
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
11/2008. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 24-én 

(hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Homlok István, 
 Pandur Ferenc, Major Gyula, Horváth Győző, 
 Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Hancz Attila üzemvezető, Rekultív Kft., 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.  
 
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a 
meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Közszolgáltatói szerződés a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
ártalmatlanítására 

             Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.) Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetése, fejlesztése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
3.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 

tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) A Kapuvári Rendőrkapitányság tájékoztatója 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
5.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

6.) 2009. évi költségvetési koncepció 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
7.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján 

            Előadó: Tuba Erik polgármester 
 



8.) Ellátási szerződés elfogadása támogató szolgáltatásra 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
9.) Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás elfogadása 

  Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 

10.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

a.) Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése (Társulás) 
b.) Napelemes közvilágítás 
c.) A falumegújítás és –fejlesztés támogatása 

 
11.) Különfélék, bejelentések 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

a.) Támogatási kérelmek elbírálása 
b.) A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi 

észrevétele 
c.) Árajánlat játszótéri eszközök kötelező ellenőrzésére 
d.) Intézményrendszer átszervezése 

 
12.) 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

13.) Szociális ügy 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat fenti kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Közszolgáltatói szerződés a települési szilárd hulladék gyűjtésére és 
ártalmatlanítására 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen Hancz Attilát, a Rekultív Kft. 
üzemvezetőjét. Elmondja, hogy a Rekultív Kft-vel a szerződés 2007. december 31-ével lejárt. 
A képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy a szerződést 3 évre, azaz 2010. december 31-
ig meghosszabbítják. (Közszolgáltatói szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
Hancz Attila üzemvezető, Rekultív Kft: elmondja, hogy a képviselő-testületnek kiadott 
közszolgáltatói szerződés tartalma változatlan, csak az időpontok változtak, továbbá a 
szolgáltatáson felül a Rekultív Kft. kiépít egy hulladékgyűjtő szigetet vagy egy játszótéri 
eszközt biztosít. Elmondja továbbá, hogy jövő évben áremelés lesz, erről még az idei évben 
dönteni kell a testületnek. A jövő évtől bevezetik, hogy minden hónapban 1-szer házhoz 
jönnének a petpalackokért, melyeket zsákokba kell összegyűjteni és a kuka mellé elhelyezni. 
Zsákokat tudnak biztosítani, amennyiben arra igény van.  
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A képviselő-testület a közszolgáltatói szerződés 2010. december 31-ig történő 
meghosszabbítását az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

60/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rekultív 
Kft-vel, mint szolgáltatóval a szilárd hulladék gyűjtésére, kezelésére 
és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatói szerződést elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a közszolgáltatót 
értesítse és a szerződést írja alá. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. november 30. 

 
2.) Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetése, fejlesztése 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Molnár Kft-től a holnapi nap folyamán jönnek 
tárgyalni a kábeltelevízióval kapcsolatban, így erről bővebben a következő testületi ülésen tud 
tájékoztatást adni. Elmondja továbbá, hogy az E-on a 2009. évben 20 oszlop cseréjét valósítaná 
meg.  
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

3.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
Mindezek után felkéri a képviselőket, tartsák meg beszámolójukat az előző ülés óta tett 
fontosabb képviselői intézkedéseikről. 
 

- Major Gyula képviselő-testületi tag: segített az idősek napi rendezvény 
lebonyolításában, és részt vett Kapuváron  a Kis-Rábamenti Takarékszövetkezet 
ügyféltalálkozóján. 

- Domiter Ferenc képviselő-testületi tag: részt vett az idősek napi rendezvény 
lebonyolításában. 

- Horváth Győző képviselő-testületi tag: szintén segített az idősek napi ünnepség 
lebonyolításában, részt vett az Ügyrendi Bizottsági ülésen, és anyagbeszerzést végzett 
az önkormányzat számára. 

- Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: az idősek napi rendezvényen vett részt, továbbá 
a polgármester megbízásából részt vett Kapuváron a Rábaközi Vidékfejlesztési 
Társulás ülésén. 

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
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4.) A Kapuvári Rendőrkapitányság tájékoztatója 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvári Rendőrkapitányság tájékoztatóját 
mindenki megkapta, melyből megállapítható, hogy Rábakecölben 2007-ben 3, 2008-ban 
pedig 2 eset történt, mindegyik esetben lopás. (Részletes tájékoztató mellékelve). 
 
A képviselő-testület a Kapuvári Rendőrkapitányság tájékoztatóját egyhangúlag tudomásul 
vette. 
 

5.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a bevételek 68,28%-ban realizálódtak, a kiadások 
pedig 52,65%-ban teljesültek. Azonban a fejlesztési kiadások és a megnövekedett rezsi (pl. a 
fűtés miatt) még hátravan. (Részletes beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés ¾ éves beszámolóját az előterjesztés szerint 
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2008. évi ¾ éves költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. november 30. 

 
6.) 2009. évi költségvetési koncepció 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy törvényi kötelezettség ebben az időszakban az 
önkormányzatok 2009. évi költségvetési koncepciójának az elkészítése, amely felsőbb 
szervek irányelvei alapján készült. A normatív támogatásokról még nincs számszaki adat, 
ezért nem reális. (Koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a 2009. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján 
összeállított 2009. évi költségvetési rendelettervezetet a törvényben 
meghatározott határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé. 
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Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. november 30. 
 

7.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 19/2006. rendelet a civil szervezetek támogatására 
szolgál. Az idei évben a civil szervezetek támogatására 2.100.000 Ft volt betervezve, és kb. 
1.700.000 Ft lett kiutalva. Kéri a képviselő-testületet, szavazzanak a pályázatban kiírásra 
kerülő keretösszegről. Az előterjesztésbe 150.000 Ft keretösszeget javasol. 
 
Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: 250.000 Ft-ot javasol.  
 
A képviselő-testület szükségesnek tartja pályázat kiírását 250.000 Ft keretösszeggel, a 
pályázható összeg felső határát 200.000 Ft-ban állapította meg, majd egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

 
63/2008.(XI.24.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki 19/2006.(XII.29.) rendelet felhatalmazása alapján civil 
szervezetek részére működési jellegű költségek, rendezvények 
támogatására.  
A pályázat céljára felhasználható keretösszeg: 250.000 Ft, a 
pályázható összeg felső határa: 200.000 Ft. Egy szervezet csak egy 
pályázatot nyújthat be. A támogatás felhasználásának végső időpontja: 
2009.04.30. A pályázatokat 2008. december 15-ig lehet írásban 
benyújtani Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Ügyrendi Bizottságához. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. december 15. 

 
8.) Ellátási szerződés elfogadása támogató szolgáltatásra 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt ülésen fogadta el a testület a Támogató 
Szolgálat bővülését Kapuvárral, Babót, Veszkény, Szárföld és Osli községekkel. A bővüléssel 
az ellátási szerződés módosítása is szükségessé válik, mely elfogadásáról szintén szavazni 
kell. 
 
 
A képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kapuvári Kistérségi Támogató 
Szolgálat ellátási szerződésének módosítását elfogadta, majd egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
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64/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó önkormányzatok és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött ellátási 
szerződést a Támogató Szolgálat működtetésére vonatkozóan 
elfogadja. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse, és az ellátási szerződést írja alá. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. november 30. 

 
9.) Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás elfogadása 

  Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy egy társulási megállapodásba került a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat, a Házi 
Segítségnyújtó Szolgálat, az Étkeztetés és a Családi Napközi. 2009. január1-től a szociális 
törvény értelmében jelzőrendszeres segítségnyújtás csak ott működhet, ahol van házi 
segítségnyújtás. A jelzőrendszert eddig a Megmentő Kht. működtette, január1-től azonban az 
Egyesített Szociális Központ látja el. A Megmentő Kht. továbbra is bérbe adja a 
jelzőkészülékeket. A működési engedély beszerzéséhez a megállapodás elfogadását 
képviselő-testületi határozattal meg kell erősíteni. 
 
A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodást elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beled 
székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulási 
Megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled nagyközség 
polgármesterét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. november 30. 
 

10.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
a.) Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése (Társulás) 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Mosonmagyaróvári Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban érintett önkormányzatoknak dönteniük 
kell arról, hogy a pályázathoz szükséges, összességében 30%-os önrészt milyen módon 
teremtik elő. A kiadott pénzügyi számítás alapján Rábakecöl községet 2010. és 2011. évben 
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összesen 9.760.000 Ft önrész terheli, melynek kifizetése a fejlesztés ütemezése alapján van 
megállapítva. Ennek egy részét fedezi a talajterhelési díjból már eddig befolyt és ezután még 
betervezett összeg. Mindezen kívül a lakosság anyagi tehervállalása nélkülözhetetlen. A 
projektvezető kötelezettségvállalás nélkül kéri a képviselő-testületet, hogy a mellékletben 
kiadott, táblázatban bemutatott önrész 2010. és 2011. évi ütemezését teljes egészében magára 
vállalja vagy kezességet vállal az önrész biztosítására. 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat és a lakosság együttes 
tehervállalása mellett kötelezettség nélkül fogadják el az önrész 2010. és 2011. évi ütemezését 
és az önkormányzat kezességvállalását, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás kérésére – kötelezettség nélkül kinyilvánítja 
szándékát, hogy a társulás által benyújtott rekultivációs és fejlesztési 
pályázatban az önkormányzatot terhelő, összesen 9.760.000 Ft önrész 
biztosítására a 2010 és 2011 évi ütemezés szerint kezességet vállal.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a projekt vezetőjét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2008. december 31. 

 
b.) Napelemes közvilágítás 

 
Tuba Erik polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolja Kovácsné Somogyi Mónika levelét, 
melyben kéri az önkormányzatot, hogy Béke utcában lévő lakóházuk elé közvilágítást 
valamilyen módon nem lehetne-e megoldani.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag javasolja, hogy vagy a Jókai utca végi oszlopon lévő lámpát 
a Béke utca felé fordítani, vagy erre az oszlopra plusz lámpát helyezni a Béke utca felé. A 
teljes közvilágítás így sem megoldott, de mégse lenne olyan korom sötét a Béke utcának 
ebben a szakaszában.  
 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy napelemes közvilágításra lehet pályázni 30%-os 
támogatottsággal. 500.000 Ft lenne egy oszlop. Ha a testület támogatja, kér konkrét 
árajánlatot. A napelemes oszlop akkumulátoros, évente kellene cserélni, viszont áramot nem 
kell fizetni. 2 éjszakai világítást tud tárolni, amennyiben azonban borús az idő huzamosabb 
ideig, akkor nem megoldás. 
 
A képviselő-testület egyhangú véleménye szerint a részleteket mindenképpen meg kell 
érdeklődni. 
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Tuba Erik polgármester: ravatalozóra 1 mozgásérzékelős lámpát javasol. Kb. 3-5.000 Ft-ba 
kerül.  
 
A képviselő-testület 6:1 arányban fentiekkel egyetértett. 
 

c.) A falumegújítás és –fejlesztés támogatása 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az ÚMVP által kiírt pályázat az eredetileg kiírt 50 
millió forintról időközben 7,5-10 millió forintra csökkent. A testület az elmúlt testületi ülésen 
mindenekelőtt falumegújításra szavazta meg pályázat benyújtását. Ez magába foglalja a régi 
tűzoltó szertár felújítását, mely tetőcserével az ajánlat szerint 2.011.000 Ft-ba kerülne. Továbbá 
parkrendezést (fák kivágása, telepítése, gyomirtás, gyöngykavicsút kialakítása, vízelvezető és 
akna, tereprendezés, füvesítés), padok kihelyezése (buszmegállóba is), információs tábla, 
szemetes kihelyezése. A Leader közösségbe a kis értékű pályázatokat támogatják. A pályázat 
beadási határideje 2009. január 10-ére módosult. 
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

11.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester  
 

a.) Támogatási kérelmek elbírálása 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Meseország Gyermekalapítvány gyűjt a megyei 
mentősöknek jelképes összeget defibrillátorra az esetkocsiba.  
 
A képviselő-testület a Meseország Gyermekalapítvány kérelmét elutasította, majd 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Meseország Gyermekalapítvány kérésére – az önkormányzat szűkös 
anyagi helyzete miatt anyagi támogatást nem biztosít. 

 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az alapítványt értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 

 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Répcelaki Mentőállomás kéri az önkormányzat 
támogatását. Szükségük lenne a mentőautóba GPS készülékre és automata 
gyógyszeradagolóra. 
 
A képviselő-testület a Répcelaki Mentőállomás részére 10.000 Ft támogatást állapított meg, 
majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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68/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
Répcelaki Mentőállomás kérésére – a mentőállomás által működtetett 
esetkocsiba és kiemelt mentőkocsiba GPS navigáció, illetőleg 
automata gyógyszeradagoló beszerzéséhez egyszeri jelleggel 10.000 
Ft, azaz tízezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2008. 
évi költségvetési többletbevétel terhére. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a mentőállomást 
értesítse, és a kiadási előirányzatot a 2008. évi költségvetési rendelet 
módosításánál vegye figyelembe. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. november 30. 
 

b.) A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt 
tett az elmúlt ülésen hozott Szociális és Gyermekvédelmi rendeletekkel kapcsolatban. 
Javasolja a 2 rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy már korábban is figyelmeztette a képviselő-testületet e 
2 rendelettel kapcsolatban. A 2 rendelet törvénysértő, melyeket hatályon kívül kell helyezni. 
Amennyiben ez nem történik meg, úgy az alkotmánybíróság elé kerül. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal a Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi 
szabályozásáról szóló módosított rendeletet hatályon kívül helyezte, majd az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

11/2008.(XII.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról” szóló 
8/2008.(X.01.) rendeletét – törvényességi észrevétel miatt – hatályon 
kívül helyezi. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztályához és gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. 

