre Előfizető ráutaló magatartásával, a szerződés egyéb pontjainak változatlan formában maradásával.
A határozott idejű szerződés megszűntetésének feltételei az Egyedi Előfizetői Szerződés részét képező tarifatáblázatban kerülnek feltűntetésre.
Előfizető a határozott idejű Egyedi Előfizetői Szerződés rendkívüli felmondására akkor jogosult, ha a Szolgáltató a hibabejelentéseit követően a hibát 30 napig nem
tudja elhárítani. Szolgáltató ebben az esetben a határozott idejű szerződés felmondásához fűzött hátrányos jogkövetkezményt nem alkalmazhatja. A határozott idejű
szerződés a Szolgáltató részéről csak rendkívüli felmondással, az Előfizető szerződésszegése esetén mondható fel. A rendkívüli felmondás felté teleit és
jogkövetkezményeit az általános szerződési feltételek 12. pontja tartalmazza. Az általános szerződési feltételek elérhetőek Szolgáltató központi
ügyfélszolgálatán, valamint a www.h1telekom.hu címen.
Amennyiben Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést egyoldalúan módosítja és a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, Előfizető a
határozott idejű Egyedi Előfizetői Szerződést az értesítéstől számított 15 napon belül, a határozatlan idejű Egyedi Előfizetői Szerződést az értesítéstől számított 8
napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani. Szolgáltató Előfizetőt a számlalevél mellékletében, amennyiben Előfizető elektronikus számlázást
választ, úgy az elektronikus számla megküldésének módjával egyező módon értesíti, amely értesítésnek a következőket kell tartalmaznia: a módosítások hatályba
lépésének időpontját, a módosítások lényegének rövid leírását, ha a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a
módosított díj összegét, az Előfizetőt a módosítás esetére megillető jogosítványokat. Előfizető elfogadó nyilatkozata szükséges, amikor az Előfizető által igénybe vett
szolgáltatás (díjcsomag) megszűnik, és helyette a Szolgáltató más díjcsomag igénybevételét ajánlja fel, vagy ha a szerződés módosítása többletterhet jelentő
kiegészítő szolgáltatás igénybevételére irányul. A nyilatkozattételre nyitva álló határidő az Előfizetőnek küldött értesítés Előfizető általi átvételét követő 15 nap. Az
Előfizető nyilatkozattételének elmulasztása az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésének tekintendő, amennyiben azonban az Előfizető a nyilatkozattételre nyitva
álló határidőn túl is igénybe vette a Szolgáltató módosított szolgáltatását, úgy az az Egyedi Előfizetői Szerződés ennek megfelelő elfogadásának tekintendő.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosításának esetei: áthelyezés, névátírás, telefonszám-változás, címváltozás, csatlakozás típusának megváltozása, hívásirányok
módosítása. A módosítások feltételeit az általános szerződési feltételek 13.6. pontja tartalmazza.
Az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésének esetei, a megszűnés határideje: az Előfizető rendes felmondásával (30 napra), az Előfizető rendkívüli
felmondásával (8 napra), a Szolgáltató rendes felmondásával (30 napra), a Szolgáltató rendkívüli felmondásával (15 napra), Előfizető elállása esetén (8 napra),
jogutód nélküli megszűnésével (8 napra), a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével (60 napra), a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, a
határozott időtartamú szerződés esetén a határozott idő elteltével, amennyiben nem kerül meghosszabbításra a szerződés időtartama, a felek közös megegyezésével
történhet. A megszűnés feltételeit az általános szerződési feltételek 12.1. pontja tartalmazza.
A Szolgáltatói szerződésszegés jogkövetkezményeit az ÁSZF 9.1.5., a díjreklamáció intézését az ÁSZF 6.2.1., a kötbérfizetés intézésének szabályait az ÁSZF 6.2.2.
pont tartalmazza. A szerződés szüneteltetésének feltételeit az ÁSZF 5.1., a szolgáltatás korlátozásának feltételeit az ÁSZF 5.2. pontja tartalmazza. A
hibabejelentések a hibabejelentő elérhetőségének bármelyikén megtehetőek. Számlapanasz írásban (levél, telefax, e-mail), a Szolgáltatóhoz címezve tehető
meg. A hibajelentések elintézési rendjét az ÁSZF 6.1., a számlapanaszok elintézési rendjét az ÁSZF 6.2., a karbantartási szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat az
ÁSZF 5.1.1. pontja tartalmazza. Előfizető a kötbérre, kártérítésre vonatkozó igényét a Szolgáltatóhoz intézett levél útján jelentheti be. A Szolgáltató a
hibabejelentéseket 72 órán belül kivizsgálja és az elvégzett vizsgálat alapján az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárás eredményeként valósnak
bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát kijavítja, vagy az Előfizetőt értesíti arról, hogy további helyszíni, az előfizetői hozzáférési ponton, vagy azt is érintően
lefolytatandó vizsgálat szükséges, vagy a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel. A
Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést 15 napos felmondási idővel, az Előfizető szerződésszegésére hivatkozva felmondhatja, amennyiben az Előfizető az
esedékes díjat az esedékességtől számított 30 napon belül a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés elküldését 15 nappal követően sem egyenlítette ki.
Jelen Egyedi Előfizetői Szerződést a Felek egyező akarattal, az általános szerződési feltételektől eltérően, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvényben, valamint az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelettel összhangban kötötték. Az
Egyedi Előfizetői Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató általános szerződési feltételei, az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes
szabályairól szóló 6/2011. (X.6.) NMHH elnöki rendelet és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (ebben a sorrendben) az irányadó.
Amennyiben Előfizető határozott időtartamú szerződést köt és a határozott időtartamon belül a szolgáltatásba bevont előfizetői hozzáférési pontok számát csökkenti,
úgy köteles Szolgáltató részére a szolgáltatás megkezdésekor kedvezményként biztosított szolgáltatás-aktiválási díjat a vonatkozó csatlakozásokra megfizetni. Ezen
eljárást kell alkalmazni arra az esetre is, ha Előfizető a határozott időtartamon belül a szolgáltatásba bevont csatlakozásokra megrendelt hívásirányokat (helyi,
belföldi, nemzetközi) módosítja, vagy csökkenti.

ELŐFIZETŐ:

AZ ELŐFIZETŐ NEVÉBEN:

SZOLGÁLTATÓ:

ALÁÍRÁS, PH.

A H1 TELEKOM NEVÉBEN:

ALÁÍRÁS, PH.

H1 Hang Egyedi Előfizetői Szerződés tarifatáblázat üzleti Előfizető részére
A H1 Hang szolgáltatás nettó egyedi árai. Az árak érvényesek 2013. szeptember 6-tól visszavonásig.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat a http://www.h1telekom.hu weboldalon talál.

Díjcsomag

H1 Max

Számlázási alap

perc

Díjcsomag előfizetési díj

2 500,00 Ft

Belföldi hívásdíjak
Helyi, Helyközi I
Belföldi Távolsági, Helyközi II
Belföldi Mobil

Csúcsidőben

Csúcsidőn kívül

6. Zóna

58,00 Ft

4,00 Ft

4,00 Ft

1. Zóna

11,00 Ft

7. Zóna

63,00 Ft

5,00 Ft

5,00 Ft

2. Zóna

22,00 Ft

8. Zóna

83,00 Ft

25,00 Ft

25,00 Ft

3. Zóna

24,00 Ft

9. Zóna

97,00 Ft

4. Zóna

35,00 Ft

10. Zóna

135,00 Ft

5. Zóna

48,00 Ft

11. Zóna

325,00 Ft

Nemzetközi hívásdíjak

Kérjük, hogy az aláírásra jogosult, mint a megrendelés részét képező szerződéses dokumentációt, az aláírásával lássa el!

Ügyfél neve: Rábakecöl Polgármesteri Hivatal
Ügyfél aláírása:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dátum:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A szolgáltatást határozott 24 hónapos időtartamra nyújtjuk. A tarifatáblázatban fel nem tüntetett előfizetési díjakra, egyéb kapcsolódó díjakra, illetve hívásdíjakra a
mindenkor hatályos általános szerződési feltételekben feltüntetett díjak az irányadóak. Készpénz-átutalási megbízás díja a befizetett összeg 3,6 ezreléke + ÁFA díjelemből
áll azzal, hogy a készpénz-átutalási megbízás minimális díja 110,- Ft/db+ÁFA. A tarifatáblázat az Egyedi Előfizetői szerződés részét képezi, harmadik fél részére nem
átadható és annak tartalmáról harmadik fél nem tájékoztatható. Az árak nem tartalmazzák a hatályos ÁFA törvény szerinti adó mértékét. Határozott időtartam alatt
Szolgáltató a kedvezményes díjakon nyújtja szolgáltatását Előfizető részére. Amennyiben Előfizető a szerződést a határozott idő lejárta előtt szünteti meg, illetőleg
díjtartozás, vagy az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb ok miatt a Szolgáltató az előfizetői jogviszony felmondására kényszerül, úgy az Előfizető 50
000 Ft + Áfa felmondási díjat, 10 000 Ft +Áfa belépési díjat, 3 000 Ft +Áfa aktiválási dijat/csatlakozás, valamint Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során kapott
kedvezményeket a kiállított számla alapján visszafizetni. Csúcsidő: munkanapokon 7-től 18 óráig. Csúcsidőn kívüli időszak: munkanapokon 18-tól 7 óráig, valamint
munkaszüneti napokon 0 és 24 óra között.
1. Nemzetközi Zóna
Ausztria vez., Belgium vez., Csehország vez., Finnország vez., Franciaország vez., Görögország vez., Hollandia vez., Kanári-szigetek, Luxemburg vez., Nagy - Britannia, É. Ír vez., Németország vez., Olaszország vez., Vatikán vez.,
Portugália vez., Spanyolország vez., Svájc vez., Svédország vez.

