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1. Beszámoló
a lakóhely környezeti állapotáról

1995. évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján 

Környezetvédelmi intézkedések:
�szemétgyűjtő akció
�Szelektív hulladékgyűjtés 2003 óta, három helyett egy ponton
�Hagyományos lomtalanítás évente
�2007. évtől elektronikus hulladékgyűjtés
�A Községházán 2007. óta gyűjtjük az elemeket, mobiltelefon 
akkumulátorokat
�2009-től pedig a fénycsöveket és izzókat
�2009-től zsákos PET palackgyűjtés.
�2014-től használt ruhagyűjtő konténer 
�A Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulás 
tagjaként a 2013. évig megvalósuló új hulladéklerakómegépítése. 
Önerő: 2.880 ezer Ft (2011-2013 időszakban). A beruházás aktiválásra 
került.



1. Beszámoló
a lakóhely környezeti állapotáról

Környezetvédelmi intézkedések:
�A „haraszti út” felújítása

�KEOP pályázat az IKSZT energetikai fejlesztésére (szigetelés, 
ablakcsere, fűtéskorszerűsítés). Pozitív elbírálás esetén 100% támogatás.

�A környezeti állapot fenntartását, javítását szabályozó rendeletek 
megszegése esetén: 

felszólítás >> bírság

2014-ben 4 ingatlan tulajdonosánál nem ért el eredményt a fenti folyamat. 
Esetükben az ingatlanokat megterheltük, összesen 500 000 forinttal.

�Közterületeinket folyamatos kaszáltuk a parlagfű mentesítés jegyében

�Folytatódott a járda felújítási program, a „Piller”járdája készült idén el. 
Név szerint külön megköszönöm Vas István, Boros István, Porga
Tivadar, Németh Sándor és az ÖTE munkáját, amelyet társadalmi 
munkában vállaltak el.

1. Beszámoló
a lakóhely környezeti állapotáról

Lakóhely környezeti állapotát érintő intézkedések:

�Ravatalozó karbantartása, előtető építése – felajánlások

�Óvodakonyha: újabb ablakcsere - felajánlás

�A Napsugár Nyugdíjas Klub virágosította.

�Belterületi utak állapota jó, saját erőből kátyúzás

�Gyalogjárdák közül még néhány felújításra szorul, de település szinten 
állapotuk nagymértékben javult.

�A mezőgazdasági utak– különösen az őszi munkálatok után – többsége 
rossz állapotú. A jelenlegi finanszírozási rendszerben az 
Önkormányzatnak nem lesz forrása teljes körű és minden útra kiterjedő
felújításra. „Majori úton” érintett gazdák téli feladatai a 2015. évi felújítás 
előkészítésére.



1. Beszámoló
a lakóhely környezeti állapotáról

�.A vízelvezető árkok állapota nem megfelelő. Szikkasztóárokként 
funkcionálnak, a vízelvezetés már kevés helyen működik. Az árkok és 
vízátereszek karbantartása az ingatlantulajdonos feladataés ennek 
tudatosítására hatékonyabban kell felhívnunk a figyelmet.

�Lakossági aktivitás a közterületek felvirágoztatása terén is.

�Köszönjük az évről-évre növekvő példás összefogásért, melyet a helyi 
lakosság – még ha többnyire ugyanazok is a visszatérő arcok – és 
vállalkozások tanúsítanak a rendezvényeink megvalósítása és a 
belterületeink csinosítása során. 

2. Mezőgazdasági útfelújítás

Problémák:

- Önkormányzat pénztelensége

- Használók odafigyelése

- Szomszédos földtulajdonosok nemtörődömsége (pl. elszántás)

„Majori úton” érintett gazdák téli feladatai a 2015. évi felújítás 
előkészítésére:

1. Forgolódás, trágya, bála (10 méteres védősáv), út elszántása

2. Téli előkészületek, bozótirtás



2. Mezőgazdasági útfelújítás
6/2010.(VI.01.) rendelet a köztisztaságról és a települési környezet 

fenntartásáról 17.§ A mezőgazdasági- és sétautak védelme

(1) Mezőgazdasági- és sétaútnak minősül minden szilárd burkolattal nem 
rendelkező út és gyalogút.

(2) A mezőgazdasági- és sétaút széléig, szegélyéig az ingatlan 
tulajdonosa vagy használója kötelese rendeletben szabályozott 
módon a vízelvezető árok és a növényzet ápolására, karbantartására. 
Az utat csak rendeltetésszerűen, közlekedésre szabad használni, 
mezőgazdasági munkavégzésre nem. 

(3) A mezőgazdasági- és sétaút mentén 10 méteres védősávban tilos 
bármilyen eszközt elhelyezni vagy azt tárolásra használni (pl. 
munkagépek, bálák, trágya, stb.).