 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal Az önkormányzat által biztosított 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosított rendeletet hatályon kívül helyezte, majd az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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12/2008.(XII.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az 
önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról” szóló 
9/2008.(X.01.) rendeletét – törvényességi észrevétel miatt – hatályon 
kívül helyezi. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztályához és gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. 

 
c.) Árajánlat játszótéri eszközök kötelező ellenőrzése 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a játszótéri eszközök kötelező ellenőrzését az év 
végéig el kell végeztetni. Egy árajánlatot kapott, 55.000 Ft + ÁFA. Ha a vizsgálat során nem 
felel meg, további lépéseket kell tenni (felújítás). 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy véleménye szerint ezzel még várjanak, hisz úgy tudja, 
a határidőt kitolják. A játszótéri eszközök ellenőrzése során azt vizsgálják, hogy az EU-s 
szabványnak megfelel-e. A legfontosabb az, hogy balesetveszély ne álljon fenn, ezt helyben 
szakemberrel is fel lehet mérni. 
 
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett. 
 

d.) Intézményrendszer átszervezése 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés elnöke a gyermekvédelmi 
rendszer átszervezése ügyében küldött egy előterjesztést, amely szerint a folyamatosan 
csökkenő állami finanszírozás miatt a gyermekvédelmi intézményrendszer racionalizálása 
szükséges. A Megyei Önkormányzat jelenleg két gyermekvédelmi szakellátást biztosító 
intézményt működtet, a győri székhelyű Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, és a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központját. Az intézményrendszer 
átszervezése a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központot, és a Gyermekvédelmi 
Központot érinti. Mivel megyei intézményről van szó, a testületnek dönteni kell az 
átszervezés kérdésében. 
 
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

  69/2008.(XI.24.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Győr-
Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kérésére – a csökkenő állami 
finanszírozás miatt a gyermekvédelmi intézményrendszer 
átszervezéséhez hozzájárul. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Megyei Közgyűlés 
elnökét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2008. december 31. 
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12.) 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítására a szükséges 
átcsoportosítások miatt van szükség. A kiadási és a bevételi főösszeg 105.127.000 Ft-ban 
állapítható meg.  
 
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

13/2008.(XII.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(III.03.) 
rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési 
Főosztályához és gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. 

 
13.) Szociális ügy 

 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
 
 

 Tuba Erik polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy decemberben közmeghallgatás 
lesz a faluban. A közmeghallgatáson szó esik többek között az önkormányzat jövő évi 
terveiről, a kábeltévé szolgálatról, és a lakosság igények felmérésére is sor kerül. Az 
időpont december 15. 17,00 óra.  

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábakecöl Községért Alapítvány 
létrehozását sajnos nem fogadták be, egyesület formájában azonban létre lehetne 
hozni. Nem önkormányzat alapítja, 10 tag kell hozzá. 

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 21,40 
órakor bezárta. 

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

Németh-Takács Katalin 
     Jegyzőkönyvvezető 

 11 



a.) KÖZSZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS 
RÁBAKECÖL települési szilárd hulladékainak gyűjtésére és ártalmatlanítására 

 
A Felek megállapítják, hogy a közöttük 2003. január 06. napjától kezdődően, 
települési szilárd hulladék kezelésének tárgyában, közszolgáltatási szerződés jött 
létre. A közszolgáltatási szerződés 2.2.-es, és 3.1-es pontjaiban foglaltak hatályukat 
vesztették, így új közszolgáltatási szerződés megkötése vált szükségessé. 
Ezért az alulírott szerződő Felek, a 2003. évi CXXIX közbeszerzési törvény, és a 
vonatkozó 224/2004. ( VII.22)  Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről rendelkezéseinek 
figyelembevételével, és betartásával, továbbá  a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, és az Önkormányzat ….. sz. határozatában 
leírtak szerint, szerződést kötnek egymással. 

 
Jelen szerződés létrejött: 

egyrészről: 
RÁBAKECÖL Önkormányzata, 

(9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129), mint Megbízó 
 
 

másrészről: 
REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 

(9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.) mint Közszolgáltató 
 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 
 
1. A megbízás tartalma: 
 
Megbízó megbízza a Közszolgáltatót, hogy RÁBAKECÖL Önkormányzat 
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási szolgáltatás kizárólagos 
ellátásával. 
 
Ezen belül: 
 
1.1. A települési szilárd hulladékok kezelésével, (begyűjtés, szállítás   
ártalmatlanítás). 
 
1.2. Hulladékkezelési, ( ártalmatlanítás és hasznosítási) tevékenység ellátásával. 
 
1.3. Csomagolási hulladékok, papír, műanyag, üveg kezelésével ( begyűjtés, 
előkezelés, hasznosítás). 
 
1.4. Jelen szerződés kiegészítéseként, lakossági igény esetén a veszélyes 
hulladékok kezelésével, ( begyűjtés, szállítás hatósági ártalmatlanítás). 
 
1.5. Amennyiben jogszabály, vagy vagy önkormányzati rendelet a jövőben a 
hulladékot fajtánként kategorizálná, (pl.: háztartási hulladék, ipari hulladék, bio-
hulladék, csomagolási papír, műanyag, üveg, fém, egyéb újrahasznosítható 
hulladékok, beleértve a veszélyes hulladékokat is, stb.) úgy ez a későbbiekben sem 
sértheti a Közszolgáltatónak a teljes hulladék-kezeléshez és ártalmatlanításhoz való 
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jogát.  A jelen szerződés hatálya tehát az előbb írt esetleges változásra tekintet 
nélkül valamennyi hulladékfajta elszállítására, ártalmatlanítására kiterjed, annak 
kategóriájától függetlenül.   
A hulladékok fajtánkénti kategorizálását, és EWC kódszám szerinti besorolását – a 
hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 
feltételekről szóló, 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a hulladékok jegyzékéről 
szóló a 22/2004.(XII. 11.) KvVM rendelettel módosított, 16/2001. (VII. 18.) KöM. 
Rendelet alapján – a Közszolgáltató elvégzi, és Megbízó azt helyi rendeletben 
rögzíti.  
 
2. A Közszolgáltató kötelezettségei: 
 
2.1. A Közszolgáltató – a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység 
végzésének feltételeiről szóló, 232/2007. (IX 4.) Korm. rendelettel módosított 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, valamint a saját környezetvédelmi- 
hulladékkezelési engedélyében foglaltak alapján – a közszolgáltatás körében 
keletkező hulladékot hetente egy alkalommal (52 ürítés/év) rendszeresen egy 
meghatározott napon – speciális hulladékgyűjtő gépkocsival – összegyűjti és a 
jánossomorjai 0203/13 hrsz. alatt, hatóságilag engedélyezett, és az EGK 
irányelveinek, és előírásainak megfelelő regionális hulladéklerakóra szállítja. A 
Közszolgáltató csak a szabványos ürítésre alkalmas edényben kihelyezett hulladékot 
köteles elszállítani. A többlethulladék elszállításához a Közszolgáltató térítés 
ellenében, igény szerint szabványos gyűjtőedényt, vagy azonosításra alkalmas, 
feliratos hulladékgyűjtő zsákot biztosít. Az előbb meghatározott gyűjtési módokat, a 
Megbízó helyi önkormányzati rendeletben rögzíti.  
 
Ha a gyűjtési nap ünnepnapra esik, – úgy változás esetén – a megváltozott 
gyűjtőnap idejéről a Közszolgáltatónak a Megbízót előre, kellő időben tájékoztatnia 
kell 
 
A Közszolgáltató évente egy alkalommal – a Megbízóval előre egyeztetett 
időpontban és technikai, pénzügyi feltételek mellett – elvégzi a lakossági lom 
elszállítását, amelynek feltételeit a Megbízó ugyancsak helyi önkormányzati 
rendeletben rögzíti. Az Önkormányzat ezt meghaladó lomtalanítási igénye esetén is 
a felek az előbb írt rend szerint járnak el.   
 
A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási feladatot saját felelősségére végzi és 
szavatolja a Megbízónak a tevékenység szakszerű elvégzését, a szükséges 
mennyiségű eszköz, létszám és megfelelő képzettségű szakember biztosítását, a 
szükséges fejlesztéseket,  a hulladékgazdálkodási törvény, a környezetvédelmi 
előírások, a helyi önkormányzati rendelet és a gépjármű üzemeltetés előírásainak 
megfelelően. 
 
2.2. A Közszolgáltató a telephelyén (9300 Csorna, Andrássy u. 33.) a szolgáltatással 
kapcsolatos nyilvántartási, ügyfél-szolgáltatási rendszert működtet, ahol a 
közszolgáltatással kapcsolatos ügyeket személyesen, (ügyfélfogadási idő 
biztosításával), írásban és telefonon intézi. 
 
2.3. A Közszolgáltató külön díjazás ellenében, a mindenkori ártalmatlanítási és 
szállítási költségek figyelembevétele mellett, vállalja a lakossági veszélyes 
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hulladékok begyűjtését is. 
 
2.4. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól 
évente egy alkalommal tájékoztatást nyújtani a Megbízónak. 
 
2.5. A Közszolgáltató köteles gondoskodni a természetes elhasználódás folytán 
használhatatlanná vált, bérbe adott hulladéktároló edények díjmentes cseréjéről, 
egyúttal biztosítja a lakossági igényeknek megfelelő számú tároló edényzet 
beszerzését, értékesítését. A Közszolgáltató – az ürítés folyamán bizonyítottan a 
hibájából megsérült – hulladéktároló edényt kijavítja, vagy díjmentesen kicseréli. 
 
2.6. Közszolgáltató a kihelyezett tároló edényzetben lévő hulladékot nem szállítja el, 
amennyiben abban maró-, mérgező-, gyúlékony-, folyékony-, robbanóanyag, izzó 
parázs, állati tetem, és a 22/2004.(XII. 11.) KvVM rendelettel módosított 16/2001. 
(VII. 18.) KöM rendelet értelmében veszélyes hulladék kategóriájába tartozó hulladék 
jelenléte állapítható meg.  
 
2.7. A Közszolgáltató – a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló, a 313/2005 (XII. 25.) Korm. 
rendelettel módosított,  164/2003 (X. 18.) Korm. rendelet alapján – elvégzi a 
közszolgáltatás teljesítésével összefüggő rendszeres adatszolgáltatást, és 
nyilvántartási rendszer működtetését. 
 
2.8. A Közszolgáltató minden szolgáltatási év végén, legkésőbb november 30-áig, – 
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló, a 169/2007. ( VI.28.) Korm. rendelettel módosított,  242/2000. 
(XII.23.) Korm. r. 6. §. (2) bek., továbbá a 20/2006. (IV. 5.)  KvVM rendeletben 
meghatározottak figyelembevételével –, a következő évre vonatkozóan 
kezdeményezi a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát, a közszolgáltatással kapcsolatos 
költségei - költségelemzéssel alátámasztott, a Megbízó képviselő- testülete által 
elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének 
függvényében. 
 
Az előbb hivatkozott jogszabályok a közszolgáltatási díj meghatározása 
vonatkozásában az alábbi iránymutatást tartalmazzák: 
 
„A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a a közszolgáltatást működtető 
szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások 
megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges 
költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön 
a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató 
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés 
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra, 
A díj megállapításánál költségnek és ráfordításnak minősül különösen a 
hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához 
szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek, a közszolgáltatással 
kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és 
karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. Ezeken kívül a díjnak 
tartalmaznia kell a számlázás és díjbeszedés költségét, a környezetvédelmi kiadás 
és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy 
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igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályokon alapuló környezetvédelmi 
kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és 
vizsgálatok költségét. A hulladékkezelő létesítmények és eszközök 
elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, 
rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat.”  
 
 
3. A Megbízó kötelezettsége: 
 
3.1. A Megbízó köteles – a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló rendelet alapján – a 
közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információt – 
lakcímnyilvántartót, évente egy alkalommal - a Közszolgáltató részére ingyenesen 
biztosítani. Ez az információszolgáltatás szolgál a közszolgáltatási díj 
kiszámlázásának alapjául.  
 
3.2. A Megbízó elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó 
egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolását. 
 
3.3. A Megbízó együttműködik a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék 
gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények 
kijelölésénél, és az ezekkel összefüggő esetleges pályázatokban, fejlesztésekben,  
(pl.: ISPA, PHARE) támogatást nyújt, és együttműködik a Közszolgáltatóval. 
 
3.4. Megbízó helyi önkormányzati rendeletben nevesíti a Közszolgáltatót, mint aki 
ezen tevékenység  végzésére jogosult, továbbá meghatározza az alkalmazható 
minimális edény térfogatot, megtiltja a gyűjtőedényekben a veszélyes hulladék 
elhelyezését, előírja a gyűjtő-edények használatát a lakosság és a közületek részére. 
 