2. Nemzetközi Zóna
Amerikai Egyesült Államok, Ciprus vez., Észtorsz. vez., Horvátország vez., Kanada, Lengyelorsz. vez., Szlovákia vez., Szlovénia vez.

3. Nemzetközi Zóna
Amerikai Virgin Szigetek, Ausztrália vez., Dánia vez., Hawaii Szigetek, Hongkong vez., Írország vez., Izrael vez., Moldova vez., Norvégia vez., Puerto Rico, Románia vez., Ukrajna vez.

4. Nemzetközi Zóna
Szerbia és Montenegro vez., Macedónia vez., Macedónia mobil

5. Nemzetközi Zóna
Ausztria mobil, Albánia vez., Bosznia - Hercegovina vez., Csehország mobil, Izland, Lettország vez., Litvánia vez., Litvánia mobil, Németország mobil, Románia mobil, Szingapúr vez., Szlovákia mobil, Törökország vez.

6. Nemzetközi Zóna
Albánia mobil, Andorra vez., Andorra mobil, Belgium mobil, Bosznia - Hercegovina mobil, Bulgária vez., Bulgária mobil, Finnország mobil, Fehéroroszország vez., Fehéroroszország mobil, Görögország mobil, Hollandia mobil,
Horvátország mobil, Izrael mobil, Szerbia és Montenegro mobil, Kazahsztán vez., Kazahsztán mobil, Kolumbia vez., Kolumbia mobil, Koreai Köztársaság vez., Koreai Köztársaság mobil, Liechtenstein vez., Luxemburg mobil, Málta,
Moldova mobil, Monaco vez., Nagy - Britannia és Észak - Írország mobil, Olaszország mobil, Oroszország vez., Oroszország mobil, San Marino vez., San Marino mobil, Spanyolország mobil, Svédország mobil, Szingapúr mobil, Tajvan
vez., Tajvan mobil, Törökország mobil, Szlovénia mobil, Ukrajna mobil

7. Nemzetközi Zóna
Algéria vez., Algéria mobil, Ausztrália mobil, Botswana, Ciprus mobil, Comore-szigetek, Combellga, Dánia mobil, Dél - afrikai Köztársaság vez., Dél - afrikai Köztársaság mobil, Észtország mobil, Franciaország mobil, Francia Guyana,
Fülöp - szigetek vez., Fülöp - szigetek mobil, Grönland, Grúzia, Guadeloupe vez., Guadeloupe mobil, Guinea, Hong Kong mobil, Indonézia vez., Indonézia mobil, Írország mobil, Jamaica, Japán vez., Japán mobil, Kína vez., Kína
mobil, Lettország mobil, Líbia vez., Líbia mobil, Marokkó vez., Marokkó mobil, Martinique, Mayotte, Mexikó, Monaco mobil, Norvégia mobil, Palesztin Önkormányzati Területek, Portugália mobil, Réunion, Saint - Pierre és Miquelon,
Svájc mobil, Tatarsztán, Thaiföld

8. Nemzetközi Zóna
Angola, Argentína vez., Argentína mobil, Aruba, Azerbajdzsán, Bahrein, Belize, Brazília vez., Brazília mobil, Egyesült Arab Emírségek, Gibraltár vez., Gibraltár mobil, Guatemala, Irán, Jordánia, Katar, Kongó, Lengyelország mobil,
Liechtenstein mobil, Malajzia, Niger, Nigéria, Szíria, Tunézia, Uganda, Új - Zéland vez., Új - Zéland mobil, Üzbegisztán vez., Üzbegisztán mobil, Zimbabwe

9. Nemzetközi Zóna
Antigua és Barbuda, Barbados, Bermuda, Brit Virgin - szigetek, Burkina Faso, Chile vez., Chile mobil, Dominikai Közösség, Elefántcsontpart, Feröer, Ghána, Honduras, India, Kajmán - szigetek, Kuvait, Malawi, Mauritánia, Montserrat,
Omán, Örményország, Panama, Peru vez., Peru mobil, Saint - Lucia, Saint Vincent és Grenadine - szigetek, Szaud - Arábia, Szváziföld, Turks- és Caicos - szigetek, Venezuela

10. Nemzetközi Zóna
Anguilla, Benin, Bhután, Brunei, Burundi, Csád, Dominikai Köztársaság, Ecuador vez., Ecuador mobil, Egyenlítői - Guinea, Egyiptom, Gabon, Haitik vez., Haitik mobil, Holland Antillák , Jemen, Kamerun, Kenya, Kirgizisztán, Lesotho,
Libanon vez., Libanon mobil, Libéria, Madagaszkár, Makaó, Maldív - szigetek, Mauritius, Mongólia, Mozambik, Namíbia, Nicaragua, Saint Kitts és Nevis, Seychelle - szigetek, Sierra Leone, Sri Lanka, Szenegál, Szudán, Tanzánia
(Zanzibár), Togo, Uruguay, Zambia

11. Nemzetközi Zóna
Afganisztán, Amerikai Szamoa, Antarktisz, Ascension, Ausztrália külbirtokai, Bahama, Banglades, Bissau - Guinea, Bolívia, Cook - szigetek, Costa Rica, Diego Garcia, Dzsibuti, Eritrea, Észak - Mariana - szigetek, Etiópia, Falkland szigetek, Fidzsi - szigetek, Francia Polinézia, Gambia, Grenada, Guam, Guyana, Irak, Kambodzsa, Kelet - Timor, Kiribati, Kongói Demokratikus Köztársaság (Zaire), Koreai NDK, Közép - afrikai Köztársaság, Kuba, Laosz, Mali, Marshall szigetek, Mianmar, Midway, Mikronézia, Nauru, Nepál, Niue, Norfolk - sziget, Pakisztán, Palau, Pápua, Paraguay, Ruanda, Saint Ilona, Salamon - szigetek, Salvador, Sao - Tomé és Principe, Suriname, Szamoa, Szomália,
Tádzsikisztán, Tokelau - szigetek, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Türkmenisztán, Új - Guinea, Új - Kaledónia, Vanuatu, Vietnam, Wake, Wallis és Futuna, Zöld - foki Köztársaság

MEGÁLLAPODÁS
állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
amely létrejött:
egyrészről a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 17. § (1) bekezdésének e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. szám, adószáma: 140773402-44. cégjegyzékszáma: 01-10-045784, statisztikai számjele: 14077340-6420-114-01)
képviseli: Bvotyik Mihály helyettes területi irodavezető és Takács Zoltánné gazdasági
menedzser, mint tulajdonba adó (a továbbiakban: MNV Zrt.),
másrészről Rábakecöl Község Önkormányzata (székhely: 9344 Rábakecöl Kossuth L. u.
129.; törzsszám: 370619 adószám: 15370615-1-08; statisztikai számjel: 15370615 8411 321
08) képviseli: Tuba Erik polgármester, mint tulajdonba vevő (a továbbiakban:
Önkormányzat),
– együttesen: Szerződő Felek – között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
I. Előzmények:
I.1. A Vtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a rábízott állami vagyon felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, ha
törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, az MNV Zrt. gyakorolja. A Vtv.
33. §-ának (1) bekezdése szerint állami vagyon tulajdonjogának átruházására – ha törvény
eltérően nem rendelkezik – kizárólag az MNV Zrt. jogosult.
I.2. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésekből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi
CXVIII. tv. (a továbbiakban: Törvény) 1. § és 1. számú melléklete alapján az ingatlannyilvántartásban a Rábakecöl 0154/2 helyrajzi szám alatt felvett, ”Kivett kápolna”
megnevezésű ingatlan ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kerül a kötelező
közfeladatainak ellátásának elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat
az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.
II. A szerződés tárgya:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás tárgyát az ingatlan-nyilvántartás
szerint a Magyar Állam tulajdonában és az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő alábbi ingatlan
(a továbbiakban: Ingatlan) képezi.

Az Ingatlan adatai:

Település
(cím)

Hrsz.

Rábakecöl 0154/2

Művelési ág/
Kivett
megnevezés
kápolna

Tul.
Terület
hányad
(m2)
1/1

281

Forgalmi
érték (*)
(Ft)

Nyilvántartási
érték (Ft)
Bruttó
Nettó

600000.-

9911.-

9911.-

(*) A Törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a forgalmi értékként az Önkormányzat által készíttetett és
megküldött adó-és értékbizonyítvány vagy értékbecslésben szereplő forgalmi értéket kell feltüntetni.

III. Az Ingatlan átadása:
III.1. Az MNV Zrt. kijelenti, hogy az Ingatlan tulajdonjogát ingyenesen átadja az
Önkormányzat részére, az Önkormányzat pedig azt átveszi. Felek tudomásul veszik, hogy az
Önkormányzat a tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével válik az
Ingatlan tulajdonosává.
III.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Ingatlant kötelező közfeladatai ellátásának
elősegítése érdekében kívánja használni.
III.3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy saját költségvetése terhére a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségeket – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét – megtéríti.
III.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Törvény 3.§ (1) bekezdésben meghatározott
tájékoztatási kötelezettségének az MNV Zrt. a jelen megállapodás megkötését megelőzően, az
MNV/01/40920/36/2013 iktatószámú levelében tett eleget. Az MNV Zrt. jelen megállapodás
megkötését követően átadja az Önkormányzat részére az Ingatlannal kapcsolatos
rendelkezésére álló iratokat a csatolt mellékletek szerint.
III.5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a bérbeadással – vagy más jogcímen – történő
hasznosítási jogviszonyból eredő kötelezettségekért, és a tulajdonossal szemben támasztott
esetleges jövőbeni követelésekért helytáll.
III.6. Az Ingatlan birtokbaadása Szerződő Felek részvételével, átadás-átvételi jegyzőkönyv
felvételével történik a jelen megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül, előre
egyeztetett időpontban.
IV. További nyilatkozatok:
IV.1. Az MNV Zrt. jelen megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a Rábakecöl 0154/2 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú
kizárólagos tulajdoni hányadára vonatkozóan a Magyar Állam tulajdonjoga és az MNV Zrt.
vagyonkezelői joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre, az Önkormányzat tulajdonjoga –
ingyenes tulajdonba adás jogcímén – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
IV.2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Ingatlanon a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 13. § (5) bekezdése alapján a tulajdonjog
megszerzésétől – az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésétől –
számított 15 évig a törvény erejénél fogva elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési
tilalom az Nvt. 13. § (10) bekezdése alapján a Magyar Állam által történő tulajdonszerzésre
nem terjed ki.

A Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul
hozzájárulnak, és kölcsönösen kérik, hogy a Magyar Állam javára a jelen szerződés alapján
történő tulajdonszerzéstől számított 15 évig az Ingatlanra elidegenítési tilalom kerüljön
feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
IV.3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodás általa történő aláírásának
időpontjában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minősül. A köztartozással kapcsolatos kizáró feltétel
fennállásának hiányát az Önkormányzat 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal
igazolja vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Az
MNV Zrt. ennek alapján megállapítja, hogy az Önkormányzat köztartozásmentes minősége
hitelt érdemlően igazolt és az MNV Zrt-vel szemben nincs lejárt tartozása. Az Nvt. 13. § (2)
bekezdése szerint nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható
szervezet részére lehet. Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1.af) pontja értelmében a helyi
önkormányzatok átlátható szervezetnek minősülnek, így az Önkormányzat részére a nemzeti
vagyon tulajdonjoga – az e pont szerinti egyéb előfeltételek teljesítése esetén – átruházható.
V. Kötelezettségvállalások:
V.1. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az Ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel
és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.
V.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az Ingatlan meglévő, a szerződéskötés időpontjában
fennálló műszaki és egyéb állapotát ismeri és azt jelen állapotában, valamint
környezetvédelmi, tűzszerészeti, vegyvédelmi és esetleges egyéb szennyeződéstől való
mentesítés nélkül veszi a tulajdonába. Az Önkormányzat kijelenti, hogy saját költségvetése
terhére vállalja az Ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését,
illetve ha az Ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges
engedély(ek) megszerzését.
V.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Ingatlan vonatkozásában sem a Magyar Állammal,
sem annak képviseletét ellátó MNV Zrt.-vel szemben semmilyen követelést nem támaszt.
V.4. Az Ingatlant az Önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem
idegenítheti el (ideértve az ellenérték nélkül történő elidegenítést és az apportálást is), továbbá
azt a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig a köztelező közfeladatai ellátásának
elősegítése érdekében köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni. A jelen pontban
rögzített kötelezettségeinek az Önkormányzat a tulajdonjog megszerzésének időpontját
megelőzően is köteles eleget tenni.
V.5. Amennyiben az Önkormányzat a kötelező közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében
történő hasznosításra vonatkozó – jelen megállapodás szerinti – kötelezettségeinek részben
vagy egészben nem tesz eleget, vagy az Ingatlant nem hasznosítja, köteles az MNV Zrt.
felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő
állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén az Önkormányzat köteles a II.
pontban rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított, a
mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét az MNV Zrt-nek a felszólítás
kézhezvételétől számított 60 napon belül kötbérként megfizetni.
V.6. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az MNV Zrt. a jogsértő állapot határidőre
történő megszüntetésének elmulasztása esetén – az V.5. pont szerinti kötbér követelése helyett
– a jelen megállapodástól elállhat. Amennyiben az MNV Zrt. elállási jogát gyakorolja, az

Önkormányzat a Magyar Állammal (az MNV Zrt-vel) szemben megtérítési igénnyel vagy
egyéb követeléssel nem élhet, köteles ugyanakkor az Ingatlanban bekövetkezett
értékcsökkenés összegét az MNV Zrt-nek megfizetni, amennyiben az értékcsökkenés az
Ingatlan nem a felhasználási célnak megfelelő hasznosítására, továbbá a hasznosítási vagy az
állagmegóvási kötelezettség elmulasztására vezethető vissza.
V.7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodásban előírt kötelezettségei
teljesítéséről (az átruházott vagyon hasznosításáról) – a megállapodás hatályba lépését követő
évtől számított – jelen megállapodás IV.2. pontjában meghatározott elidegenítési tilalom
fennállásának ideje alatt, minden év december 31. napjáig írásban tájékozatja az MNV Zrt-t.
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az Ingatlan jelen
megállapodás II. pontjában rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV
Zrt. részére, mint késedelemi kötbért megfizetni, az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának
kézhezvételétől számított 30 napon belül. A késedelmi kötbér megfizetése a beszámolási
kötelezettség teljesítése alól nem mentesít.
V.8. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei
teljesítését az MNV Zrt. ellenőrizheti. Az ellenőrzés során az MNV Zrt. vagy az általa az
ellenőrzés lefolytatása érdekében megbízott személy (szervezet) jogosult – többek között – az
Ingatlan hasznosítását helyszíni szemle keretében ellenőrizni, és a felhasználással kapcsolatos
valamennyi iratba, adathordozón tárolt adatba – a jogszabályokban meghatározott adat-és
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni valamint az Önkormányzattól felvilágosítást,
tájékoztatást, nyilatkozatot kérni.
V.9. Az Önkormányzat a jelen megállapodástól annak megkötését követő egy évig elállhat,
amennyiben megállapítható, hogy az Ingatlanon a megállapodás megkötését megelőzően
keletkezett és a megállapodás megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás,
korlátozás, vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az Ingatlan
közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben
korlátozza, vagy a tartozás az Ingatlan jelen megállapodás II. pontjában rögzített forgalmi
értéket meghaladja.
VI. Egyebek:
VI.1. Az Önkormányzat a birtokbaadás időpontjától kezdve szedi az Ingatlan hasznait,
valamint viseli annak terheit és a bekövetkező károkat.
VI.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1)
bekezdése alapján az Ingatlan tulajdonjogának átruházásával kapcsolatosan illetékmentességet
élveznek.
VI.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges
felhatalmazással rendelkeznek.
VI.4. Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával felhatalmazzák Dr. Rákosfalvy Zoltán
ügyvédet (székhely: 9022 Győr Teleki L. u. 17., Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi
Kamara – nyilvántartási szám: 43/III/92), hogy a tulajdonjog-átruházás és a IV.2. pont szerinti
elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartási átvezetésével illetve bejegyzésével kapcsolatosan
az ingatlanügyi hatóság előtt Szerződő Felek képviseletében eljárjon.
VII. Jogviták rendezése:

VII.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos
esetleges vitáikat elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége
esetében az általános szabályok szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz
fordulnak jogorvoslatért.
VII.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi CXVIII. tv., az
Nvt., a Vtv., az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Mötv., és az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
VIII. A megállapodás hatálybalépése:
VIII.1. Jelen megállapodást Szerződő Felek annak áttanulmányozása és értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Kijelentik továbbá, hogy jelen
megállapodás annak aláírása napján lép hatályba. Ha az aláírások nem ugyanazon napon
történnek, a hatályba lépés időpontja a későbbi aláírás napja.
VIII.2. Jelen megállapodás 7 példányban készült és 5 számozott lapból, valamint 3 db
elválaszthatatlan mellékletből (KT határozat, tulajdoni lap, nyilvántartási lap) áll, amelyből 3
példány az MNV Zrt-t, 4 példány az Önkormányzatot illeti meg.
Budapest, 2013…………. ……napján

Rábakecöl, 2013. november 5. napján

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Rábakecöl Község Önkormányzata

…………………………………….
Bvotyik Mihály és Takács Zoltánné
helyettes területi
gazdasági
irodavezető
menedzser

……………………………….
Tuba Erik
polgármester

Tulajdonba adó

Tulajdonba vevő

Az MNV Zrt. részéről ellenjegyzem:
Budapesten, 2013. ………. …..napján

Az Önkormányzat részéről ellenjegyzem:
Rábakecölön, 2013. november ……napján

………………
ügyvéd

…………………………
jogtanácsos/ügyvéd

Melléklet: 59/2013.(VII.22.) számú KT határozat
Tulajdoni lap, nyilvántartási lap

Tisztelt Tuba Erik Polgármester Úr!
Cégünk, az Optimális Biztosítás Kft a biztosítási piac egyik legjobban szervezett,
leghatékonyabban működő tanácsadó cége. Tevékenységünk leginkább hazai közép- és
nagyvállalatok valamint önkormányzatok kockázatkezelésére terjed ki.
A társaságok kockázatkezelése, cégspecifikus kockázatkezelési stratégiák, biztosítások
kialakítása, folyamatos karbantartása, a kárrendezés ma már egyike a legbonyolultabb
modern üzleti tudományoknak.
Az egységes vállalati kockázatkezelés egyre inkább elengedhetetlen a fenti társaságok
körében.