(4) Felázott útramezőgazdasági munkagéppel, traktorral ráhajtani tilos. 

(5) Esőzést követőenaz út száradásáig az csak közlekedésre használható. 
Nem végezhető szállítási tevékenység, tehervontatás mezőgazdasági 
munkagéppel, továbbá kijavítási, helyreállítási kötelezettséget kell 
előírni. 

4. Beszámoló a 2013. évi
és 2014. 1/2 évi önkormányzati feladatok 
teljesítéséről

(ezer Ft-ban)   2012. 2013. 2014. 1/2 év

Bevételek       138 362 105 870 35 504

Kiadások         135 955 95 218 35 921

Működési 74 885* 79 428* 32 567

Felhalmozási 61 070 0** 3 354

Szociális 5 067 3 061 776

Támogatások 26 010        16 341

Pénzmaradvány 1 745        11 024 9 647

* 2011-ben: 45 895 eFt

** Felújítások 2013-ban: 10.310



4. Beszámoló a 2013. évi
és 2014. 1/2 évi önkormányzati feladatok 
teljesítéséről

Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda

(ezer Ft-ban)   2013. 2014. 1/2 év

Bevételek       22 534 11 057

Kiadások         21 760 11 484

4. Beszámoló a 2013. évi
és 2014. 1/2 évi önkormányzati feladatok 
teljesítéséről, adóbevételek alakulásáról

Egyes szociális ellátások tételesen
2012. 2013.

Ápolási díj 2 378   136

Temetési segély 210   195

Közgyógyellátás 46   
FH támogatás 447   582

Lakásfennt. Tám. 486   505

Önkorm.rend-ben 1 139 1 318
Nyári gyermekétk. 83 69
Norm. Gyerm.v.tám./Erzsébet utalv./ 128 226



4. Beszámoló a 2013. évi
és 2014. 1/2 évi önkormányzati feladatok 
teljesítéséről, adóbevételek alakulásáról

� Működési célú támogatások: 2011. év    2012.év 2013. év 2014. ½ év
� Labdarúgó szakosztály                             965   1 143   500 1 300*

� Rábakecöl Iskoláért Alapítvány                143  124  50 50*

� Önkéntes Tűzoltóegyesültet                     100 115                80 50*

� Horgász Egyesületet                                 140 172 150 130+15*

� Egyházközség**                                        121   202 50 50*

� helyi vöröskereszt szervezetet                     50 50 60 55*

� Pajta Műhely rendezvényéhez                   165 222 70 60*

� Napsugár nyugdíjasklub                               45 55 40                   40*

� Rendőrség 88 116 86 86

� Tagdíjak 52 81                43                   27

� Körjegyzőség, Óvoda Beled 3 738 22 824        14 476 -

� Arany János tehetséggond. 100 25 15 15

� Kapuvári vizitársulat 86 43

� Bursa 595 565 445 305

* 2014. ¾ év

** Templomtér, templom, kápolna

5. Tájékoztató a 2014. évi
fejlesztésekről, 2015. évi fejlesztési tervekről

2014. évi beruházások, felújítások

� Ravatalozó

� Járdaépítés

� Nagy értékű eszközbeszerzések*: 5 db 
számítógép, EKG, ping-pong asztal, 2 db vitrin

� Templomtér felújítás hiteltörlesztése (2.420eFt)

+ Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Közösségi és könyvtári programok 
megvalósulása a rábakecöli IKSZT-ben

* 2014-től 200eFt érték alatti kis értékű eszközök beruházási kiadásnak minősülnek



5. Tájékoztató a 2014. évi
fejlesztésekről, 2015. évi fejlesztési tervekről

Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél (koncepció):

� 2014-2019 időszakra pályázati tervdokumentációk elkészítése

� rendezési terv módosítása

� a tervek közötti összhang megteremtése

� önerő biztosítása a pályázatokhoz 

� Leader pályázatok benyújtása

� kötelező feladathoz kapcsolódó ingatlan felújítások

� mezőgazdasági útfelújítás, útfelújítás

� járdafelújítások (lakossági összefogással)

� energia hatékonyságot fokozó beruházások (folyamatban lévő KEOP 
pályázat)

� Működési célú, közösségfejlesztő, kulturális pályázatok (pl. IKSZT 
programok, képzések, óvoda, stb.)