3.5. Megbízó helyi önkormányzati rendeletben határozza meg a közszolgáltatásért - 
a fogyasztók által - fizetendő díjat, a díjfizetési időszakot, annak kezdetét, a díj 
alkalmazásának feltételeit, a díjfizetés rendjét.  
 
3.6. A Megbízó a település lakosságát kellő időben tájékoztatja a hulladékgyűjtés, a 
lomtalanítás (lom), valamint a meghatározott naptól eltérő időben történő gyűjtésről. 
Ha a gyűjtőkocsi nem tudja építési munka, vagy útelzárás miatt a gyűjtő-helyet 
megközelíteni, megbízó a lakosság, vagy az építőn keresztül biztosítja a 
gyűjtőedények kihelyezését olyan területre, amelyet a járatútvonal érint. 
 
3.7. A Megbízó biztosítja a településen a gyűjtési útvonalak járhatóságát, különös 
tekintettel a téli síkosság mentesítésére. Amennyiben az útszakasz időlegesen nem 
járható, megoldja a gyűjtőedények kirakását a járható járatútvonalakra. 
 
4. A megbízás időtartama: 
 
4.1. A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására és a hulladék elhelyezésre 
vonatkozó megbízás – a hulladékgazdálkodásról szóló, 2000. évi XLIII. Törvény 56. 
§. (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –, 2008. év január hó 01. napjától 
2010. december 31-ig tart. 
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4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés – annak lejártát követően –
közös akarat megegyezéssel meghosszabbítható, amennyiben arra, az akkor 
hatályos jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak. 
 
5. A szerződés megszűnése: 
 
5.1. Jelen szerződés a kikötött, határozott idő elteltével automatikusan megszűnik. 
 
5.2. A Megbízó a szerződést felmondhatja, ha:  
 
5.2.1. a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységre 
vonatkozó előbbiekben említett jogszabályokat, vagy hatósági előírásokat súlyosan 
megsértette és a jogsértés tényét bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapította. 
 
5.2.2 a Közszolgáltató, a közszolgáltatói szerződésben megállapított kötelezettségét 
neki felróhatóan súlyosan megsértette, azt írásbeli felszólítás ellenére a megadott 
határidőben nem teljesítette. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha: 

a.) a Közszolgáltató - a Megbízó jóváhagyása, és a jelen szerződés 2.9. és 3.1. 
pontjában idézett jogszabályi rendelkezések betartása nélkül -    egyoldalúan 
határozza meg (emeli fel) a lakossági hulladékszállítás díjtételeit.  

 
b.) a Közszolgáltató a települési szilárd hulladékok összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére vonatkozó kötelezettségét a Megbízó erre 
irányuló írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti. 

 
5.3. A Közszolgáltató a szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha a Megbízó a 
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét – az arra irányuló írásbeli 
felszólítás ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel akadályozza a közszolgáltatás 
szerződésszerű teljesítését. 
 
Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megbízó:  
 

- a hulladékszállítási díj megállapításánál, a Közszolgáltató díjemelésre 
vonatkozó indokolt igénye esetén nem veszi figyelembe a díjképzésre 
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket, így különösen 
azt a körülményt, hogy a közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy az 
alkalmas legyen az indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének, és a 
tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének biztosítására, egyúttal 
ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátásra, a 
Közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladék 
keletkezés csökkentésére, a hatékony hulladékgazdálkodásra. 

 
- a Megbízó az 1.5. és a 3. pontban meghatározott kötelezettségeit nem 
teljesíti. 

 
5.4. A közszolgáltatói szerződést mindkét fél 6 hónapos felmondási idő kikötésével 
mondhatja fel. 
 
5.5. Ha a Megbízó szerződést – nem a Közszolgáltató súlyos szerződésszegésére 
alapítottan - a megbízás időtartamának lejárta előtt felmondja, úgy köteles 
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megtéríteni a Közszolgáltatónak a szerződés teljes időtartamára vetített, felmerült 
beruházási és egyéb költségeit, a közszolgáltatásból elmaradó bevételét, és annak 
kamatait. 
 
5.6. A Közszolgáltató is köteles megtéríteni a Megbízónak mindazon dologi kárát, 
amely a felmondásból fakad, ha a felmondás nem a Megbízó súlyos 
szerződésszegésével áll összefüggésben. 
 
6. Lakossági szolgáltatás díjtételei (közszolgáltatás díja): 
 
6.1. A Közszolgáltató – a 2.9. pontban írtaknak megfelelően, az ott idézett 
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével – minden év november 30-ig 
díjkalkulációt készít, amely alapján a Megbízó meghatározza a következő évi 
közszolgáltatási díj mértékét. A Közszolgáltató az előbbiek szerint meghatározott, – 
helyi önkormányzati rendeletben rögzített – közszolgáltatási díjat, a Megbízó 3.1. 
pont szerinti információszolgáltatása alapján, negyedéves közszolgáltatás elvégzése 
után, postai úton a kézpénzfizetési csekk, és közszolgáltatói számla egyidejű 
megküldésével, negyedévenként számlázza ki az adott lakóingatlan tulajdonosa 
részére. A díj fizetésének kezdete a szolgáltatás megkezdésének időpontja. 
 
6.2. A kibocsátott számla fizetési határideje, a kézhezvételtől számított 8 nap. 
Késedelmes fizetés esetén, a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell 
fizetni.  
Közvetlenül a lakosság felé történő számlázás esetén, a szerződő felek a díjhátralék 
behajtásáról a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, 26. §. alapján 
gondoskodnak. 
  
6.3. A közszolgáltatás díját a megbízó önkormányzati rendelettel állapítja meg és azt 
megküldi a szolgáltatónak. 
 
7. Hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás 
 
7.1. A Felek kötelesek együttműködni egymással az illegális hulladék lerakók 
megelőzése és felszámolása érdekében, valamint a szelektív hulladékgyűjtés, és 
veszélyes hulladék kezelés bevezetésére irányuló törekvésekkel kapcsolatban. 
 
7.2. A Közszolgáltató jogosult az összes újrahasznosítható, és szelektíven gyűjtött 
hulladék átmeneti tárolásáról és további hasznosításáról gondoskodni termékdíj 
koordináló szervezet bevonásával. 
 
7.3. A Megbízó kis- vagy nagyrégiós környezetvédelmi, és hulladékgazdálkodási 
beruházásoknál, pályázatoknál szakmai támogatást nyújt a Közszolgáltatónak. 
 
7.4. A Megbízó a közigazgatási területén működő kis,- közép,- nagyvállalkozások 
hulladékgazdálkodási feladatainak megoldásánál, a Közszolgáltatót javasolja és 
támogatja.  
 
7.5. A közszolgáltatási szerződés a felek csak közös megegyezéssel módosíthatják.  
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8. A szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek a Közszolgáltató 
esetleges jogutódjaira is kiterjednek. 
 
9. Amennyiben a Közszolgáltató a megbízás időtartama alatt maga helyett más 
szolgáltatót kíván állítani (különös jogutódlás), úgy a Megbízó ezt abban az esetben 
köteles elfogadni, ha a jogutód – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – 
a szolgáltatási feladatok ellátására alkalmas. Ebben az esetben a jogutódlás az 
annak bejelentésétől számított 8. napon lép hatályba.   
 
10. A jelen szerződés szerinti jognyilatkozatokat írásban, igazolható módon (fax, 
tértivevényes levél, e-mail) kell megtenni. Amennyiben bármelyik fél jelen 
szerződésben meghatározott értesítési címe megváltozik, úgy ő köteles a változástól 
számított 24 órán belül a másik felet írásban értesíteni, ennek hiányában a korábbi 
címre megküldött értesítések kézbesítettnek minősülnek. 
 
11. A jelen szerződésben foglaltak a felek üzleti titkait képezik, amelyről a másik fél 
kifejezett, erre irányuló írásbeli hozzájárulása nélkül 3. személynek – a 
jogszabályban meghatározott kivételekkel - felvilágosítás nem adható. 
 
12. A felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Ha a vita megállapodással nem 
zárható le, úgy a felek az értékhatártól függően, kikötik és elfogadják a 
Mosonmagyaróvári Városi Bíróság, ill. a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 
 
 
13. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
14. Jelen szerződés aláírása napjától lép hatályba. 
 
 
Felek a szerződést, mely 7, azaz hét számozott oldalból, és 14 fő pontból áll, 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 

 
 

Mosonmagyaróvár 2008 január 06. 
 
 
 
 
…………………………………….                               …………………………………….           

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

 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. november 24. 

3. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 

Előterjesztés 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülés óta az alábbi határozatok kerültek 
végrehajtásra: 
38/2008. (VII.14.) határozat „Rábakecöl Községért”Alapítvány létrehozása 
56/2008. (X.17.) határozat a Tűzoltóság támogatásáról 
57/2008. (X.17.) határozat Támogató Szolgálat területi bővítéséről 
58/2008. (X.17.) határozat háziorvos munkaviszony megszüntetéséről 
59/2008. (X.17.) határozat háziorvos helyettesítésére kinevezés 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Pápoc Község Önkormányzata gesztorságával 
településeink által buszöblök felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert. 
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2008. Október 29-én valamint november 10-
én ülésén többek közt tárgyalta a 2009. Évre szóló éves Ellenőrzési Tervet, a Társulás 2008. 
évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elbírálta a Központi háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására benyújtott pályázatokat. 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsa a társadalmi egyeztetés keretében 
véleményezte A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2009-10-es akciótervét. 
 
Az elmúlt ülésen tárgyalt témakörben Beledben egyeztettek a védőnők és a fenntartók, mely 
eredményeképpen olyan megállapodás született, ami nem befolyásolja a rábakecöli védőnői 
körzet jelenlegi működését. 
 
Köszönöm a nyugdíjas napi rendezvény lebonyolításában az iskolások, óvodások, 
pedagógusok, óvodai és konyhai dolgozók, a hivatali alkalmazottak, a képviselők valamint 
Homlok Márta és Takács Gáborné közreműködését. 
 
Köszönöm a közreműködést az október 23-i ünnepi műsor elkészítésében Makári 
Alexandrának, Pandur Fanninak, Horváth Sándornak, Horváth Dórának, Horváth Rebekának, 
Vass Klaudiának. 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 

Rábakecöl, 2008. november 24. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008.(XII.01.) 
rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008.(III. 3.) 

rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A „R” 3-9 §-aiban foglalt 1-6 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-6 melléklete lép. 
A „R” 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

2. § 
 A képviselőtestület, az önkormányzati hivatal és intézmények együttes 2008. évi módosított 
előirányzatát   
 
a.) bevételi főösszegét      105 127  e Ft-ban, ebből 
 - működési hitel összegét                        21 815  e Ft 

- fejlesztési hitel összegét          1 974  e Ft-ban  
 
a.) kiadási főösszegét      105 127   e Ft-ban, 

 
 25 483       e Ft személyi juttatás, 
 8 297       e Ft munkaadókat terhelő járulék, 

                                                15 599       e Ft dologi jellegű kiadások, 
                                                31 334       e Ft működési célú támogatások és átadások, 
        5 499      e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,                                     

                   564      e Ft felújítási kiadások, 
  7 257      e Ft fejlesztési kiadások, 

    2 800      e Ft működési célú hitel visszafizetés, 
8 294      e Ft tartalék 
      6       fő   költségvetési létszámkerettel állapítja meg.  

 
3. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
  Tuba Erik                                                                                                             Dr. Gál László  
polgármester                                                                                                                   jegyző 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2008. december 1-én megtörtént. 

Dr. Gál László 
                                                                                                                                    jegyző 
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                    1.sz. melléklet
13/2008.(XII.01.) Rendelethez

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi bevételeiről és kiadásairól

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Megnevezés 2008. évi
módosítás 
1. mód. 2.

I. Működési bevételek 36 500 36 500 35 334
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) 964 964 964
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor) 35 536 35 536 34 370

2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor) 3 500 3 500 3500
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor) 30 586 30 586 29 420
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 12,21-26 sor) 1 450 1 450 1 450

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) 10 723 19 640 19 759

1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű.,  39sor) 6 708 6 708 6 708
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 7 604 7 723
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) 4 015 4 015 4 015
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok) 1 313 1 313

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 629 4 629 4 629
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor) 4 629 4 629 4 629
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor)

IV. Támogatásértékű bevétel 12 058 12 058 12 058
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor) 12 058 12 058 12 058

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) 9 922 9 922 9 922
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor)

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)



V. Véglegesen átvett pénzeszköz 50 50 50
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor)
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor) 50 50 50

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor)

VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor) 23 784 14 867 23 789
1. Működési célú hitel felvétel 19 157 10 240 21 815
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 4 627 4 627 1 974

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor) 11 000 11 000 9 508
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ű. 61. 11 000 11 000 9 508
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 744 98 744 105 127

KIADÁSOK

Megnevezés 2008. évi
módosítás 
1 mód. 2.