A vállalati kockázatkezelés modellje
Értékelés
Azonosítás

Tapasztalati
adatok
Elemzési szakasz (ez a
jelenlegi munkafázis)

Kockázat
áthárítás

Benchmarking

Elemzés

Kockázatfinanszírozás

A problémameghatározás
szakasza

Felmérés

Stratégia

Kockázatkontroll

Megoldási szakasz

Tapasztalataink szerint a kockázatok áthárítására a társaságok, önkormányzatok többek között
biztosítási szerződéseket is vásárolnak.
A szerződések kialakítása, a konstrukció kidolgozása az esetek többségében nem a releváns
kockázatok felmérésén, nem valódi biztosítási szakértői szemlélettel és közreműködéssel
történik. Emiatt nagyon sok a nem kezelt illetve nem megfelelően kezelt kockázat. Jellemző a
félreértés a biztosítási szerződés valós tartalma és a biztosítani szándékozott kockázatok
között.
Ezen anomáliákra szinte kivétel nélkül csak utólag, egy bekövetkezett káresemény kapcsán
derül fény, mikor a biztosító által fizetett kártérítés összege nem megfelelő vagy a biztosítási
szerződés nem is terjed ki a bekövetkezett káreseményre és más egyéb kockázatkezelési,
áthárítási módszert sem vagy nem megfelelő módon alkalmaztak.
A problémák forrása nem feltétlenül a biztosítók helytelen hozzáállása, a kialkudott díj
nem megfelelő volta, hanem
a vállalat valódi kockázatainak nem megfelelő azonosítása, kezelése,

a biztosítási konstrukció szakszerűtlen kidolgozása,
a szakmai hozzáértés hiányában történő látszatverseny lefolytatása és
a kialakított biztosítási szerződés nem megfelelő érvényesítése.

MIT JELENT AZ OPTIMÁLIS KFT TEVÉKENYSÉGE
RÁBAKECÖL ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA?
























Cégünk vállalja a társaság kockázatainak felmérését, a veszély nemek azonosítását, a
kockázati profil kialakítását
Stratégiai tervezéshez, kockázatkezeléshez használható viszonyítási alapok bemutatása,
összehasonlítása, iparági megfelelőségek kimutatása ( Benchmark )
Helyi speciális kockázatok azonosítása, helyszíni tételes kockázatfelmérés
Meglévő biztosítási szerződések értékelése
Egyedi, speciális testre szabott biztosítási konstrukció kidolgozása, esetleges módosítási
javaslattétel
Biztosítótársaságok versenyeztetése
Beérkezett pályázatok értékelése, összehasonlítása, elemzése
Az egyes Biztosítók biztosítási feltételeiben rejlő különbségek kizárások összevetése a
versenyeztetéshez szükséges azonos szintre emelése, súlyozása.
Biztosító Társaságok értékelése (adminisztráció, kárrendezési tevékenység, vállalási
kapacitás...stb)
Végleges biztosítási szerződés kidolgozása, feltételek záradékok, kizárások pontosítása,
ellenőrzése, kötvényesítés folyamatának követése.
Cégünk vállalja mind a meglévő, mind a kialakított biztosítási szerződések folyamatos
kezelését, testre szabását, valamennyi adminisztrációt, számla- és díjkövetést, ellenőrzést.
A bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatos valamennyi ügyintézést, szakmai
érdekképviseletet a korrekt kártérítési összeg kifizetéséig a kár lezárásáig
Intézményi, időszaki, módozati, területi, kárstatisztika készítése elemzése, önrész alatti
károk adminisztrálása kárstatisztika vezetése
Beruházások, kivitelezések pályázatok esetén, a kivitelező biztosítási feltételeinek,
paramétereinek meghatározását, ellenőrzését a biztosítottság fennállásának nyomon
követését, szakmai tanácsadást

Biztosítási szakismerettel, tapasztalattal rendelkező szakembereink, egyedülálló
nyilvántartási, folyamatkezelő és vállalatirányítási rendszerünk, elektronikai
háttértámogatásunk, feladat orientált cégfelépítési és ellenőrzési rendszerünk biztosítja
és garantálja Megbízó Partnereink elégedettségét.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, tisztelettel invitálom az Önkormányzat
kockázatkezelési, biztosítási ügyekben meghatározó vezetőit, testület tagjait további
tárgyalásokra, ahol konkrétabban és bővebben megtárgyalhatjuk együttműködésünkben rejlő
lehetőségeket!
Budapest, 2013.11.25

Tisztelettel:
Kern András

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás
Név, rövid név:
__________________________________________________________________________________________
__
Székhely:__________________________________________________________________________________
_______________
Cégjegyzékszáma:______________________________________
Adószáma:__________________________________________
Képviseli:
Név:
Leánykori
neve:___________________________________________
Születési helye és ideje:
Anyja
neve:_____________________________________
mint Megbízó és
Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft (1181 Budapest Kemény Zsigmond u. 1.;
Adószám: 13620897-2-43; Cégjegyzékszám: Cg 01-09-864733; Felügyeleti hatóság: PSZÁF; Felügyeleti
engedély szám: 35387/3/2005 Számlavezető bank és számlaszám: CIB Bank, 11102704-13620897-01000003 ;
Eljárás minősége:
független biztosításközvetítő; Biztosítók nevében nem jár el,
nincs közvetlen vagy közvetett részesedése biztosítóban, más biztosításközvetítőben;
Szakmai tevékenysége során okozott károkért
AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (1133 Budapest, Váci u. 76.) áll helyt.
Kötvényszám: 2350 015580
Kártérítési limit:1.120.200EUR/kár, azaz kb.309.000.000Ft/kár, 1.680.300EUR/év azaz
kb.463.000.000Ft/év
Panasztételi lehetőség és annak elbírálására jogosult szerv:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, www.pszaf.hu, telefonszáma: +361 4899100
Továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
A Megbízó……………..-i hatállyal, kizárólagosan Megbízza a Megbízottat, hogy számára biztosítási alkuszi
tevékenységet folytasson valamennyi biztosítási szerződése tekintetében. A szolgáltatás részletes feltételeit a
Megbízási szerződés tartalmazza.
Ezen Megbízás keretében Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy a biztosítótársaságokkal az összes szükséges
tárgyalást lefolytassa. Amennyiben a szerződések megkötése, változtatása, a biztosítási fedezetek módosítása vagy
felmondása szükséges, a Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy ezekben az esetekben a vele történt egyeztetés
után nevében és helyette joghatályosan eljárjon.
A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy a Megbízó valamennyi káreseményével kapcsolatban
információkat kérjen, valamint az összes szükséges tárgyalást lefolytassa, ügyintézést végezze.
A Megbízó felhatalmazza az érintett biztosítótársaságokat, hogy biztosításaival és káreseményeivel kapcsolatban
valamennyi információt, adatot ide értve a kártérítési összegeket, kifizetés dátumát.....stb is Megbízott részére
kiadja.
Megbízó jelen okirat aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az érintett biztosítótársaságoknál jelen
szerződés aláírásától valamennyi meglévő biztosításának partnergazdája, gondozója, kezelője Megbízott legyen.
Megbízott vállalja, hogy Megbízó ezen irányú igényét a biztosító társaságok felé közvetíti.
A biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény 155 –a értelmében a
biztosítási alkusz jogosult kezelni a biztosított (szerződő), kedvezményezett és károsult személyes adatait,
valamint a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő adatokat. Az
alkuszt a tevékenysége során a tudomására jutott adatok és tények vonatkozásában titoktartási kötelezettség
terheli.
Az alkusz az adatokat és tényeket- a jogszabályokban meghatározott és a biztosítók terméktájékoztatójában
felsorolt eseteket kivéve- csak akkor hozhatja harmadik fél (biztosító) tudomására, ha erre vonatkozóan az
érintett féltől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve felmentést kapott.
Jelen megbízás minden korábbi, e tárgyban kiadott alkuszi megbízást érvénytelenít és a megbízási szerződésben
meghatározott módon írásban mondható fel.

Budapest,…2013. ……………..
...........................................................
Megbízott

................................................................
Megbízó

Megbízási szerződés
(Amely Azonosítási adatlapként is szolgál a 2007. évi CXXXVI. tv.-ben előírt feladatok végrehajtásához.)
Mely létrejött egyrészről:
Név, rövid név: _____________________________________________________Telefonszám:
____________________________
Székhely:_______________________________________Telephely:
__________________________________________________
Levelezési cím:_____________________________________________ E-mail
cím:______________________________________
Elektronikus számlázáshoz, levelezéshez is használható hivatalos E-mail
cím:____________________________________________
Fő tevékenységi kör:
Adószáma:__________________

Cégjegyzékszáma:_________________

Számlavezető bank:
Számlaszám:
________________________________________________
A Megbízó nyilatkozattételi és rendelkezési jogosultsága a jelen megbízás körében az alábbi felhatalmazott
képviselője részéről áll fenn:
Név:
neve:______________

Beosztás:________________ Előző neve_________________Leánykori

Születési helye és ideje:
neve:______________________________________

Anyja

Állampolgárság:_______________ Lakcím:___________________________________E-mail
cím:_________________________
Azonosító okmány száma, típusa
betűjele:______________________

Kiállító hatóság neve,

Kézbesítési megbízott:
Név:
neve:______________

Beosztás:________________ Előző neve_________________Leánykori

Születési helye és ideje:
neve:______________________________________

Anyja

Állampolgárság:_______________ Lakcím:___________________________________E-mail
cím:_________________________
Azonosító okmány száma, típusa
betűjele:______________________

Kiállító hatóság neve,

Biztosítási ügyekkel intézéséhez kapcsolattartók:
NÉV

BEOSZTÁS

TELEFON

E-MAIL CÍM

Milyen ügyet intéz

mint Megbízó, másrészről az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft (1181
Budapest Kemény Zsigmond u. 1.; Adószám: 13620897-2-43; Cégjegyzékszám: Cg 01-09-864733; Felügyeleti
hatóság: PSZÁF; Felügyeleti engedély szám: 35387/3/2005 Számlavezető bank és számlaszám: CIB Bank,
11102704-13620897-01000003 ;Eljárás minősége: független biztosításközvetítő; Biztosítók nevében nem jár el,
nincs közvetlen vagy közvetett részesedése biztosítóban, más biztosításközvetítőben; Szakmai tevékenysége
során okozott károkért a AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (1133 Budapest, Váci u. 76.) áll helyt.
Kötvényszám: 2350 015580. Kártérítési limit: 1.120.200 EUR/kár, azaz kb. 309.000.000 Ft/kár, 1.680.300

EUR/év azaz kb. 463.000.000 Ft/év. Panasztételi lehetőség és annak elbírálására jogosult szerv: PSZÁF),
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek ezennel igazolják, hogy a másik fél megbízási szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát
egymás felé megvizsgálták és igazolták.
 Jelen megbízási szerződés célja, hogy a Megbízó biztosításokkal kapcsolatos igényei és érdekei
folyamatosan teljesüljenek a biztosítási piac lehetőségeinek kihasználásával.