5. Tájékoztató a 2014. évi
fejlesztésekről, 2015. évi fejlesztési tervekről

2015. évi tervek

� Energetikai korszerűsítés (KEOP pályázat )

� Járdaépítési program

� Mezőgazdasági utak

� Turisztikai beruházás (pályázat esetén)

� Köztemető karbantartás folytatása

� Szükségszerű karbantartások, festések

Kiemelten: A 2015-2019 időszak fejlesztéseihez, 
pályázatokhoz szükséges költséges tervek 
elkészítése



9. Lakossági igények felmérése a 2014. évi 
költségvetés tervezéséhez

10. Különfélék, bejelentések,
egyéb lakossági észrevételek, kérdések

� Szociális tűzifa

� Szolgáltatási díjak 2015

� Eseménynaptár 2015

� Vérvétel



Közmeghallgatás 

 
Beszámoló a 2014. évi adóügyi tevékenységről 
 
Legfontosabb változások az adózással kapcsolatban Rábakecöl községben, hogy 2014. január 
1-jével hatályba lépett az új magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet, valamint 
változás volt a helyi iparűzési adó mértékében is, az adó mértéke az eddigi 1%-ról, 1.1%-ra 
emelkedett.  
 
A jelenlegi beszámolóban a 2014. november 25.-i állapot szerinti adatok szerepelnek. 
 
2014. évben 4.668.759.- Ft gépjárműadó került előírásra.  
2014. november 25-ig 4.465.803,- Ft  gépjárműadó folyt be, ebből önkormányzatunknál 
maradt 1.786.321 ,- Ft  és átutaltunk a központi költségvetés részére  2.679.482 ,- Ft-ot.  
 
(2013 január 1-től, hogy a beszedett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetés bevételét 
képezi, ezért havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig azt el kell utalnunk a központi költségvetés 
számára. Tehát a gépjárműadóból az önkormányzatot a kivetett, illetve beszedett összeg 40 
%-a illeti meg.) 
 
A fennálló kintlévőség összege 153.316,- Ft, ami a kivetett összeg 3,43 %-a.  
 
Az iparűzési adó mértékében változás történt. 0.1%-kal emelkedett a mértéke. 
2014. évben 3.565.550,- Ft iparűzési adó került előírásra. 
A jelenleg fennálló kintlévőség 48.227,- Ft, az éves kivetés 1,35 %-a. 
 
 
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 22.500.-Ft/év, kedvezményben 
részesülnek az állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek.  
A kedvezmény mértéke 20.000.-Ft/év. 
2014. évben kivetett adó összege: 1.855.035.-Ft, ezt az összeget 372 adózó kivetése adja ki. 
. 
2013. évben- a magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel:700.700.-  Ft 
                    - az építményadóból származó bevétel összege:735.000.-Ft 
 
Az építményadó eltörlésével az Önkormányzat bevétele csökkent 735.000.-Ft-tal, ugyanakkor 
a magánszemélyek kommunális adójának mértékének változtatásával és a kedvezmények 
eltörlésével évi 420.000.-Ft többletbevétele keletkezett az Önkormányzatnak. 
 
Talajterhelési díj: 2014.évi kivetés összege: 835.200.-Ft, ezt az összeg 20 adózó kivetése.  
Tudomásom szerint 2014. évben ezen adózók jelentős része ráköttetett a csatornahálózatra. 
Négy adózónak van nagyobb összegű tarozása, ezen adózókkal szemben az adótartozás 
összegét ráterheltettük ingatlanjaikra, valamint munkabér letiltást kezdeményeztünk. 
Összes kintlévőség: 1.626.352.-Ft. 
         
A behajtási tevékenység folyamatban van, a hátralékkal rendelkezőket fizetési felhívásban 
kiértesítettük. Akiktől ezt követően sem érkezett befizetés elindítottuk a behajtást azonnali 
beszedési megbízás, munkabérből letiltás formájában.  
Folyamatban van az adatok bekérése az Egészségbiztosítási Pénztártárból és a környező 
pénzintézetekből a további letiltások érdekében.  



Az egy évet meghaladó gépjárműadó tartozás esetében kezdeményeztük az okmányirodánál 
gépjárművek forgalomból való kivonását.  
A Járási Földhivatalnál kezdeményeztük az adótartozások ingatlanra történő ráterhelését az 
adós tulajdonával szemben. 
 
A konkrét adózással kapcsolatos ügyeken felül feladatkörünkbe tartozik az idegen helyről 
kimutatott köztartozások behajtása, adó-és értékbizonyítványok elkészítése, adóigazolások 
kiadása is. 
Folyamatosan bővülnek a statisztikai jellegű jelentési feladataink a Magyar Államkincstár 
felé, amit a különböző internetes rendszereken keresztül teljesítünk. 

 
Kérjük az adózókat, hogy az évközi fizetési határidőket lehetőségeikhez mérten 

szíveskedjenek betartani, ezzel elkerülhetővé válik a késedelmi kamat fizetési 

kötelezettség és az adók behajtása. 

 

 
 
Rábakecöl, 2014. november 28. 
 
        Dr. Gál László 
               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készítette:  Horváth Orsolya 