1. Működési kiadások
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal 12 024 12 024 12 104

személyi juttatás 4 435 4 435 4 496
munkaadói járulék 1 416 1 416 1 435
dologi kiadások 6 173 6 173 6 173



1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások 32 399 32 399 37 275
személyi juttatás 17 288 17 288 20 987
munkaadói járulék 5 679 5 679 6 862
dologi kiadások 9 426 9 426 9 426

        Működési kiadások összesen 44 423 44 423 49 379
ebből: személyi juttatás 21 723 21 723 25 483
          munkaadói járulék 7 095 7 095 8 297
          dologi kiadások 15 599 15 599 15 599

2. Működési célú pénzeszköz átadások és  támogatások 31 326 31 326 31 334

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 5 394 5 394 5 499

4.  Működési hitel visszafiz. 2 800 2 800 2 800

Működési kiadások össsszesen 1. 2. 3. 4. ) 83 943 83 943 89 012

5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 4 407 4 407 4 407

6. Felújítási kiadások 564 564 564

7. Fejlesztési kiadások 2 850 2 850 2 850

8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés

9. Tartalék 6 980 6 980 8 294
ebből : működési tartalék 1 314
           fejlesztési tartalék 6 980 6 980 6 980

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 744 98 744 105 127



2.sz. melléklet
a 13/2008.(XII.01.) Rendelethez  

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai

Megnevezés Kiadás öss Béralap TB Dologi Létszám
I. Igazgatási kiadások a 12 024 4 435 1 416 6 173 1

b 12 024 4 435 1 416 6 173 1
c. 12 104 4 496 1 435 6 173 1

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/

1.Közutak üzemeltetése, fenntartása a 300 300
b 300 300
c 0

2. Katasztrófaelhárítás a 648 648
b 648 648
c 0

3. Polgári védelem a 175 175
b 175 175
c

4. Önkormányzatok valamint többcélú társulási a 2 183 1 174 376 633
intézményeek ellátó, kisegítő szolgálatai b 2 183 1 174 376 633

c 6 238 4 246 1 359 633
5. Város és községgazdálkodás a 6 599 3 559 1 159 1 881 1

b 6 599 3 559 1 159 1 881 1
c 6 801 3 712 1 208 1 881 1

6.Köztemető fennt. Feladatai a 1 120 1 120
b 1 120 1 120
c 0



7.Közvilágítási feladatok a 1 200 1 200
b 1 200 1 200
c 0

8.Háziorvosi szolgálat a 13 706 9 667 3 071 968 3
b 13 706 9 667 3071 968 3
c 14 182 10 028 3 186 968 3

9.Védőnői szolgálat a 3 907 2 812 753 342 1
b 3 907 2 812 753 342 1
c 4 047 2 918 787 342 1

10. Anya és csecsemővédelem a 26 26
b 26 26
c 0

11. Rendszeres pénzbeni ellátások a 320 320
b 320 320
c 0

11. Szennyvízelvezetés és kezelés a 533 533
b 533 533
c 0

12. Művelődési házak feladatatai a 1 682 82 1 600
b 1 682 82 1 600
c 0

Dologi  kiadások összesen /  II./ a 32 399 17 294 5 679 9 426 6
b 32 399 17 294 5 679 9 426 6
c 37 275 20 987 6 862 9 426 6

44 423 21 729 7 095 15 599
44 423 21 729 7 095 15 599

Dologi kiadások összesen I.+II. 49 379 25 483 8 297 15 599

                               a  : eredeti előirányzat 
                               b  : módosítás  1.

c : módosítás  2.



3.sz. melléklet
                                                       a 13/2008.(XII.01.)Rendelethez

                 RRábakecöl  önkormányzat 2008. évi
            működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés Eredeti előimódosítás módosítás
ei 1 2.

Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás 16 16 16
Rendőrőrs 175 175 175
Közigazgatási kar 10 10 10
Arany J program 150 150 150
Nonprofit szervezetek pályázat alapján 2 100 2 100 2 100
Területfejlesztési Tanács 25 25 25
Körjegyzőségi hozzájárulás 11 543 11 543 11 543
Katolikus Egyház

RIÖK pályázati önrész 200 200 200
Testvér település támogatása
Iskola és óvoda telephely 16 267 16 267 16 267

BURSA Felsőoktatási ösztöndíj 840 840 840
Nagytérségi hulladék
Vizitdíj 8
Összesen 31326 31326 31 334



4.sz. melléklet
a 13/2008.(XII.01.) Rendelethez

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások

eredeti ei. módosítás módosítás
Megnevezés 1 2.

Pannon-Víznek fejl. Célú átadás 2 567 2 567 2 567
 Felhalmozási pénzeszközátadás  háztartásoknak            1 840 1 840 1 840

Összesen 4 407 4 407 4 407

5.sz. melléklet
                  a 13/2008.((XII.01.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi

             felújítási kiadások

eredeti ei. módosítás módosítás
Megnevezés 1. 2.

Felújításra önrész 564 564 564

Összesen 564 564 564



6.sz. melléklet
a 13/2008.(XII.01.) Rendelethez

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
         fejlesztési kiadások

eredeti módosítás módosítás
Megnevezés ei 1 2.

I. Beruházások
Gázkazán, fénymásoló vás. 900 900 900
Villanyoszlopok 1 200 1 200 1 200
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító 750 750 750

Összesen 2 850 2 850 2 850



 
Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására 

Központi  
Hatáskörben 

 
Rábakecöl 

 
                       /forintban/ 
 Bevétel                                                                                           Jav. mód./+/       Jav. mód. /-/ 
 
751 153     45132    Működési hitel                                             + 1 492 038 
751 153      9811     Pénzmaradvány                                                                        - 1 492 038 
751 153      45132   Működési hitel                                             + 6 264 015 
751 966     94719    Eseti keresetkiegészítés                               +    118 800 
751 966     92312    Települési önkorm jöv. diff elvonás                                          -1 166 591 
751 153      45132   Működési hitel                                             + 1 166 591 
751 153      45132   Működési hitel                                             + 2 653 200 
751 153      43131   Fejlesztési hitel    /TEUT/                                                         - 2 653 200 
 
 
 
Összesen:                                                                                       11 694 644           5 311 829  
                                                         Különbség   6 382 815 
 
 
 
 
  
 
Kiadás                                                                                           Jav. mód./+/       Jav.mód./-/ 
 
 
851 297    511112    2008. évi bérpol. intézkedés                            91 000 
851 297    53111                     „                      járulék                       29 120 
851 219    511112                   „                      személyi jutta          315 900 
851 219    53111                    „                       járulék                     101 088 
751 153    511115                  „                       szem. juttatás            45 500 
751 153    53111               „                            járulék                       14 560 
751 845     511115                    „                    szem. juttatás           139 750 
751 845     53111           „                               járulék                       44 720     
 
 Bérpol. Intézkedés összesen                                781 638,- ft  
751 757    52217       Létszámcsökkentés                                       612 409 
751 757   513112      Létszámcsökkentés                                   2 459 888 
751 757    53111                 „                   Tb.     járulék                 890 966 
751 757   5321                    „                  munkaadói jár.                 92 169 
 
 Létszámcsökkentésre összesen                         4 055 432,- Ft 
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853 322    5831181  Nyári gyermekétkeztetés                                     105 000 
853 344     38114     Vizitdíj                                                                     8 400 
 
751 153     592122    13. havi illetm. 2008. évi részl.                       1 313 545 
                                                         illetmény: 995 110 
                                                          járulék :   318 435 
 
751 153     511115      Eseti keresetkiegészítés                                       15 000 
751 153     53111                „                       járulék                                   4 800 
751 845     511115               „                      szem. juttatás                      15 000 
751 845     53 111               „                      járulék                                    4 800 
851 297     511112    Eseti keresetkieg       szem jutt.                             15 000 
851 297      53111             „                       járulék                                    4 800 
851 219     51112              „                        szem. juttatás                       45 000 
851 219      53111             „                       járulék                                  14 400 
      Eseti keresetkieg összesen         118 800,- Ft 
 
Összesen:                                                                                            6 382 815 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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       Tájékoztató Rábakecöl Község  Önkormányzat  2008. évi gazdálkodásának                                        
 
                                           háromnegyed éves helyzetéről 
 
 
 
B E V É T E L E K 
 
 
Az önkormányzati  szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest  68,28 %-
ban teljesültek, ami az időarányos mértéket nem éri el. Ez abból adódik, hogy terveztünk a 
költségvetésben működési hitelfelvételt, de ez idáig gazdálkodásunk során nem volt hitelre 
szükség.  
 
 
Bevételi források és azok teljesítése 
 
 
1. Működési bevételek 
 
Intézményi működési bevételek között szerepel az alaptevékenység körében végzett 
szolgáltatások ellenértéke, igazgatási szolgáltatás bevétele, jogosítvány érvényesítés, vizitdíj 
/03.31-ig/ közterület-használat díja  biztosító által fizetett kártérítés , földbérleti díjak, áfa 
bevételek.  
 
Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparűzési adó tartozik. Teljesítés 86  % , ezen 
belül az építményadó teljesítése 105 %. Az iparűzési adó 82  %.  
 
Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármű adó tartozik. Teljesítése 
69,31 % . Ha figyelembe vesszük a gépjárműadó beszedési számla 2008. szept. 30-i 
egyenlegét a teljesítés 75,49 % ami az időarányosnak megfelel. 
 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a 
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 114  % . A túlteljesítés a talajterhelési díjnál van  mivel a 
vízfogyasztás és a talajterhelési díj mértéke is emelkedett.  
 
II. Támogatások 
 
A teljesítés 80 %, ami az időarányosnál nagyobb. Ez abból adódik ,hogy a tavalyi évhez 
kapcsolódóan lehívott állami támogatás /Petőfi utca felújítása / ebben az évben érkezett meg 
amit egy összegben utaltak és nem havi finanszírozásban. 
 
 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítése 83,25  %. Ezek a bevételek nem 
időarányosan jelentkeznek. / pl. Terembérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díja , 
kommunális adó, /  
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IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/ 
 
 
Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető , évközben  adódó lehetőségekből, 
pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek. 
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása                     343 ezer 
- népszavazási előleg                                                  193 ezer 
- közhasznú munka támogatása                                  433 ezer 
- Pályázati pénzek                                                       722 ezer 
                Kulturális rendezvény tám .  40 000 
                Kerékpár út terv                    50 000 
                Környezetvédelmi tev.          60 000 
                Sporttevékenység                  40 000 
                 Riök                                    412 000 
                 Nyugdíjasok tám.                  20 000 
                 Erdélyi kapcs.                      100 000 
                                                         ---------- 
                                                         722 000 
 
 
- védőnő helyettesítésére átvett pénz   / Beledtől/       471 ezer 
- tűzoltóverseny támogatása                                        270 ezer                  2 432  ezer  
                                                                                      ------------------------------------------ 
 
Itt szerepelnek  háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez étvett pénzeszközök , amit az 
OEP utal számunkra havi bontásban. A teljesítés 74,36 %.  
 
631 e. Ft-ot a 2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés felosztásából önkormányzatunk 
részére utalta a MÁK.  
 
 
 
Hitelek  
 
Önkormányzatunknál  2008. szeptember 30-ig hitelfelvételre nem került sor.   
 
 
Pénzforgalmi bevételek 
 
 
Az önkormányzat  2008. évre 11  millió Ft pénzmaradványt tervezett  eredeti előirányzatként.   
Teljesítése a 2007 évi költségvetési beszámoló elfogadása után  9 508 e. Ft-ra módosult.  
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K I A D Á S O K 
 
 
Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest  52,65  %. A 
lemaradás oka, hogy betervezésre került hitel felvételére gazdálkodásunk során nem volt 
szükség, így hiteltörlesztésre sem került sor valamint a fejlesztési kiadások az év végén 
jelentkeznek.  
 
 
Működési kiadások   
 
 
 
1.1 Polgármesteri hivatal  
 
A polgármesteri hivatal kiadásai 64,91 %- ban teljesültek ami az időarányos mértéknél 
kevesebb.   
 
 
1.2. Nem intézményi működési kiadások 
 
 
Teljesítése 82,32  %. Falunk közterületeinek karbantartása /fűnyírás, gaztalanítás/ fűnyíró 
karbantartása, üzemanyag vásárlás tartozik ide. A temetőben is folyamatosan végezzük a sírok 
közötti területek tisztítását. A tervezetthez mért szerény túlteljesítés közterületeinken 
hatványozottan kamatozik. 
 
A 2008. gazdálkodási évbe ide tartozik az óvoda és iskola dologi kiadásainak egy része 
valamint a volt iskolaigazgató  részére 2008. évben kifizetett juttatás melynek pályázati 
összege 4 055 e.Ft. A pályázati összeget az önkormányzat már megkapta , az előirányzat 
módosítása / személyi juttatás, járulékok / e költséghelyekre ezen ülésen fog megtörténni.   
 
 
 
 
2. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 
 
A teljesítés 40,50 %. A lemaradás abból adódik, hogy a második félévi körjegyzőségi 
hozzájárulás és az iskolai telephelyre előirányzott összeg még nem került átutalásra . 
Működési célú támogatásban részesültek felsorolása  a mellékelt táblázatban található. 
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3. Társadalom és szociálpolitikai  juttatások 
 
Teljesítése 49,29 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem 
folyamatosan havonta történik, hanem időszakonként. 
Jelenleg 3 fő ápolási díjban, 1 fő aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesül. E 
kifizetések 90 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat csak 10 % terheli. 
 
 
Szülési segélyben 2 fő, szociális segélyben 1 fő részesült. Temetési segélyt 7 fő részére 
fizettünk.  
 