A Megbízó biztosítási ügyeinek kizárólagos intézője a Megbízott.



A folyamatos és zavartalan munkavégzés érdekében a Megbízó a szükséges információkat és adatokat
határidőre a Megbízott rendelkezésére bocsátja, ezek hitelességéért, valamint igényeinek való
megfelelőségéért felelősséget vállal. Megbízó vállalja, hogy az adataiban (különös tekintettel a levelezési
címében, a hivatalos e-mail címében, a kijelölt kapcsolattartók személyében, elérhetőségiben) és a
biztosításokat érintő releváns körülményekben bekövetkezett változásokat Megbízott felé haladéktalanul
írásban jelenti. A változások bejelentésének elmaradásából eredő károkért Megbízott felelősséggel nem
tartozik. Ezen információkat Megbízott üzleti titokként kezeli, azokat kizárólag a Megbízó érdekeinek
figyelembe vételével használja fel.



Megbízó tudomásul veszi, hogy a hivatalos e-mailcím megadásával hozzájárult ahhoz, hogy az Optimális
Kft a szerződéssel összefüggő kötelezettségei teljesítéséhez - a vonatkozó jogszabályi követelmények
betartása mellett - azt felhasználja. Ennek megfelelően az Optimális Kft az értesítési kötelezettségeinek
(például tájékoztató, számla, számlahelyettesítő dokumentum, kimutatás, fizetési felszólítás, értesítés
biztosítási szerződés létrejöttéről, megszűnéséről...) ezen e-mail címre küldött értesítéssel, elektronikus
úton tesz eleget. A küldött hivatalos elektronikus dokumentumok minősített ill. fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátva készülnek. Az ilyen elektronikus levél alkalmas az elküldés tényének és
idejének igazolására. Megbízó által megadott elektronikus adatok valótlanságából, hiányosságából
származó károkért, illetve hátrányos jogkövetkezményekért Optimális Kft nem vállal felelősséget.



Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Optimális Biztosítási Kft. fenti tevékenység ellátására teljesítési
segédet, illetve megbízottat vegyen igénybe, akik szintén kötelesek a Megbízó által az Optimális Kft
rendelkezésére bocsátott információkat üzleti titokként kezelni. Optimális Kft kijelenti, hogy
megbízottjaival illetve teljesítési segédeivel kötött megállapodásai ezen titoktartási kötelezettséget
tartalmazzák.



Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy ismerik a biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló
2003. évi LX törvényt, melynek 155 §–a értelmében a biztosítási alkusz, jelen esetben Megbízott, jogosult
kezelni a biztosított (szerződő), kedvezményezett és károsult személyes adatait, valamint a biztosítási
szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő adatokat. Az alkuszt a
tevékenysége során a tudomására jutott adatok és tények vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.
Az alkusz az adatokat és tényeket- a jogszabályokban meghatározott és a biztosítók terméktájékoztatójában
felsorolt eseteket kivéve- csak akkor hozhatja harmadik fél (biztosító) tudomására, ha erre vonatkozóan az
érintett féltől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve felmentést kapott.



Megbízó hozzájárul ahhoz és kijelenti, hogy az Optimális Biztosítási Kft-t a jelenleg vagy a jövőben jelen
megbízásban vállalt szolgáltatása teljesítése érdekében igénybe vett megbízottak, teljesítési segédek
vonatkozásában felmenti a titoktartási kötelezettsége alól, s engedélyt ad személyes adatai kezelésére
vonatkozóan.



A Megbízott folyamatos biztosítási brókertevékenységet végez Megbízónak, melynek része a kockázatok
lefedésére vonatkozó biztosítási konstrukció kidolgozása, versenyeztetése, biztosítási szaktanácsadás,
részvétel a kárrendezés folyamatában., biztosítással kapcsolatos adminisztratív tevékenység, esetlegesen a
díjbeszedés, nyilvántartás.....stb) is.



Megbízott vállalja továbbá Megbízó eddig megkötött érvényben lévő minden biztosításának kezelését,
ezekkel kapcsolatos ügyintézést, szükség esetén javaslatot tesz ezek módosítására. A kezelésre átvett
szerződések listája jelen szerződés mellékletét képezi.



A Megbízott a Megbízó által megkötött biztosítási szerződéseket ápolja, figyelemmel kíséri a határidők
pontos betartását.



Megbízó jelen okirat aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az érintett biztosítótársaságoknál jelen
szerződés aláírásától valamennyi meglévő biztosításának partnergazdája, gondozója, kezelője Megbízott
legyen. Megbízott vállalja, hogy Megbízó ezen irányú igényét a biztosító társaságok felé közvetíti.



A Megbízott felméri a Megbízó biztosítási igényeit, javaslatot tesz a kockázatok lefedésére, amelynek
során a meglévő biztosítási szerződések módosítására vagy új szerződés kötésére kerülhet sor. Új
biztosítások kötése esetén felhívja a figyelmet a piacon található legkedvezőbb módozatokra, vállalja

egyedi szerződési feltételek kialakítását és ezekre ajánlatokat kér be a biztosító társaságok versenyeztetése
során, javaslatot tesz az optimális biztosítási portfólió kialakítására.


Új kockázatok megjelenése illetve a meglévő kockázati kör módosulása esetén javaslatot tesz a portfólió
optimalizálásra, a kialakított biztosítási portfólió módosítására vonatkozó igény illetve egyéb módosítások
esetén közreműködik a módosított szerződés létrehozásában. Biztosítási évfordulót megelőzően a
Megbízott ismerteti a biztosítási piac helyzetének alakulását a Megbízóval, és a következő biztosítási
időszakra ajánlásokat tesz.



Külön megállapodás esetén Megbízott figyelemmel kíséri az érvényben lévő biztosítások díjrendezettségét,
s díjelmaradás esetén figyelmeztetést küld a kockázat fennmaradása és a káresemények érvényesíthetősége
érdekében.



A Megbízott részt vesz a kárrendezés folyamatában, ahol természetesen a Megbízó érdekeit képviseli.
Megbízó megbízza és meghatalmazza Megbízottat, hogy a káreseményeivel kapcsolatos valamennyi iratot
kikérje, azokba betekintsen valamint helyette és nevében a biztosítótársaságokkal illetve valamennyi
érintettel tárgyalásokat folytasson.



A Megbízó felhatalmazza az érintett biztosítótársaságokat, hogy Megbízó összes biztosításával és
káreseményével kapcsolatban valamennyi információt, adatot ide értve a biztosítási ajánlat, kötvény, annak
mellékletei, adatközlők...stb másolatát, díjfizetéssel kapcsolatos kimutatásokat, kárstatisztika, kártörténeti
kimutatások, igényelt és kifizetett kártérítési összegeket, kifizetés dátumát.....stb is Megbízott kérése esetén
részére kiadja.



Megbízott segítséget nyújt a káresemény bejelentésében az érintett biztosítótársaságok felé, segítséget nyújt
a kárfelmérés megszervezésében, a kárrendezési dokumentumok biztosítóhoz való eljuttatásában,
figyelemmel kíséri a kárrendezési folyamatot egészen a reális kártérítési összeg kifizetéséig.



Megbízó vállalja, hogy jelen megbízást érintő kérdésekben kizárólag a Megbízott szakmai
iránymutatásának megfelelően jár el és a biztosító illetve harmadik személyek felé nyilatkozatait kizárólag
Megbízott útján vagy Megbízottal előzetesen egyeztetve közli.



A Megbízó a jelen megbízással kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződés létrehozására,
módosítására, kezelésére irányuló tárgyalásait kizárólag a Megbízott közreműködése mellett folytatja,
közvetlen kapcsolattartást a Kockázatviselővel a megbízás teljesülése céljából nem folytat. Megbízó jelen
megbízást érintő kérdésekben való megkeresése esetén köteles Megbízottal egyeztetni.



Felek rögzítik, hogy a Megbízott által végzett tevékenység a TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri
tevékenység besorolás alá tartozik.



Jelen megbízási szerződés az aláírás napján lép életbe és határozatlan ideig érvényes.



A Megbízási szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. Jelen szerződést bármelyik fél 3
hónapos határidővel, de legkorábban a megbízás aláírását követő 4 év lejártával mondhatja fel. Azon
biztosítások esetében, melyek határozott tartamúak vagy tartamengedményt tartalmaznak, jelen Megbízási
szerződés ezek lejártát követően vagy a lejárat dátumára 3 hónapos határidő betartásával mondhatók fel.
Olyan esetben, amikor a Megbízott által kezelt biztosítási szerződések évfordulói, lejáratai különböző
időpontokra esnek, a Megbízás úgy tekintendő, mintha mindegyik biztosítási szerződésre külön megbízás
vonatkozna. A felmondás jogát kizárólag írásban a másik félhez közvetlenül megküldött tértivevényes
levéllel lehet gyakorolni.