 
 
-rendszeres szoc segély                                          329 ezer 
- közgyógyellátás                                                     47 ezer 
- ápolási díj                                                            726  ezer 
- temetési segély                                                    105  ezer 
- étkezési utalvány    idősek napja 2007. év             41 ezer 
- szoc.segély                                                             10  ezer 
- gyemekvédelmi tám.                                                5  ezer 
- lakásfenntartási tám                                               22  ezer 
- normatív rendszeres gyermekvédelmi kedv.        259  ezer 
- szülési segély                                                         30  ezer 
- közl .támogatás                                                    343  ezer 
- tanévkezdési támogatás                                        650  ezer 
- ösztöndíj tám.                                                         30  ezer 
- sporttábor Dénesfa                                                  42  ezer 
- nyári táboroztatás                                                    20  ezer 
                                                                  ------------------------ 
                                                                             2 659 ezer 
 
 
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások           
 
A fejlesztési kiadások 43,72 %-ban teljesültek. A Pannon-Víznek átadott fejlesztési támogatás 
valamint a lakáshoz jutók támogatása tartozik ide. /Táblázat mellékelve/ 
 
 
5. Felújítási kiadások 
 
 
A költségvetésben szereplő felújítási kiadásaink  nagy része várhatóan az év második felében 
realizálódik. A teljesítés  2008. szept. 30-ig  42 %.  Erkel u. tervezési díj 190 e. Ft, pályázati 
díj 45 e. Ft-ot fizettünk.  
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2008. szeptember 30-i pénzkészlet és értékpapír összesen           19 077 979 ,- Ft 
 
 
    ebből                 Költségvetési elszámolási  számla                        2 387 184,-    
                             Állami hozzájárulás                                                1 748 137,- 
                             Pénztár                                                                           1 390 ,- 
                             Viziközmű                                                                 212 793,- 
                             Építményadó                                                                97 050,- 
                             Kommunális adó                                                        169 135,- 
                             Iparűzési adó                                                           2 136 824,- 
                            Gépjárműadó                                                            1 888 640,- 
                            Pótlék                                                                          124 390,- 
                            Talajterh. Díj                                                                 43 267,- 
    
                           Rövidlejáratú betétek                                              10 269 169,- 
 
 
 
Kimutatásainkból látható , hogy önkormányzatunk 2008. szeptember 30-ig  takarékosan 
gazdálkodott, de ne tévesszen meg bennünket a kiadások tekintetében a hetvenöt  százaléktól 
való lemaradás mert az év hátralévő részében várható a nagyobb tételek kifizetése. Az utolsó 
negyedév működési költségeit a téli hónapok megemelik. A körjegyzőség és iskola fenntartási 
hozzájárulás második féléves teljesítésére sem került még sor. Az útfelújítási munkálatok 
önereje szintén az utolsó negyedévben jelentkezik. 
 
 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. november 14. 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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Rábakecöl  Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai 2008008. szept. 30-ig

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Megnevezés 2008. évi
módosítás 
1. teljesítés telj. %-a

I. Működési bevételek 36 500 36 500 27 690 75,86
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) 964 964 1 815 188
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor) 35 536 35 536 25 875 72,81

2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor) 3 500 3 500 3 013 86
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor) 30 586 30 586 21 201 69,31
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 12,21-26 sor) 1 450 1 450 1 661 114

II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) 10 723 19 640 15 720 80

1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű.,  39sor) 6 708 6 708 5 158 76,89
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 7 604 7 527 98,98
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) 4 015 4 015 1 721 57,36
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok) 1 313 1 314 100

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 629 4 629 3 854 83,25
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor) 4 629 4 629 3 854 83,25
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor)

IV. Támogatásértékű bevétel 12 058 12 058 9 810 81,35
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor) 12 058 12 058 9 810 81,35

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) 9 922 9 922 7 378 74,36
1.b Előző évi Szja 631
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor)

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)



V. Véglegesen átvett pénzeszköz 50 50 215 430
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor) 50 50 215
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor)

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor)

VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor) 23 784 14 867 0 0
1. Működési célú hitel felvétel 19 157 10 240 0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 4 627 4 627 0

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor) 11 000 11 000 9 508 86,43
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ű. 61. 11 000 11 000 9 508
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 744 98 744 67 428 68,28



KIADÁSOK

Megnevezés 2008. évi
módosítás 
1 teljesítés telj. %-a

1.Működési kiadások
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal 12 024 12 024 7 807 64,91

személyi juttatás 4 435 4 435 3 087 69,6
munkaadói járulék 1 416 1 416 699 49,36
dologi kiadások 6 173 6 173 4 021 65

1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások 32 399 32 399 26 670 82,32 °%
személyi juttatás 14 098
munkaadói járulék 4 545
dologi kiadások 8 027

        Működési kiadások összesen 44 423 44 423 34 477 77,61
ebből: személyi juttatás 21 723 21 723 17 185 78,98
          munkaadói járulék 7 095 7 095 5 244 73,91
          dologi kiadások 15 599 15 599 12 048 77,23

2. Működési célú pénzeszköz átadások és  támogatások 31 326 31 326 12 690 40,5

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 5 394 5 394 2 659 49,29

4.  Működési hitel visszafiz. 2 800 2 800 0

Működési kiadások össsszesen 1. 2. 3. 4. ) 83 943 83 943 49 826 59,35

5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 4 407 4 407 1 927 43,72

6. Felújítási kiadások 564 564 235 41,66

7. Fejlesztési kiadások 2 850 2 850 0

8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés



9. Tartalék 6 980 6 980 0
ebből : működési tartalék
           fejlesztési tartalék 6 980 6 980 0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 744 98 744 51 988 52,65

a : eredeti előirányzat
b : módosítás 1
c : teljesítés2008.09.30-ig
d : teljesítés a módosított előirányzat arányában / % /

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai 2008. szept. 30-ig

Megnevezés Kiadás öss Béralap TB Dologi Létszám
I. Igazgatási kiadások a 12 024 4 435 1 416 6 173 1

b 12 024 4 435 1 416 6 173 1
c 7 807 3 087 699 4 021 1
d 65 69,6 49,36 65,13

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/

1.Közutak üzemeltetése, fenntartása a 300 300
b 300 300
c
d 0 0

2. Katasztrófaelhárítás a 648 648
b 648 648
c 53 53
d 8,18 8,18



3. Polgári védelem a 175 175
b 175 175
c
d 0 0

4. Önkormányzatok valamint többcélú társulási a 2 183 1 174 376 633
intézményeek ellátó, kisegítő szolgálatai b 2 183 1 174 376 633

c 9 031 4 794 1 534 2 703
d 413,68 408 407,71 427

5. Város és községgazdálkodás a 6 599 3 559 1 159 1 881 1
b 6 599 3 559 1 159 1 881 1
c 4 364 2 307 754 1 303 4
d 66,13 64,82 65,05 69,27

6.Köztemető fennt. Feladatai a 1 120 1 120
b 1 120 1 120
c 176 176
d 12,69 12,69

7.Közvilágítási feladatok a 1 200 1 200
b 1 200 1 200
c 806 806
d 67,2 33,6

8.Háziorvosi szolgálat a 13 706 9 667 3 071 968 3
b 13 706 9 667 3071 968 3
c 7 236 5 077 1 573 586 3
d 52,7 52,5 51,22 60,4

9.Védőnői szolgálat a 3 907 2 812 753 342 1
b 3 907 2 812 753 342 1
c 2 292 1 732 490 70 1

58,66 61,59 65 20,46 1
10. Anya és csecsemővédelem a 26 26

b 26 26
c 8 8
d 30,76 30,76

11. Rendszeres pénzbeni ellátások a 320 320
b 320 320
c 156 156
d 48,75 48,75



11. Szennyvízelvezetés és kezelés a 533 533
b 533 533
c 381 381
d 71,48 71,48

12. Művelődési házak feladatatai a 1 682 82 1 600
b 1 682 82 1 600
c 1 518 51 5 1 462
d. 90 62,19 91

13.Közművelődési Könyvtár a
b
c 236 5 1 230
d

14. Egyéb szórakoztatási és kult. Tev /RIÖK/ a 200 200
b 200 200
c 220 220
d 110 110

15. Országgyűlési képviselőválasztás a
b
c 193 132 33 28
d

Dologi  kiadások összesen /  II./ a 32 399 17 294 5 679 9 426 6
b 32 399 17 294 5 679 9 426 6
c 26 670 14 098 4 546 8 026 6
d 82,31 81,51 80,04 85,16

Dologi kiadások összesen I.+II. a 44 423 21 729 7 095 15 599
b 44 423 21 729 7 095 15 599
c 34 477 17 185 5 245 12 047
d 77,61 79,08 73,92 77,22



                 RRábakecöl  önkormányzat 2008. évi
            működési célú pénzeszköz átadások 2008.09.30-ig

Megnevezés Eredeti előimódosítás teljesítés telj.%-a
ei 1

Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás 16 16 8 50
Rendőrőrs 175 175 175 100
Közigazgatási kar 10 10
Arany J program 150 150 150 100
Nonprofit szervezetek pályázat alapján 2 100 2 100 1 647 78,42

Labdarúgók 930
Iskoláért Alapítvány 80
Pajtaműhely 170
Tűzoltók 147
Egyház 150
Vöröskereszt 20
Horgászegyesület 150

1647
Területfejlesztési Tanács 25 25 25 100
Körjegyzőségi hozzájárulás 11 543 11 543 7 273 63
Katolikus Egyház
Vizitdíj visszatérítés 9
RIÖK pályázati önrész 200 200 250 125
Testvér település támogatása
Iskola és óvoda telephely 16 267 16 267 2 000 12,29
Rába szövetség 15
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj 840 840 705 84
Prémium év kieg. 360
Tűzoltóverseny, helyezettek díja 43
Egyház támogatás / Falunap / 30
Összesen 31326 31326 12 690 40,5



Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások

eredeti ei. módosítás teljesítés
Megnevezés 1 telj. %-a

Pannon-Víznek fejl. Célú átadás 2 567 2 567 1 687 65,72
 Felhalmozási pénzeszközátadás  háztartásoknak            1 840 1 840 240 13,04

Összesen 4 407 4 407 1 927 43,72

Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
             felújítási kiadások

eredeti ei. módosítás teljesítés
Megnevezés 1. telj. %-a

Felújításra önrész 564 564 235 42

Összesen 564 564 235 42



Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
         fejlesztési kiadások

eredeti módosítás teljesítés telj %-a
Megnevezés ei 1

I. Beruházások
Gázkazán, fénymásoló vás. 900 900
Villanyoszlopok 1 200 1 200
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító 750 750

Összesen 2 850 2 850 0 0

a : eredeti előirányzat
b : módosítás 1
c : teljesítés2008.09.30-ig
d : teljesítés a módosított előirányzat arányában / % /

Készítették: Kovácsné Szabó Katalin
 Vekszli Ferencné
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Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A rábakecöli önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az állami 
költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletet előírásait, továbbá a korábbi 
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. 
 
Az önkormányzat 2009. éves gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását 
megalapozó koncepciót a következők szerint terjesztem a képviselőtestület elé: 
 
 

I. 
A költségvetési koncepció összeállításának szükségessége 

 
Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht) 70. §-
ában előírtak alapján a polgármesternek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 
november 30-ig kell benyújtania a képviselőtestületnek. 
A költségvetési koncepció célja a következő évre ható tényezők számbavétele, a költségvetési 
rendelet összeállításánál követendő célok, követelmények, feladatok meghatározása. 
 
Az önkormányzat alapvető feladat- és hatásköri rendszerében jogszabályváltozás miatt nem 
várható változás. 
 
A koncepció összeállításának időpontjában még nem ismertek a pénzügyi szabályozás 
végleges adatai, emiatt jelentős bizonytalansági tényezőkkel kell számolni.  
 
 

II. 
A gazdálkodás meghatározó tényezői 

 
1./ A gazdálkodási körülmények alakulása 
 
Az önkormányzati feladat- és hatásköri rendszerben lényegi változtatás nem várható 2009. 
évben sem. A gazdálkdás pénzügyi szabályzó rendszerében sem várható elmozdulás, mivel a 
költségvetési törvényjavaslat szerint a forrásszabályozás, illetve az önkormányzatokat a 
központi költségvetésből megillető források elosztásának módja 2009. évben alapvetően nem 
változik. 
A 2009. évi feladatokat a jelenlegi intézményhálózattal kívánjuk ellátni. 
 
2. A helyi önkormányzatok központi forrásszabályozásának általános /főbb/  jellemzői 
 
A központi költségvetés helyi önkormányzatok gazdálkodásához – az állami támogatás és az 
átengedett személyi jövedelemadó révén – 40 %-ban járul hozzá.  
Az EU-s és fejezeti támogatások bővítik az önkormányzatok lehetőségeit, elsősorban 
fejlesztési célú támogatások. 
Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése, 
2009.-től már a 6. osztályosokkal.  
Kiemelt cél a társult feladatellátás ösztönzése, ennek révén egyre több feladatot vállalnak a 
többcélú kistérségi társulások. 
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A villamos-energia áremelkedés hatásának ellentételezése az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési  önkormányzatok támogatási rendszerébe épül be.  
 
3. Keresetek várható alakulása 
 

A törvényjavaslat általános indokolása szerint: 
„A közszférában foglalkoztatottak 2009. évi bérpolitikáját a megváltozott 
makrogazdasági feltételeknek megfelelően, a párhuzamosan kialakult más 
szabályozási meghatározottságok figyelembevételével kell kialakítani. A közszférában 
2009. évben is a reálkeresetek szinten tartása valósulhat meg”. 
 
Ennek ellenére a javaslat szerint a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti 
illetménytábla bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, valamint a teljesítmény 
ösztönzésére szolgáló keretösszegek nem változnak, mértékük megegyezik az előző 
évivel.  
A 2009. évi bérintézkedések várhatóan a közszolgálati érdekegyeztetés során kerülnek 
kialakításra.  

 
4. Járulékok alakulása 
 

- A munkaadókat terhelő társadalombiztosítási járulék mértéke /29 %/ változatlan 
marad a tervezet szerint, melyből 24% a nyugdíjbiztosítási alapot, 5 % az egészség 

biztosítási alapot illeti meg, munkaadói járulék 3 %. Az egészségügyi hozzájárulás 
nagysága változatlanul  1.950Ft/hó/fő marad. 

 
 
III.  
A központilag szabályozott források helyi önkormányzatokat érintő elemeinek 
alakulása 
 
A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó szabályozott forrása 
/változatlan módon/ továbbra is az állami hozzájárulásokból és támogatásokból, továbbá az 
átengedett személyi jövedelemadóból tevődik össze. 
 
1. A feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás 
A törvénytervezet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások 
jogcímeit és fajlagos összegeit. (http://www1.pm.gov.hu/) 
Az itt szereplő feladatmutatóhoz kötött előirányzatok feladatait társulásokban látjuk el. 
 
2. Lakosságszámhoz  kötött normatív állami  hozzájárulás  
Önkormányzatunkat lakosságszám alapján megillető állami hozzájárulások fajlagos összegei 
nagyobb részt alacsonyabbak a 2008. évinél. 
- település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok  1 057 Ft /fő /előző évi 1 430 Ft/fő/ 
- közösségi közlekedési feladatok az előző évivel azonos 515Ft/fő 
- közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 061 Ft/fő /előző évi 1 135 Ft/fő/ 
-  pénzbeli szociális juttatások – ehhez kapcsolódó fajlagos összeget még nem  ismerjük 
 
3. Átengedett bevételek 
A települési önkormányzatot a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 
%-a illeti meg. 
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A személyi jövedelemadó-bevétel végleges összegének meghatározására a feladatmutatók 
felmérését követően kerülhet sor.  
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a 
települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.  
 
4. Központosított előirányzatok 
A központosított előirányzatokból év közben, pályázat útján, céljellegű feladatokra 
igényelhető támogatás, amely az önkormányzat esetében az alábbi jogcímeken várható: 
- lakosság közműfejlesztési támogatása /támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési 
támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendelet szerint igényelhető/ 
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatás 
- gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
-bérpolitikai intézkedések támogatása /a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési 
szervek munkavállalói részére 2009. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi 
juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére./ 
- óvodáztatási támogatás /rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
szülőjének jár, akinek az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 20/C. §-a és külön 
kormányrendelet alapján megállapították/ 
 
5. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások 
- egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása 
 

c./ Államháztartási tartalék képzése 
 
 Az általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve 
az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására szolgál, Az 
általános tartalék előirányzata a kiadási főösszeg 0,7 %-a.  
 
 

IV. 
A 2009. évi költségvetés összeállításának főbb elvei és végrehajtási módszereik 

 
Az önkormányzat legfőbb célkitűzése 2009. évben is a kötelező feladatainak maradéktalan 
végrehajtása a működőképesség biztosítása mellett. 
Az önkormányzat reális mértékű pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében minden 
lehetséges intézkedést meg kell tenni a bevételi források bővítésére, továbbá az ésszerű, 
takarékos gazdálkodás követelményeinek megvalósítására.  
A költségvetési hiány mértékét a hitelképesség tényezőinek figyelembevételével olyan szinten 
kell tartani és tervezni, amely nem veszélyezteti a következő évek gazdálkodásának 
biztonságát.  
A személyi juttatások körében eredeti előirányzatként a törvényi szabályozások szerinti 
minimumok garantálása indokolt és elengedhetetlen.  
A dologi kiadások tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az energia áremelések 
ellentételezésének lehetőségére, ha lehetséges az utóbbiak vonatkozásában az előre nem 
tervezhető áremelkedések támogatására célelőirányzatot tervezni. 
A központi támogatások alacsony mértéke miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az uniós 
források és a decentralizált fejlesztési támogatások felkutatására, igénybevételére és a 
pályázatokhoz szükséges saját erő biztosítására.  
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Törekedni kell arra, hogy a fejlesztési és felújítási feladatok a működés biztonsága érdekében 
fejlesztési célú bevételek terhére történjenek. Ezen cél eléréséhez az aktív vagyongazdálkodás 
/bérbeadás, értékesítés/ nagyobb teret biztosíthat. 
Azon feladatokra, amelyeknek nagyságrendje, összetétele a költségvetés készítésének 
időpontjában még nem ismeretesek, céltartalék képzése szükséges. Ezek a következő kiadási 
jogcímek között kerüljenek megtervezésre: 

- felújítási, beruházási, karbantartási kiadások 
- pályázatok előkészítéséhez és pénzeszköz elnyeréséhez szükséges saját erő 

biztosítása 
- közszolgáltatói díjemelések kompenzálása 
- tanulmánytervek és tervek készítése pályázatokhoz 

Önként vállalt feladat kizárólag olyan szinten tervezhető, hogy az önkormányzat a kötelező 
feladatait a törvényben előírt mértékig teljesíteni, ill. finanszírozni tudja. 
 
 

V. 
A 2009. évi költségvetés összeállításához kapcsolódó feladatok elvégzése 

 
1. Általános szempontok, feladatok 
 
A 2009. évi költségvetés kiinduló pontja a várható /legszükségesebb/ kiadások reális 
felmérése a személyi juttatások, a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások tekintetében 
egyaránt. 
A kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások meghatározásánál figyelembe kell venni az 
érvényben lévő jogszabályokat, kötelezettségvállalásokat, jogszabályon alapuló 
feladatváltozásokat stb. 
Szükséges kiadások finanszírozási forrásának meghatározásánál rendkívül fontos tényező a 
bevételek teljeskörű, reális számbavétele, a növelés lehetőségeinek feltárása, az esetleges 
működési célú hitel mértékének minél alacsonyabb szinten történő meghatározása. 
A törvényjavaslat szerint a köztisztviselők illetményalapja és a közalkalmazotti bértábla 
tételei megegyeznek az előző évivel, ennek ellenére a személyi juttatások tervezésénél a 
következő – jogszabályi előírásokon alapuló – kötelezettségekkel számolni kell az eredeti 
előirányzatban.  

- közalkalmazottak tekintetében biztosítani kell a 3 évenkénti kötelező 
feljebbsorolások és a jubileumi jutalmak fedezetét, a törvényben megállapított egyéb 
juttatásokat, valamint a egyéb javadalmazásokat. 

- Biztosítani kell a minimálbér mértéke esetleges változásának fedezetét 
A központi támogatás 2009 évi nagyságrendje nem tartalmaz fedezetet az energia árak 
várható növekedésére, emiatt feltétlenül indokolt erre a célra céltartalékot képezni. A 
közszolgáltatások előirányzatának tervezésénél a 2008. évi teljesítési adatokkal kell számolni, 
de minimum az eredeti előirányzat mértékéig. 
 
2. Ágazati szempontok, feladatok 
 

a.) Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 
- Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet pályázati 

forrásokból kívánjuk megoldani, tehát biztosítani kell a költségvetésben egy 
nagyobb összeget – a céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz 
benyújtandó pályázati saját erő fedezetére.  A jövő évben várhatóan egyre több 
pályázati lehetőség nyílik meg az Európai Uniós forrásokból, melyeket csak akkor 
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tudunk kihasználni, ha a megfelelő saját erő biztosítására is megteremtjük a 
lehetőséget (Phare, Nyugat-dunántúli Regionális Tanács által kiírt pályázatok, a 
Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatok, illetve egyéb más 
pályázatokon való részvétel esetén). 

- A pályázatokhoz kapcsolódó saját források vonatkozásában kiemelt szempontként 
jelöljük meg, hogy olyan pályázatokon indulunk, melyek a tervben megjelölt célokat 
segítik és az elnyerhető támogatási arány legalább a megvalósítandó projekt 
értékének 60%-át eléri. 

- Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél: 
 folyamatban lévő beruházások, fejlesztések befejezése  
 önerő biztosítása a pályázatokhoz 

- Fejlesztési feladatok meghatározásánál követni kell a 14/2007 (III.2.) határozatban 
foglalt célkitűzéseket. 

 
b.) Vagyongazdálkodás 

A 2009. évi vagyongazdálkodásban – koncepcionálisan – a vagyongazdálkodási irányelvben 
meghatározott szempontokhoz képest jelentős változást nem tervezünk. 
A forgalomképes ingatlanok körében a bérbeadással hasznosított ingatlanok esetében a bérleti 
díjak felülvizsgálatát ismételten el kell végezni. Ahol a bérbeadás körülményei változtak, 
azon esetekben a bérleti díj emelésére kell törekedni. 
A lakbérek emelésének mértékét az inflációs ráta és a település helyi rendeletének 
figyelembevételével szükséges meghatározni. 
Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, amelyek elnyerésével különösen a nagyobb 
összegű, előre tervezett beruházásokat kívánjuk megvalósítani. 
 

c.) Területfejlesztési feladatok 
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által 
korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.  

- Társulások: 
 Jelenleg tagként jelen vagyunk a következő társulásokba:  

• Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
• Területfejlesztési Tanács 
• Beled körjegyzőség 
• Társulási tanács Beled /oktatási/ 
• Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
• Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 
• Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális 

étkeztetés) 
• Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 
A 2009. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni. 
 

d.) Környezetvédelem 
• Virágosítás, parkosítás 
• szelektív szemétszállítási program 
• energia hatékonyságot növelő fejlesztések (fűtéskorszerűsítés, 

világításkorszerűsítés) 
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása 
• szelektív szemétszállítási program 
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g.) Szociális ellátás 
- A szociális ellátás területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényt módosító 2003. évi IV. törvény értelmében módosultak az 
ellátási formák működési feltételei biztosításának időpontjai. 

- A családsegítő és gyermekjóléti társulásban továbbra is részt veszünk. 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás útján biztosítjuk 
- Támogató szolgálat ellátási szerződés alapján működik 
- A közösségi ellátást beledi székhellyel működő társulásban látjuk el 
- A családi napközi ellátását is szintén társulásban látjuk el (2 csoportot működtetünk) 
- Házi gondozást és a szociális étkeztetést a Beleden működő Egyesített Szociális 

Központon keresztül biztosítjuk.  
 

h.) Közoktatás-i  feladatainkat továbbra is társulás formájában látjuk el   
- Az önkormányzat több év óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj 

programnak. A következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez, 
tehát részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázaton. Az ösztöndíj 
önkormányzatot terhelő kifizetéseinek fedezetét tervezni kell a 2009. évi 
költségvetésben. 

 
i.) Sportfeladatok  
 A helyi sportfeladatok színvonalasabb ellátása érdekében az önkormányzat a korábbi  
 évekhez hasonlóan támogatást nyújt az alábbi feladatok ellátására: 

- Sportegyesület működése (sportpálya és tornaterem használat, támogatás) 
- Sportrendezvények (Mikuláskupa, Teremtorna, Lipi István Asztalitenisz Torna, 
Koloszár Kupa, stb.) 

 A sportöltöző felújításához pályázati forrást kell keresni. 
 
j.) Kulturális feladataink 

- Falunap megrendezése 
-    Karácsonyi csengőszó 
-    Idősek Napjának megrendezése 
-    Nemzeti ünnepek 
-    Nyugdíjas kirándulás 
-    Ismeretterjesztő előadások 
-    Falukirándulás 

 
k.) Nemzetközi kapcsolatok 

- Erdélyi testvérkapcsolatok ápolása 
 
l.) Egészségügyi feladatok 

- A Körzeti Védőnői Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük. 
- A Körzeti Háziorvosi Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük, de törekedni kell 

állandó alkalmazott foglalkoztatására vagy vállalkozásba kiadni. 
- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el. 
- 2009. évben a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve bútorok, IT és orvosi 

eszközök beszerzését kell megvalósítani pályázati forrásból. 
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m.) Egyéb feladatok 
Továbbra is fontos hangsúlyt kell helyezni az olyan mindenkit érintő területekre, 
mint a községgazdálkodás. Szem előtt kell tartani a letelepedést és 
munkahelyteremtést ösztönző intézkedéseket. 

 
 
Sajnos a 2007. évi megszorítások és a 2008-as „szigorúság éve” után a gazdasági válság 
látható és várható hatására 2009. évben tovább romlik az önkormányzatok helyzete. A 
kormány 2009. évi költségvetés tervezete nem hogy javítani, de még reálértéken megtartani 
sem tudja az előző évek során lecsökkentett finanszírozási szintet. 
Ilyen körülmények között is törekednünk kell arra, hogy a szolgáltatások és a színvonal 
csökkenése nélkül, a szükséges fejlesztési feladatok felvállalása mellett gazdálkodjunk 2009. 
évben. 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az előterjesztésem vitassák meg, javaslataikkal 
egészítsék ki, és egyetértésük esetén azt fogadják el. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. november 18. 

Tuba Erik 
Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 

1. A képviselőtestület 2009. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint 
elfogadja 

2. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján 
összeállított 2009. évi költségvetési rendelettervezetet – a törvényben meghatározott 
határidőn belül – terjessze a képviselőtestület elé. 