A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy jelen megbízási szerződés másolatát vagy a külön okiratba foglalt
Meghatalmazást a Megbízott a vele kapcsolatban álló Biztosítótársaságoknak átadja.



Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott attól a biztosítótól jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel a
Megbízó a biztosítási szerződést a Megbízott közvetítésével megköti, gondozásába vagy kezelésébe veszi.
Amennyiben Megbízott díjazásra vonatkozó jogosultságát Megbízónak felróható okokból nem tudja
érvényesíteni, Megbízó Megbízott részére 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű átalány kártérítés
megfizetésére köteles. A Megbízott ezen Megbízási szerződésben vállalt szolgáltatásaiért, melynek pontos
paramétereit jelen szerződés melléklete tartalmazza, külön megbízási díjat nem számít fel. A kötelezően
ellátandó feladatokon kívül felek többlettevékenység elvégzésében is megállapodhatnak plusz díjazás
ellenében. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott hibás teljesítése esetén Megbízott Megbízó felé
fennálló kártérítési kötelezettsége legfeljebb a Megbízott szakmai felelősségbiztosításában meghatározott
limit erejéig áll fenn. A Megbízó a Megbízott helytállási kötelezettségének korlátozását kifejezetten
tudomásul veszi és elfogadja, és jelen okirat aláírásával a jelen pontban meghatározott összeghatáron felüli
igényérvényesítés jogáról kifejezetten lemond.



Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást érintő feladatok teljesítésére más társaságnak megbízást nem adott
illetve azt visszavonta. Megbízó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a kizárólagos megbízásra
vonatkozó szerződéses kötelezettségét megszegi, úgy 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű átalány

kártérítés megfizetésére köteles. Megbízó tudomásul veszi, hogy ha jelen megbízási szerződés Megbízó
által felmondásra kerül, akkor azon biztosítási szerződések vonatkozásában, ahol a felmondás időpontja a
biztosítási évfordulót megelőző 3 hónapon belül van, a felmondás nem vonatkozik vagy 100.000Ft, azaz
egyszázezer forint összegű átalány kártérítés fizetésére köteles Megbízott részére. Megbízó tudomásul
veszi, hogy azon biztosítási szerződések esetében, melyek évfordulója jelen Megbízás felmondását követő
3 hónapon belüli és a biztosítási szerződés Megbízó által felmondásra kerül, úgy Megbízó 100.000 Ft, azaz
egyszázezer forint összegű átalány kártérítés fizetésére köteles Megbízott részére.


Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott által készített valamennyi szakmai anyag, pl. értékelés,
összefoglaló jelentés, ajánlattételi felhívás, kockázatelemzés, …. Megbízott szellemi terméke, Megbízott
kizárólagos tulajdonát képezi. Megbízó a jelen megbízással kötelezettséget vállal arra, hogy ezen
okiratokat megbízás lejárta után is kizárólag a Megbízott közreműködése mellett, Megbízott kifejezett
írásbeli engedélyével használhatja fel. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségét megszegi, úgy a
Megbízottat 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű átalány kártérítés megfizetésére köteles.



Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott reklám-, és egyéb anyagain kapcsolatukra - annak
tartalmának felfedése nélkül - referenciaként hivatkozhasson.



Megbízó igényt tart arra és hozzájárul, hogy Megbízott folyamatosan tájékoztassa a tevékenységével
kapcsolatos hírekről, újdonságokról, a biztosítási piaccal összefüggésbe hozható egyéb információkról és
ennek kapcsán üzleti ajánlatokat tartalmazó hírleveleket, tájékoztatókat küldjön a fent megadott e-mail
címre. Megbízó tudomásul veszi, hogy a hírlevélre való feliratkozás és az ezzel kapcsolatos mindennemű
adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatai megjelölt célból való kezelésének a megszüntetését kérni.



Abban az esetben, ha a biztosítás műszaki tartalmának lényeges változása nélkül a biztosítás díjának
változtatására kerül sor, és az az aktuális éves biztosítási díjtól kevesebb, mint 5.000 Ft, azaz ötezer forint
díjeltérést mutat, Megbízó megbízza és felhatalmazza Megbízottat, hogy ezen módosított ajánlatot
Megbízó külön engedélye nélkül elfogadja, és azt nevében és helyette aláírja, helyette joghatályosan
eljárjon. Megbízó megbízza és meghatalmazza továbbá az Megbízottat, hogy helyettem és nevében a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, vonatkozó nyomtatványokat, az adatkezelésre vonatkozó
nyomtatványokat külön is nevesítve, kitöltse és nevében és helyette aláírja.



Jelen megbízásra, ill. az ez alapján kölcsönösen szolgáltatott információkra, üzleti iratokra, a biztosítási
titoktartás szabályaira a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló,valamint a létrejött
biztosítási szerződésekkel összefüggésben a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI.tv. rendelkezései vonatkoznak.



Megbízott tájékoztatja Megbízót, Megbízó pedig tudomásul veszi az alábbiakat:
•

Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az Alkusz nem tekinthető a Biztosító
képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot, fedezeti ígéretet nem tehet, fedezeti és
díjigazolást nem állíthat ki,

•

Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az Alkusz közvetítésével kötött
biztosítási szerződés létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 537.§ (2) bekezdésében, valamint gépjárműfelelősségbiztosítási szerződés esetében a 2009. évi LXII. tv. (Gfb tv.) 6.§ (3), (4), (6) bekezdésében
szabályozott 15 napos kockázat elbírálási határidőt - mely idő alatt a biztosító az ajánlatot
visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat akár papír alapon akár
elektronikus ajánlattovábbító rendszereken keresztül a Biztosítóhoz igazoltan beérkezik,

•

Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az alkusz által kalkulált biztosítási díj
tájékoztató jellegű, s azt a Biztosító a rendelkezésére álló adatok és a díjképzésre vonatkozó előírások
alapján a kockázat-elbírálás során módosíthatja (gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén a
GFB tv. 6.§ (6) bekezdése szerint).

•

Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az alkusza biztosító nevében biztosítási
díj beszedésére nem jogosult,

•

illetve az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában biztosítási díjnak a Megbízott által
történt beszedése nem minősül a Biztosító számlájára vagy pénztárába történt beérkezésnek.

Megbízó képviselőjének nyilatkozata: büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megbízást
ténylegesen _______________________________________________________ nevében teljesítem. Egyúttal
kötelezem magam, hogy a megbízás fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, a hivatalos e-mail
címében, a kapcsolattartók személyében, adataiban, a illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően
bekövetkezett változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesítem a Megbízottat.
Kelt: ________________________

________________________________
Megbízó
Mellékletek:
Kezelésre átadott biztosítási szerződések listája,
Szolgáltatási részletező,
Meghatalmazás,
Aláírási címpéldány,
Cégkivonat

________________________________
Optimális Biztosítási Portfólió Kft

Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft által végzett
tevékenységek a Megbízási Szerződés aláírását követően:
1. Meglévő biztosítottsági állapot és előzményszerződések vizsgálata,
ellenőrzése, elemzése
•
•
•
•

A megbízó összes élő biztosítási kötvényét elemezzük.
A meglévő biztosítási szerződéseket, azok jelenlegi feltételeit ellenőrizzük a biztosítóknál.
Megvizsgáljuk a biztosítási szerződések díjrendezettségét.
Áttekintjük a biztosítási szerződésekben lefedett kockázatokat, kizárásokat, mentesüléseket,
kártérítési limiteket, önrészesedéseket...stb.

2. Igényfelmérés
•
•
•
•

A Megbízó tevékenységéhez igazodva felmérjük a telephelyek kockázatait.
Felmérjük Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat mind az okozható mind az
elszenvedhető károk vonatkozásában.
Segítséget nyújtunk a vagyonértékek helyes meghatározásához.
Megismerjük a Megbízó speciális biztosítási, kockázatkezelési igényeit, felelősségi területeit,
kockázatvállalási hajlandóságát.

3. Értékelés
•

•
•

Megbízónk tevékenységével, vagyoni értékeivel kapcsolatos kockázatok felmérése után,
szakembereink meghatározzák azon kockázatok körét, melyek valós veszélyt jelentenek. Javaslatot
tesznek e kockázatokból a cég által vállalható részesedés (önrész) mértékére, valamint az
elképzelhető legnagyobb kár nagyságára (limit) vonatkozóan. A díj és a kockázatvalószínűség
összehasonlítása lehetővé teszi, hogy valós kockázatok kerüljenek biztosításra, valamint a díj és
kockázat arányának kialakítása a partner számára a legoptimálisabb legyen.
Az adatközlők, a kockázatelemzés és Megbízó jelenlegi biztosítási szerződései alapján az
Optimális Biztosítási Alkusz Kft elkészíti a jelenlegi helyzetet minősítő értékelését, különös
figyelmet fordítva a fedezet nélküli kockázatokra.
Az értékelést követően javaslatot teszünk a Megbízó részére az ideális biztosítási konstrukcióra,
melyet a Megbízóval közösen alakítunk ki.

4. Versenyeztetés
•
•

Az egyeztetett és a Megbízó által elfogadott biztosítási konstrukcióra ajánlatot kérünk a biztosító
társaságoktól a hazai, szükség esetén a nemzetközi biztosítási piacon, jellemzően többfordulós
versenyeztetés keretében.
Amennyiben a meglévő szerződések nem teszik lehetővé a versenyeztetést, a meglévő
biztosítókkal versenytárgyalások lefolytatása a kialakítandó fedezet kialakítása és ár-érték
arányának optimalizálása érdekében.