 
Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. november 24. 

7. napirend: Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet felhatalmazása alapján 

Előterjesztés 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2008. évi költségvetésünkben összesen 2.100.000,- Ft összeget terveztünk szervezetek 
működési támogatására. Eddig 1.727.000,- Ft támogatást utaltunk ki. Az idei év volt az 
önkormányzatok számára eddig legnehezebb gazdasági év, ám a gazdasági válság miatt a 
2009. év még kilátástalanabb. Fentiek valamint a 19/2006 (XII.29.) rendeletünk alapján 
javaslom az alábbi tervezetnek megfelelően 2008. évben harmadik alkalommal pályázat 
kiírását: 
 

Pályázati felhívás 
(TERVEZET) 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati 
rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel 
 
Keretösszeg: 150.000,- Ft 
Pályázható összeg felső határa: 100.000,- Ft 
Pályázható célok: Működési jellegű költségek, rendezvények 
Felhasználásra irányuló megkötések: Reprezentációra, élelmiszerre nem fordítható a 
támogatás. 
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Nem pályázhat az a szervezet, amely korábbi 
támogatással nem, vagy hiányosan számolt el. 
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2009. április 30. 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2008. december 15. 
 
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a 19/2006 (XII.29.) rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
További információ az Ügyrendi Bizottság elnökétől kérhető. 
 
Rábakecöl, 2008. november 24. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
               s.k. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rábakecöl, 2008. november 14. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött  egyrészről  
 
AGYAGOSSZERGÉNY Község Önkormányzata 9441 Agyagosszergény, Kossuth u. 16., 
adószám: ..................................., KSH azonosító: ........................................, PIR törzsszám: 
.........................................., képviseli: RATATICS TIBORNÉ polgármester; 
 
BABÓT Község Önkormányzata 9351 Babót, Ady Endre u. 3., adószám: 
..................................., KSH azonosító: ........................................, PIR törzsszám: 
.........................................., képviseli: MOLNÁR JÁNOS polgármester; 
 
BELED Község Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi u. 137.) adószám: .........................., 
KSH azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: TOMPÁNÉ 
BALOGH MÁRIA polgármester; 
 
CIRÁK Község  Önkormányzata (9364 Cirák, Fő u. 6.) adószám: .........................., KSH 
azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: TÓTH SÁNDOR 
polgármester; 
 
DÉNESFA Község  Önkormányzata (9365 Dénesfa, Fő u. 11.) adószám: .........................., 
KSH azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: TAKÁCS 
LAJOS polgármester; 
   
EDVE Község  Önkormányzata (9343 Edve, Petőfi u. 60.) adószám: .........................., KSH 
azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: IMRE LÁSZLÓ 
CSABA polgármester; 
   
GYÓRÓ Község  Önkormányzata (9363 Gyóró, Fő u. 7.) adószám: .........................., KSH 
azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: ÖTVÖS LÁSZLÓ 
polgármester; 
   
HIMÓD Község  Önkormányzata (9362 Himód, Kossuth u. 1.) adószám: .........................., 
KSH azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: DR. PŐDÖR 
PÉTERNÉ polgármester; 
 
HÖVEJ Község  Önkormányzata (9361 Hövej, Fő u. 52.) adószám: .........................., KSH 
azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: DR. NÉMETHNÉ 
ISTVÁN ERZSÉBET polgármester; 
 
KAPUVÁR Városi  Önkormányzat (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) adószám: .........................., KSH 
azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., képviseli: HÁMORI GYÖRGY 
polgármester; 
 
KISFALUD Község  Önkormányzata (9341 Kisfalud, Kossuth u. 61.) adószám: 
.........................., KSH azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., 
képviseli: BALOGH ISTVÁN polgármester; 
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MIHÁLYI Község  Önkormányzata (9342 Mihályi, Kisfaludi u. 19.) adószám: 
.........................., KSH azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., 
képviseli: PAP LAJOSNÉ polgármester; 
 
OSLI Község Önkormányzata 9354 Osli, Fő u. 44., adószám: ..................................., KSH 
azonosító: ........................................, PIR törzsszám: .........................................., képviseli: 
FODOR JÓZSEF polgármester; 
 
RÁBAKECÖL Község Önkormányzata 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129., adószám: 
..................................., KSH azonosító: ........................................, PIR törzsszám: 
.........................................., képviseli: TUBA ERIK polgármester; 
 
SZÁRFÖLD Község Önkormányzata 9353 Szárföld, Fő u. 16., adószám: 
..................................., KSH azonosító: ........................................, PIR törzsszám: 
.........................................., képviseli: HORVÁTH FERENC polgármester; 
 
VADOSFA Község Önkormányzata 9346 Vadosfa, Kossuth u. 19., adószám: 
..................................., KSH azonosító: ........................................, PIR törzsszám: 
.........................................., képviseli: SZAKÁCS LAJOS polgármester; 
 
VÁSÁROSFALU Község  Önkormányzata (9343 Vásárosfalu, Fő u. 38.) adószám: 
.........................., KSH azonosító: ............................., PIR törzs szám: ......................., 
képviseli: MOLNÁR SÁNDOR polgármester; 
 
VESZKÉNY Község Önkormányzata 9352 Veszkény, Fő u. 63., adószám: 
..................................., KSH azonosító: ........................................, PIR törzsszám: 
.........................................., képviseli: MATZKÓ JÁNOS polgármester; 
 
VITNYÉD Község Önkormányzata 9371 Vitnyéd, Fő u. 7., adószám: ..................................., 
KSH azonosító: ........................................, PIR törzsszám: .........................................., 
képviseli: TÓTH KÁLMÁN polgármester; 
 
 
mint megbízók (a továbbiakban: Önkormányzatok), 
 
másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 
58-60., adószám: 19025702-1-43, KSH azonosító: 19025702-8532-111-01, törzsszám: 61816, 
cégbírósági bejegyzés száma: 7Pk. 60010/1989, képviseli: KOZMA IMRE elnök 
  
mint megbízott (a továbbiakban: MMSZ) 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott feltételek mellett. 
 
1. Az Önkormányzatok megbízzák az MMSZ-t, hogy a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § (1)-(4) bekezdése alapján 2009. január 
1-jétől kezdődően határozatlan ideig lássa el a támogató szolgáltatás keretébe tartozó 
feladatokat a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátását, elsősorban a 
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítását 
Agyagosszergény, továbbá a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásához tartozó 
valamennyi önkormányzat közigazgatási területén.  
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2. MMSZ az 1. pontban meghatározott feladatok ellátását vállalja 2009. január 1-jétől 

kezdődően határozatlan időtartamra.  
 
3. A MMSZ kijelenti, hogy az 1. pontban foglalt feladatok átvételére és ellátására jogosult. 

Az ellátást végző MMSZ adatai: 
Név:  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kapuvári Kistérségi Támogató 
Szolgálata 
Cím: 9330 Kapuvár, Szent István király u. 8. 
Ágazati azonosító: S0086540 
Tevékenységi engedélyének száma és kelte: …………………………... 
Adószáma: …………………………….. 
Számlaszáma: ……………………………. 
Számlavezető pénzintézet neve, címe: …………………………………. 
 

4. A MMSZ jelen szerződéssel vállalt feladatait a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú 
Társulásához tartozó valamennyi önkormányzat, továbbá Agyagosszergény Községi 
Önkormányzat települések közigazgatási területére kiterjedően látja el az önkormányzati 
rendeletekben  meghatározott feltételeknek megfelelő rászorultak részére. 

 
 Az MMSZ az alábbiakban részletezett támogató szolgáltatási körbe tartozó ellátásokat 

biztosítja:  
 
A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen 

o az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, 
szállító szolgálat működtetése), 

o az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő 
egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való 
hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 

o információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi 
beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

o a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, 
o segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, 
o egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek 

speciális szükségleteihez igazodóan, 
o segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának 

megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős 
kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, 

o a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások 
elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 

 
5. Az MMSZ kijelenti, hogy a jelen szerződés 1. pontjában rögzített szociális 

szolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, 
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és azokat betartja. A külön jogszabályokban 
meghatározott adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség az MMSZ-t terheli, az 
adatszolgáltatásokról az önkormányzatokat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését 
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követő 15 napon belül tájékoztatja, illetve tudomásul veszi, hogy az önkormányzatok 
jogosultak további adatokat kérni a feladatok ellátásához kapcsolódó nyilvántartásaikról.  

 
6. Az MMSZ kijelenti, hogy megfelelő személyi, szakmai, tárgyi és technikai háttérrel 

rendelkezik, így a 4. pontban megjelölt feladatot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelő alkalmazottakkal és tárgyi feltételekkel látja el.  

 
 Az MMSZ szavatol azért, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt az általa 

végzett tevékenység szakmailag megfelelő színvonalú lesz. 
 
7. Szerződő felek az MMSZ által végzett tevékenység fedezetét az alábbiak szerint 

határozzák meg: 
 Az MMSZ a támogató szolgáltatás feladatainak ellátásához állami támogatás 

leigénylésével biztosítja a fedezetet. 
  
 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a feladatellátáshoz biztosított 

állami támogatás nem nyújt teljes fedezetet, akkor a különbözet megtérítése tekintetében 
tárgyalásokat kezdeményeznek.  

 
8. Az Önkormányzatok az MMSZ által átvállalt feladatok teljesítését bármikor – az 

MMSZ felé jelzett és egyeztetett időpontban – ellenőrizhetik. Az MMSZ az 
Önkormányzatok képviselő-testületét évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30-
ig írásbeli beszámoló keretében tájékoztatja az általa átvállalt feladatok teljesítéséről, a 
feladatellátás pénzügyi helyzetéről. 

 
9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a támogató szolgáltatási ellátások 

igénybevétele a működési engedélyben meghatározott ellátási területen kívül eső 
szállítások esetét kivéve térítésmentes.  

 
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kapuvári Támogató Szolgálata a 

működési engedélyben meghatározott ellátási területen kívül eső szállítások esetében 
50,- Ft/km térítési díjat számol fel, mely a szolgáltatást igénybe vevőt terheli. 

 
Amennyiben az MMSZ a későbbiekben térítési díj megállapítását tartja szükségesnek, a 
térítési díjak megállapítására vonatkozó javaslatát az önkormányzatokkal egyezteti és az 
önkormányzatok véleményét figyelembe veszi. 

 
10. Az MMSZ által biztosított szolgáltatások igénybevétele önkéntes, amennyiben az 

ellátást igénybe vevő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy, 
ahhoz a törvényes képviselőjének, gyámjának, gondnokának a hozzájárulása is 
szükséges. 

 
Az MMSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételének 
lehetőségeiről és feltételeiről a lakosságot széles körben tájékoztatja.  

 
11. Az ellátottak panaszaikat az MMSZ által kijelölt személynél érvényesíthetik. A panasz 

megtehető írásban, az MMSZ által erre a célra rendszeresített naplóban történő 
bejegyzéssel, illetve szóban. A szóban tett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.  
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 A panaszokat a beérkezéstől számított három munkanapon belül ki kell vizsgálni. A 
panaszokról, a kivizsgálás eredményéről, illetve a tett intézkedésekről a kivizsgálást 
követő 3 munkanapon belül az ügyfelet és az érintett önkormányzatok jegyzőjét 
tájékoztatni kell.  

 
 Amennyiben a panaszt az MMSZ alaptalannak vagy részben alaptalannak tartja, illetve 

az MMSZ által tett intézkedéssel nem ért egyet a panaszt benyújtó, az ellátott jogosult 
az érintett önkormányzatok jegyzőjétől a panasz ismételt kivizsgálását kérni.  

 
12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést minden év december 31-ig 

felülvizsgálják és szükség esetén módosítják.  
 
 Jelen szerződést a felek kizárólag írásbeli megállapodással módosíthatják.  
 
13. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést – kizárólag írásban – bármelyik fél 6 

hónap felmondási idővel június 30-ra, illetve a tárgyév végére felmondhatja.  
 
 A felmondási idő lejártáig az MMSZ a szolgáltatást köteles ellátni, ennek elmulasztása 

esetén köteles az ebből eredő károkat és többletköltségeket az Önkormányzatoknak 
megfizetni. 

 
14. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik szerződő fél azonnali hatályú rendkívüli 

felmondással élhet. Azonnali hatályú felmondás előtt a sérelmet szenvedő fél köteles a 
másik felet írásban, határidő kikötése mellett felszólítani a szerződésszegő magatartás 
megszüntetésére vagy következményeinek elhárítására. Azonnali hatályú felmondással 
csak a határidő eredménytelen eltelte esetén lehet élni.  

 
 Az Önkormányzatok igénye esetén az MMSZ azonnali hatályú felmondás esetén is 

köteles az ellátás folyamatos biztosításáról gondoskodni, maximum a rendes felmondás 
esetére meghatározott felmondási idő tartamáig.  

 
 Az MMSZ rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegő magatartása esetén az 

Önkormányzatok az MMSZ költségére a rendes felmondás felmondási idejének végéig 
jogosultak a szolgáltatást más szolgáltatóval elvégeztetni vagy elvégezni. A folyamatos 
szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatos 
valamennyi költséget teljes mértékben az MMSZ köteles viselni, továbbá köteles 
megtéríteni az Önkormányzatok valamennyi kárát, amely az MMSZ szerződésszegő 
magatartásával kapcsolatban keletkezett.  

 
 Az Önkormányzatok szerződésszegő magatartása esetén pedig az  érintett 

Önkormányzat köteles az MMSZ valamennyi kárának megtérítésére, amely a 
szerződésszegésből kifolyólag keletkezik.  

 
15. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket békés 

úton, tárgyalással rendezik. Amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, kikötik a 
Soproni Városi Bíróság illetékességét.  

 
16. MMSZ az ellátottakkal kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan 

kezeli az 1992. évi LXIII. törvényben foglalt előírások betartásával.  
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17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

 
18. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés elfogadása az 

Önkormányzatok  Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 
 
19. Jelen szerződést szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

írják alá.  
 
 
A szerződés … számozott, gépelt oldalból áll és 5 db egymással mindenben megegyező 
eredeti példányban készült. 
 
 
Kapuvár, 2008. ....................................... 
 
 
Megbízók: 
 
 
 
Megbízott: 
 
...................................................... 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
KOZMA IMRE elnök 
 
 
 
Jóváhagyó határozatok: 
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Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás 
 (Ttv. 8. §-a alapján) 

 
 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ának 
rendelkezései, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
(továbbiakban Sztv.) 57. § (1) bekezdés c.) d.) e.) f.) és g.) pontja, 62-65. § és 65/A. § és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban 
Gyvt.) 39-40. §-ainak felhatalmazása alapján az érintett önkormányzatok megállapodnak 
Szociális és Gyermekjóléti Társulás létrehozásában és működtetésében.  
 

1.) Társulás neve és székhelye: 
 

1.1 A társulás neve: Beled Nagyközség Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Társulása. 
1.2 Székhelye: 9343 Beled, Vörösmarty u. 1. 
1.3 Működési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási területe. 
 

2.) A Társulás tagjai: 
 

A.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat létesítésére és működésére 
 

Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Beled, Rákóczi u. 137.), Cirák Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (Cirák, Fő u. 6.), Dénesfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Dénesfa, Fő u. 11.), Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Edve, Petőfi u. 60.), Egyed Község Önkormányzat Képviselő-testület (Egyed, Árpási u. 13.) 
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Farád, Fő u. 15.), Gyóró Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (Gyóró, Fő u. 60.), Hövej Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Hövej, Fő u. 52.), Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Rábakecöl, Kossuth u. 129.), Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Rábapordány, Ady E. u. 1.) Rábasebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Rábasebes, Széchenyi u. 2.), Sobor Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Sobor, Kis u. 
1.), Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Szilsárkány, Kossuth L. u. 40.), 
Vág Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vág, Templom u. 8.), Vásárosfalu Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (Vásárosfalu, Fő u. 38.), Vitnyéd Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Vitnyéd, Fő u. 7.), Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Szany, Kossuth u. 5.), Rábaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Rábaszentandrás, Vasút u. 5/1.), Rábacsanak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Rábacsanak, Hunyadi u. 43.).  
 
2.1 A társulás feladata, tevékenységi köre: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a 
Gyvt. 39. és 40. §-ában meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgálati feladatokat. 
Ezen túlmenően ellátja az Sztv. 64. §-ában foglalt családsegítő feladatokat, továbbá a 65/A. §-
ban foglalt közösségi ellátások feladatait.  
 

B.) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat létesítésére és működésére 
 
Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Beled, Rákóczi u. 137.), Cirák Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (Cirák, Fő u. 6.), Dénesfa Község Önkormányzat 
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Képviselő-testülete (Dénesfa, Fő u. 11.), Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Edve, Petőfi u. 60.), Egyed Község Önkormányzat Képviselő-testület (Egyed, Árpási u. 13.), 
Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Gyóró, Fő u. 60.), Páli Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (Páli, Kossuth u. 81.), Rábakecöl Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Rábakecöl, Kossuth u. 129.), Rábacsanak Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Rábacsanak, Hunyadi u. 43.), Rábaszentandrás Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Rábaszentandrás, Vasút u. 5/1.), Szany Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Szany, Kossuth u. 5.), Vág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Vág, Templom u. 8.), Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vásárosfalu, 
Fő u. 38.), Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vadosfa, Kossuth u. 19.), 
Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vitnyéd, Fő u. 7.), Hövej Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (Hövej, Fő u. 52.), Rábasebes Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Rábasebes, Széchenyi u. 2.), Rábapordány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Rábapordány, Ady E. u. 1.), Szilsárkány Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Szilsárkány, Kossuth u. 40.).  
 
2.2 A társulás feladata, tevékenységi köre: A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat 
ellátja az Sztv. 65. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a „személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 1/2000.(I.07.) 
SZCSM rendelet 28. és 29. §-ában foglalt feladatokat. 
 

C.) Házi Segítségnyújtó Szolgálat létesítésére és működésére 
 
Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Beled, Rákóczi u. 137.), Dénesfa 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Dénesfa, Fő u. 11.), Edve Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Edve, Petőfi u. 60.), Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Gyóró, Fő u. 60.), Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Hövej, Fő u. 52.), 
Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Rábapordány, Ady E. u. 1.), 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Rábakecöl, Kossuth u. 129.), 
Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Szilsárkány, Kossuth L. u. 40.), 
Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vásárosfalu, Fő u. 38.) és Vitnyéd 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vitnyéd, Fő u. 7.), Vág Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Vág, Templom u. 8.), Rábasebes Község Önkormányzat Képviselő-
testülete (Rábasebes, Széchenyi u. 2.), Egyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Egyed, Árpási u. 13.), Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Szany, 
Kossuth u. 5.), Rábacsanak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Rábacsanak, Hunyadi 
u. 43.), Rábaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Rábaszentandrás, Vasút 
u. 5/1.), Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Cirák, Fő u. 6.), Vadosfa Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (Vadosfa, Kossuth u. 19.), Páli Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Páli, Kossuth u. 81.). 
 
2.3 A társulás feladata, tevékenységi köre: A Házi Segítségnyújtó Szolgálat ellátja az Sztv. 
63. §-ában meghatározott feladatokat.  
 

D.) Étkeztetés létesítésére és működésére 
 
Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Beled, Rákóczi u. 137.), Dénesfa 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Dénesfa, Fő u. 11.), Edve Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete (Edve, Petőfi u. 60.), Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(Hövej, Fő u. 52.), Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Rábakecöl, 
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Kossuth u. 129.), Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Szilsárkány, 
Kossuth L. u. 40.), Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vásárosfalu, Fő 
u. 38.) és Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vitnyéd, Fő u. 7.).  
 
2.4 A társulás feladata, tevékenységi köre: A társulás Étkeztetés keretében ellátja az Sztv. 62. 
§-ában meghatározott feladatokat.  
 

E.) Családi Napközi létesítésére és működésére 
 
Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (Beled, Rákóczi u. 137.), Cirák 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Cirák, Fő u. 6.), Dénesfa Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (Dénesfa, Fő u. 11.), Edve Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (Edve, Petőfi u. 60.), Egyed Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (Egyed, Árpási u. 13.), Farád Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (Farád, Fő u. 15.), Gyóró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (Gyóró, Fő u. 60.), Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (Rábakecöl, Kossuth u. 129.), Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (Rábapordány, Ady E. u. 1.), Rábasebes Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (Rábasebes, Széchenyi u. 2.), Szilsárkány Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (Szilsárkány, Kossuth L. u. 40.), Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(Vág, Templom u. 8.),  Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vásárosfalu, 
Fő u. 38.), Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Vitnyéd, Fő u. 7.). 
 
2.5 A társulás feladata, tevékenységi köre: A társulás ellátja a Gyvt. 43. §-ában meghatározott 
feladatokat. 
 

3.) A Társulás időtartama: 
 
A társulást a megállapodásban érintett önkormányzatok 2009. január 1-től határozatlan ideig 
hozzák létre és működtetik.  
 

4.) A Társulás bevételei és kiadásai: 
 
4.1 A társulás működésével kapcsolatos alap és kiegészítő normatíva a mindenkor hatályos 
költségvetési törvény szerint kerül a Magyar Államkincstártól leigénylésre.  
 
4.2 A társulásnál felmerülő kiadások fedezésére a székhely település önkormányzata által 
leigényelt alapnormatíva, továbbá a Kistérségi Társulás által leigényelt kiegészítő normatíva 
szolgál.  
 
4.3 A társulás a megállapodásban meghatározott feladatok ellátását az érintett 
önkormányzatok rendeleteiben meghatározott térítési díj ellenében biztosítja.  
 

5.) A Társulás jogállása: 
 
5.1 A társulás önálló jogi személy, költségvetési szempontból részben önálló intézmény.  
 
5.2 A társulás vezetőjének munkáltatója Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete és polgármestere, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 83/A. 
§-ában foglaltaknak megfelelően.  
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5.3 A társulás alkalmazottjai felett a munkáltatói jogkört a társulás vezetője gyakorolja.  
- Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a vezető 
kinevezése és felmentése; 
- A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Beled Nagyközség Önkormányzatának 
polgármestere gyakorolja. 
 
5.4 Kizárólag a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelelő dolgozóval létesíthető közalkalmazotti jogviszony.  
 
5.5 A társulás működésével kapcsolatos adminisztratív, koordináló feladatokat, a rendszeres 
és folyamatos kapcsolattartást Beled Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el 
térítésmentesen.  
 

6.) A Társuláshoz való csatlakozás:  
 
A társuláshoz csatlakozni csak valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének 
hozzájárulása esetén lehet.  
 

7.) A Társulás ellenőrzése: 
 
Gazdálkodását Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja 
útján ellenőrzi.  
 

8.) A Társulás megszűnése: 
 
8.1  A társulás megszűnik: 

a) ha a képviselő-testületek minősített többségű határozatukkal közös megegyezéssel 
megszüntetik, 

b) bíróság jogerős döntése alapján. 
 
8.2 Jelen társulási megállapodást a társult önkormányzatok a naptári év utolsó napjával – 
december 31-i hatállyal – mondhatják fel, melyről szóló minősített többséggel meghozott 
képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban – szeptember 30-ig – kell meghozni s a 
társult önkormányzatokkal írásban közölni. 

 
8.3 A társulás megszűnése esetén: 

a) a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásból származó esetlegesen 
keletkező vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó 
szabályai szerint osztják meg, 

b) az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül 
megállapodnak. 

 
9.) A társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos 

úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában 
a Soproni Városi Bíróság dönt. 
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A társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei a záradékban 
rögzített határozatukkal jóváhagyták, melyekben foglalt felhatalmazással élve a 
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt saját kezű 
aláírásukkal ellátták. 
 
Beled, 2008. november 4. 
 
 
 
Beled Nagyközség Képviselő-testülete  Cirák Község Képviselő-testülete 
 
 
 
Dénesfa Község Képviselő-testülete   Edve Község Képviselő-testülete 
   
 
 
Egyed Község Képviselő-testülete    Farád Község Képviselő-testülete  
 
 
 
Gyóró Község Képviselő-testülete   Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
   
 
 
Rábapordány Község Képviselő-testülete  Rábasebes Község Képviselő-testülete 
 
 
 
Szilsárkány Község Képviselő-testülete  Vág Község Képviselő-testülete 
 
 
 
Vásárosfalu Község Képviselő-testülete  Vitnyéd Község Képviselő-testülete  
 
 
 
Hövej Község Képviselő-testülete   Sobor Község Képviselő-testülete 
 
 
 
Szany Nagyközség Képviselő-testülete  Rábacsanak Község Képviselő-testülete 
 
 
 
Rábaszentandrás Község Képviselő-testülete Vadosfa Község Képviselő-testülete 
 
 
 

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

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2008. november 24. 

10a. napirend: Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Csatoltan megküldöm a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás projektvezetőjének levelét. 
Rábakecöl Önkormányzatára eső önrész és annak kifizetési ütemezése az 
alábbiak szerint alakulna: 
 
2010 I. negyedév     625.818,- Ft 
2010 II. negyedév     938.726,- Ft 
2010 II. negyedév     938.726,- Ft 
2010 IV. negyedév 1.251.635,- Ft 

2010. összesen:  3.754.905,- Ft 
2011 I. negyedév  1.877.453,- Ft 
2011 II. negyedév  1.877.453,- Ft 
2011 III. negyedév 1.564.544,- Ft 
2011 VI. negyedév    685.458,- Ft 

2011. összesen: 6.004.908,- Ft 
Mindösszesen:  9.759.813,- Ft 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. november 18. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2008. november 24. 
 
11. napirend: Közmeghallgatás 
 
 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 
Szervezeti és Működési Szabályzatunk évente legalább két közmeghallgatás tartását írja elő. 
2008. április 18. napján tartottuk első alkalommal. A közmeghallgatások időpontjait az elmúlt 
évhez hasonlóan tavaszi időszakra valamint év végére tűzzük ki. A második, év végi 
rendezvény a tárgyévet követő év tervezési időszakát megelőzően a lakossági igények, 
javaslatok felmérésére helyezi a hangsúlyt. 
Fentiek alapján közmeghallgatás megtartását javaslom az alábbiak szerint: 
 
Időpont: 2008. december 15. 17 óra 
Helyszín: Kultúrház, Rábakecöl házasságkötő? 
Napirend: 

1. 2008. évi koncepció ismertetése 
2. Lakossági igények felmérése a 2008. évi 

költségvetés tervezéséhez 
3. Különfélék, bejelentések 

 
Kérem előterjesztésem megvitatását, egyetértés esetén elfogadását. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. november 20. 
 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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