5. Szakvélemény készítése
•
•
•

A versenyeztetés eredménye alapján a biztosítók díjajánlatait, a kockázatokat, önrészesedéseket,
limiteket összehasonlító elemzést, értékelést készítünk.
Minősítjük a biztosítótársaságokat mind az adminisztrációs, mind a kárrendezési tevékenységük,
teljesítményük alapján.
A szakvélemény javaslatot tesz esetlegesen a kockázatok nem biztosítással történő csökkentésére
ill. kiküszöbölésére vonatkozóan is.

6. Szerződések létrehozásának technikai megvalósítása
•
•

A Megbízóval közösen kiválasztott, átdolgozott, minden paraméterében meghatározott biztosítási
konstrukciókra vonatkozó biztosítási szerződés előkészítése, s a Megbízó által kívánt, aláírható,
vállalható változat kidolgozása.
A biztosító által kiadott kötvény ellenőrzése, a kötvény ajánlattal megegyező tartalommal való
megfelelőségének biztosítása.

Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft által végzett
tevékenységek a Megbízási szerződés tartama alatt:
Kárrendezés
•

Szakembereink, káresemény kapcsán megteszik a szakszerű kárbejelentést, megszervezik
a kárszemlét, szükség esetén személyes részvételt biztosítanak a kárszemle során, részt
vesznek a kárrendezés teljes folyamatában, segítséget nyújtanak a kárigény
összeállításában, a kárrendezési dokumentumok megfelelőségében, a szükséges és
elégséges dokumentációs csomag összegyűjtésében, biztosítóhoz való eljuttatásában,
koordinálják a kárrendezés folyamatát, egyeztető tárgyalásokat folytatnak az érintett
biztosítótársaságokkal természetesen Megbízónk érdekeit maximálisan képviselve.

•

Társaságunk vállalja a felelősségi kárügyek nyilvántartását, károsultakkal történő
kapcsolattartást, az esetleges egyezségi megállapodások koordinálását mind a Megbízó,
mind a károsult, mind a biztosító irányában.
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység
Átalánydíj fölötti szakértői óradíj:

________ óra/év
_________________ Ft /óra

Változások követése
•

Cégünk a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján folyamatosan figyelemmel kíséri a
tevékenységben és vagyonértékben történt változásokat, és ezek alapján aktualizálja a
biztosítási szerződéseket, javaslatot tesz a szükséges kiegészítésekre, újonan felmerült
kockázatok lefedésére, a biztosítási konstrukció esetleges módosításra, aktualizálására.
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység

limit nélkül

Jogszabályi változások követése
•

A biztosítással kapcsolatos jogszabályok naprakész ismeretével, megteremtjük partnereink
számára, hogy a jogszabályi lehetőségek kihasználásával, a biztosítási területen minden
számukra kedvező lehetőséget kihasználjanak.
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység

limit nélkül

Új konstrukciók bemutatása
•

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a biztosítási piacon megjelenő új termékeket, és
amennyiben ezek a Megbízó számára kedvező lehetőségeket hordoznak magukban,
részletes ismertetést készítünk a termékről.
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység

limit nélkül

Díjfizetés koordinálása
•
•

A Megbízás tartama alatt folyamatosan ellenőrizzük a Megbízó szerződéseinek
díjrendezettségét, és szükség esetén figyelmeztetjük a díjfizetés elmaradására.
Biztosítói jutalék terhére

NEM VÁLLALJUK

Külön megbízási díj :
•

_________________ Ft /év

A biztosítók által kiállított számlákat összevetjük az érvényben lévő szerződésekkel, annak
érdekében, hogy a megfelelő biztosítási díj kerüljön számlázásra.
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység

limit nélkül

Évfordulós megújítás
•

A biztosítási évfordulókkor, amennyiben a piacon észlelhető változások ezt szükségessé
teszik, ismételten árajánlatokat kérünk a biztosító társaságoktól, jellemzően többfordulós
versenyeztetés keretében, így mindig a legkedvezőbb szerződéssel rendelkezzenek
partnereink.
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység

limit nélkül

Napi ügyintézés
•

Munkatársaink a fentieken túl, minden biztosítással kapcsolatos ügyben segítséget
nyújtanak. Ilyenek pl. nemzetközi zöldkártya kiadás, engedményezés, biztosítói igazolások
beszerzése, tájékoztatás, díjmentesítés, visszavásárlás, forgalomból kivonás,
visszahelyezés, bónuszátvezetés, vis major alapból történő kártalanításhoz igazolások
beszerzése,
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység
Átalánydíj fölötti szakértői óradíj:

________ óra/év
_________________ Ft /óra

Rábakecöl
2014. évi eseménynaptára
Hónap

Január

Nap
Rendezvény neve
11. Óvodabál

Rendezvény helyszíne
6:3 Kiskocsma

17. Szülők Akadémiája
1800. 6/4

Soós Imre Kulturális
Boros Margit
Központ, Könyvtár
könyvtáros
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Tornaterem
Eckrich Béla
Rábakecöl Kossuth u. 51

10. VI. Lipi István
1700 Asztalitenisz
Emléktorna
21. „Liget nap”
1600
Februá
r

21. Szülők Akadémiája
1700 6/5
22. IV. Kvíz party
1800

Márciu
s

Április

Soós Imre Kulturális
Központ, Könyvtár
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ, Könyvtár
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ, Könyvtár
Rábakecöl Kossuth u. 51.

8. Bazsika József
1500 festménykiállításának
megnyitója
(Megtekinthető április8-ig)
15. Március 15.
Soós Imre Kulturális
1700 Megemlékezés
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
21. Szülők Akadémiája
Soós Imre Kulturális
1700 6/6
Központ, Könyvtár
Rábakecöl Kossuth u. 51.
22. Keczölltől
Soós Imre Kulturális
1800 Rábakecölig
Központ
Rábakecöl története
Rábakecöl Kossuth u. 51.
1162-től 2012-ig (4/4)
28. Szeretlek
Soós Imre Kulturális
1700 Magyarország
Központ, Könyvtár
vetélkedő
Rábakecöl Kossuth u. 51.
4. Húsvétváró kézműves Soós Imre Kulturális
1600 délután
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
4. HIV/AIDS prevenciós Soós Imre Kulturális
1800 előadás
Központ, Könyvtár
Rábakecöl Kossuth u. 51.
11. Irodalmi tudáspróba
Soós Imre Kulturális
1700
Központ, Könyvtár
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Tavaszi bütykölde –
Bábi néni kincsesháza
12. húsvétváró kézműves Rábakecöl Erkel Ferenc
nap
utca 14.
24. Véradás
Soós Imre Kulturális
1630
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
26. Falukirándulás
Balaton-felvidék

Rendezvény felelőse
Bors Jenőné
óvodavezető

Elérhetőség
+36-30/660-18-63
konyvtar@rabakeco
l.hu
polgarmester@raba
kecol.hu

Boros Margit
könyvtáros

konyvtar@rabakeco
l.hu

Boros Margit
könyvtáros

konyvtar@rabakeco
l.hu

Horváth Dóra
képviselő

horvath.dora@rabak
ecol.hu

Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu

Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu
Boros Margit
könyvtáros

konyvtar@rabakeco
l.hu

Eckrich Béla

polgarmester@raba
kecol.hu

Boros Margit
könyvtáros

konyvtar@rabakeco
l.hu

Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu
Horváth Petra
kulturális
közfoglalkoztatott
Boros Margit
könyvtáros

kulturalis@rabakeco
l.hu

Kokas Éva

evi.kokas@gmail.co
m
06-20/495-6679
rendelo@rabakecol.
hu

Takácsné Szakács
Ilona
Felhalmi Antalné
Horváth Dóra

konyvtar@rabakeco
l.hu

horvath.dora@rabak

Május

4

Anyák Napja
Író-olvasó találkozó
Civilbál

Óvoda
Rábakecöl Kossuth u. 23.
Soós Imre Kulturális
Központ, Könyvtár
Rábakecöl Kossuth u. 51.

Bors Jenőné
óvodavezető
Boros Margit
könyvtáros

Civil szervezetek,
Horváth Petra
kulturális
közfoglalkoztatott
17. Kihívás Napja
Rábakecöl
Horváth Dóra
képviselő
18. Hősök napja
Világháborús emlékmű
Horváth Dóra
képviselő
30. Gyermeknap
Óvoda
Bors Jenőné
Rábakecöl Kossuth u. 23. óvodavezető
31. Majáliszáró
Rábakecöl, Faluközpont Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető
(16.) Nyugdíjas Olimpia
Soós Imre Kulturális
Napsugár Nyugdíjas
Központ, Könyvtár
Klub
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Június
23- Erdélyi körutazás
Erdély
Horváth Dóra
29.
Tuba Erik
(13.) Vas Tibor Emléktorna Rábakecöl, Sportpálya
Rábakecöli
Július
Sportegyesület elnöke
1. V. Barnak-menti
Rábakecöl
Kecöli Gondűző
fesztivál
Barátok
2. 25 éves jubileumi
Kavicsbánya-tó
Rábamenti
horgászőrület
Rábakecöl
Horgászegyesület,
Varga Lajos elnök
2. Falunap
Rábakecöl (több
Tuba Erik
helyszín)
polgármester
11- Mesterségek napjai – Bábi néni kincsesháza
Kokas Éva
15. kosárfonó és
Rábakecöl Erkel Ferenc
Auguszt
kézműves tábor
utca 14.
us
kulturális
rendezvényekkel
14. Véradás
Soós Imre Kulturális
Takácsné Szakács
Központ
Ilona
Rábakecöl Kossuth u. 51. Felhalmi Antalné
20. Kenyérszentelés
Római Katolikus
Templom
Rábakecöl, Kossuth u.
39.
Szentmise
Miklósmajor, Kápolna
Gats Mihály plébános
Szepte
mber
13. Egészségnap
13001800
2021.
Októbe
r

5.

Kulturális Örökség
Napjai
Szentmise
Búcsú

ecol.hu
+36-30/660-18-63
konyvtar@rabakeco
l.hu
kulturalis@rabakeco
l.hu
horvath.dora@rabak
ecol.hu
horvath.dora@rabak
ecol.hu
+36-30/660-18-63
sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

vargabkf3@gmail.c
om
rabamentihe@freem
ail.hu
06-70/941-19-08
polgarmester@raba
kecol.hu
evi.kokas@gmail.co
m
06-20/495-6679
rendelo@rabakecol.
hu

Soós Imre Kulturális
Önkormányzat
rendelo@rabakecol.
Központ
Soósné Vass Szilvia és hu
Rábakecöl Kossuth u. 51. Takács Kata
+36-20/947-0540
+36-20/555-9647
Bábi néni kincsesháza
Kokas Éva
evi.kokas@gmail.co
Rábakecöl Erkel Ferenc
m
utca 14.
06-20/495-6679
Újhídi kápolna
Gats Mihály plébános
Rábakecöl
polgarmester@raba
kecol.hu

Novem
ber

17. Idősek Napja
1400

Tuba Erik
polgármester

23.

Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu

1.

20.
29.
6.
13.
14.
Decemb
er

20.

24.

Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Ünnepi megemlékezés Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Mindenszentek
Rábakecöl, Köztemető
ünnepén szentmise a
temetőben
Fotó- és
Soós Imre Kulturális
festménykiállítás
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Véradás
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
„4 gyertya”
Soós Imre Kulturális
rendezvénysorozat
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
„4 gyertya”
Soós Imre Kulturális
rendezvénysorozat
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
„4 gyertya”
Soós Imre Kulturális
rendezvénysorozat
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51
Luca napi kézi míves Bábi néni kincsesháza
találkozó
Rábakecöl Erkel Ferenc
utca 14.
„4 gyertya”
Soós Imre Kulturális
rendezvénysorozat
Központ
„Karácsonyi
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Csengőszó” XII.
Falukarácsony
Pásztorjáték
Római Katolikus
Templom
Rábakecöl, Kossuth u.
39.

polgarmester@raba
kecol.hu

Gats Mihály
rk.plébános
Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu
Takácsné Szakács
Ilona
Felhalmi Antalné
Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

rendelo@rabakecol.
hu
sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu
Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu
Kokas Éva

evi.kokas@gmail.co
m
06-20/495-6679
Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető ikszt@rabakecol.hu

Gats Mihály plébános

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a tervszerű és kiszámítható működés érdekében éves Munkaterv alapján
dolgozik.
Rábakecöl Község Önkormányzata 2014. évi Munkatervében az előző években felmerült
feladatokat alapul véve 10 ülés és egy közmeghallgatás került ütemezésre.
A képviselő-testület üléseinek napja és időpontja változatlan. Az ülések írásos meghívó útján
a főbb napirendi pontok előterjesztéseinek csatolásával (egyéb napirendek e-mailben kerülnek
megküldésre) terv szerint a hó utolsó hétfőjén – a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
társtelepülések üléseinek időpontjával összehangoltan, de lehetőleg –17.00 órára kerülnek
összehívásra. Határidős döntések valamint közmeghallgatás (péntek) esetén az ülés időpontja
eltérhet.
Az időközben felmerülő döntést igénylő, halaszthatatlan ügyek esetén rendkívüli ülés
keretében kerül összehívásra a képviselő-testület.
Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket törvény állapítja meg, mely egyes
esetekben meghatározza a beszámolás időpontját, sőt annak gyakoriságát is. Más esetekben az
ügyek keletkezése és aktualizálása esetén terjesztünk döntés előkészítést megalapozó
előterjesztést a hatáskör címzettje elé.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtására kiadott 217/1998.
Korm. rendelet előírásain alapuló kötelező napirendi pontként került fel a tárgyalásra javasolt
napirendi pontok tervezetébe Rábakecöl Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása, az Önkormányzat éves költségvetésének megállapítása, a
költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása, a féléves és háromnegyed éves
beszámoló beterjesztése, a zárszámadás és a pénzmaradvány megállapításáról szóló
előterjesztések valamint rendelettervezetek megtárgyalása.
Az éves belső ellenőrzési terv előző év november 15-ei határidővel történő beterjesztését az
1990. évi LXV. törvény, az előterjesztés tapasztalatairól szóló polgármesteri tájékoztató
kötelezettségét pedig a módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet írja elő.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 5. §-ában foglalt rendelkezés alapján az
ajánlatkérők adott költségvetési évben április 15-ig közbeszerzési tervet kötelesek készíteni és
nyilvánosságra hozni.
Az 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése alapján létrejött önkormányzati társulások
önkormányzatainak polgármesterei részéről évente egy alkalommal kötelező a beszámoló, az
önkormányzati társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a társulási cél
megvalósításáról.

A szociális törvény rendelkezése alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az 1997.
évi XXXI. törvény alapján pedig az Önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak ellátását kell a testületnek megtárgyalnia és jóváhagynia.
Törvényi előíráson alapul, ezáltal kötelező napirend még:
• a közrend, közbiztonság helyzetéről,
• a lakóhely környezeti állapotáról,
• teljesítménykövetelmény célok kitűzéséről (közös önkormányzati hivatal),
• önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről,
tájékoztatás a vizsgálati eljárás eredményéről szóló előterjesztés
A rendeletalkotás terén elsősorban központi jogszabályok módosításából adódó jogkövetéssel,
jogharmonizációs feladatok ellátásával számolunk. Az államháztartásról szóló törvény
rendelkezésével összhangban negyedévenként kerül sor az Önkormányzat költségvetési
rendeletének módosítására. A helyi, együttélés alapvető szabályainak betartását segítő,
erősítő, szükség esetén szankcionáló rendelet alkotása elengedhetetlen, ugyanakkor ennek
módja a jelenleg hatályos és nem megalapozott jogi szabályozás miatt még nem ismert.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat beadási és bírálati határidejének
függvényében az ülések időpontjai a munkatervben foglaltaktól eltérhetnek.
A képviselő-testület éves Munkatervében nem ütemezett, de azonnali döntést igénylő ügyek
tárgyalására a jövőben is az önkormányzati SZMSZ rendelkezéseinek figyelembe vétele
mellett rendkívüli ülést hívunk össze.
Az önkormányzati törvény rendelkezése szerint hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési,
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyek tárgyalása zárt ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Rábakecöl Község Önkormányzata 2014. évi Munkatervének tervezetét jóváhagyásra
beterjesztem. Kérem annak véleményezését és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Rábakecöl, 2013. november 29.
Tuba Erik
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
1. Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014.
évi Munkatervét megállapítja.
Felelős:
Tuba Erik polgármester
Határidő:
2014. december 31., Munkaterv végrehajtására
A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.

R Á B A K E C Ö L K Ö Z S É G
Ö N K O R M Á N Y Z A T
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K
M U N K A T E R V E
2 0 1 4 .
Időpont, Napirendek
2014. január (27.)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett
intézkedésekről.
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása
3. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
4. A környezeti állapot javítását és helyi értékteremtést célzó 2014. évi pályázatok kiírása
5. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. február
Ülés határidős döntést igénylő ügy esetén.
2014. március (31.)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Rábakecöl Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
3. Beérkezett pályázatok elbírálása
4. 2014. évi Közbeszerzési terv elfogadása
5. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján.
6. Falunapi célkitűzések meghatározása
7. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. április (28.)
1. Beszámoló a Könyvtár és a Művelődési ház működéséről
2. Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 1959. IV. tv. 74/G. §.
(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
4. Beszámoló a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
5. Belső ellenőrzési beszámoló
6. Óvodavezetői pályázat kiírása
7. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. május (26.)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, Családsegítő
Szolgálat beszámolója
3. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.

2014. június (30.)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek és feladatok, programterv
3. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. július (28.)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Döntés Rábakecöl Községért Emlékérem kitüntetés adományozásáról
3. Idősek Napja rendezvény előkészületeinek megbeszélése
4. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. augusztus
Ülés határidős döntést igénylő ügy esetén.
2014. szeptember (29)
1. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
3. Rábakecöl Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
4. Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
5. Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2014. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő
csatlakozásról
6. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. október (27.)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. A 2015. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
4. Rábakecöl Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
5. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjeinek meghatározása
6. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. november (28. péntek)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. Beszámoló a 2014. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről
3. Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról
4. 2014. évi bérleti és önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása
5. Rábakecöl 2014. évi eseménynaptára
6. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.
2014. november (29 péntek.)
Közmeghallgatás:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről.
Beszámoló a 2013. évi és 2014. ¾. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről
Helyi adóbevételek alakulása
2015. évi költségvetési koncepció ismertetése
Tájékoztató a 2015. évi fejlesztési tervekről
Lakossági igények felmérése a 2015. évi költségvetés tervezéséhez
Lakóhely környezeti állapotáról beszámoló
Különfélék, bejelentések

2014. december (22.)
(Vagy: november 28-án/2015. januárjában tárgyalni a 2-3. pontot és decemberben határidős
feladat esetén ülést tartani)
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. A 19/2006. rendelet alapján nyújtott támogatások felhasználásáról beérkezett beszámolók
értékelése
3. A környezeti állapot javítását és helyi értékteremtést célzó 2015. évi pályázatok kiírása
4. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről
5. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések.

33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet
a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed minden
munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán
a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben
foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.
2. § A 2014. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó - munkarend a következő:
a)
b)
c)

május 10., szombat
május 2., péntek
október 18., szombat
október 24., péntek
december 13., szombat
december 24., szerda

munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap
munkanap
pihenőnap

3. § Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók
munkarendje - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése
alapján - a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.

