Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
10/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. november 30-án
(pénteken) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,
Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi
pontokra:

Napirendi pontok:
1.) Döntés önkormányzati közös hivatal létrehozásáról
Előadó: Dr. Gál László jegyző
2.) Döntés óvodai intézmény létrehozásáról, alapító okirat elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester

rendeletének

4.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről
Előadó: Tuba Erik polgármester
5.) A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
7.) Döntés a Dél-Rábaközi Önkormányzatok
megszüntetéséről
Előadó: Tuba Erik polgármester

Térségfejlesztési

Társulásának

8.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás működtetésével kapcsolatos
döntések
a) Társulási Megállapodás módosítása – bővítés új taggal
b) Szándéknyilatkozat a település további Társulásban történő feladatellátásáról
Előadó: Tuba Erik polgármester

9.) 2013. évi bérleti és önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
10.) Rábakecöl 2013. évi eseménynaptára
Előadó: Tuba Erik polgármester
11.) Pályázati lehetőségek
Előadó: Tuba Erik polgármester
12.) Különfélék, bejelentések, egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester
13.) Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Döntés önkormányzati közös hivatal létrehozásáról
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy 2013. január 1-től létrejönnek az Önkormányzati
Közös Hivatalok. Répceszemere megküldte csatlakozási szándékáról a képviselő-testületi
határozatát. A Beledi Közös Önkormányzati Hivatalt Beled székhellyel, Dénesfa, Edve,
Rábakecöl, Répceszemere és Vásárosfalu községek részvételével kívánják létrehozni, melyre
megállapodást kötnek. (Határozati javaslat jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával fentieknek
megfelelően egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
55/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 84. § (5) bekezdése értelmében – Beled város székhellyel,
Rábakecöl, Répceszemere, Dénesfa, Edve, Vásárosfalu községek
részvételével 2013. január 1-i hatállyal létrehozza a Beledi Közös
Önkormányzati Hivatalt.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal
létrehozásával kapcsolatos megállapodás-tervezetet és az Alapító
Okiratot – az érintett önkormányzatok polgármestereivel történő
egyeztetés után – terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző
Határidő: 2012. december 31.
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2.) Döntés óvodai intézmény létrehozásáról, alapító okirat elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy május 31-ig kell nyilatkozni arról, hogy az óvodát
önállóan szeretnék működtetni. Éves szinten 1 gyermekre 54.000 Ft-ot biztosít az állam, ez
normatív finanszírozás lesz. Ha ennél több lesz a kiadás, azt az önkormányzatnak kell
vállalni. Az óvoda működtetése januártól kötelező önkormányzati feladat.
A képviselő-testület az új intézmény létrehozásával és Alapító Okiratának elfogadásával
egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
56/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
jogutódlással – a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled
megszüntetése miatt Napközi-otthonos Óvoda Rábakecöl (9344
Rábakecöl, Kossuth u. 23.) elnevezéssel új köznevelési intézményt
hoz létre, amelynek Alapító Okiratát az előterjesztés szerint elfogadja.
Az intézmény vezetésével Bors Jenőné tagóvoda vezetőt bízza meg
2013. január 1-től az új intézményvezetői pályázat elbírálásáig.
Munkabérét a hatályos Kjt. szerint 218.500 Ft összegben határozza
meg.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az intézményvezetőt
értesítse, és az Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa
be.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
3.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester

rendeletének

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a költségvetési rendeletük módosítására központi és
saját hatáskörben került sor. (Költségvetési rendelet módosítás a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag
az alábbi rendeletet alkotta:
14/2012.(XII.27.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.)
rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
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4.) Beszámoló a 2012. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a bevételek 70%-ban, a kiadások 68%-ban
teljesültek. (Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta,
és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
57/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi ¾ éves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
5.) A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy településüzemeltetésre biztosít az állam költségkeretet
(temető fenntartás, közvilágítás, parkok, utak), egyéb fejlesztésekre csak az adókból tud
fordítani. A gépjármű adó 60%-a az államhoz kerül. Működési hiány nem tervezhető.
Feladatfinanszírozás lesz, csak az adott feladatra fordítható. Felértékelődik a civil szervezetek
szerepe, a pályázatokra kell fókuszálni, támogatás az önkormányzattól nem lesz. Törekedni
kell arra, hogy az IKSZT-ben több rendezvény legyen, hogy az épület bérbeadásából
bevételhez jussanak. (2013. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékeltét képezi).
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
58/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés
szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján
összeállított 2013. évi költségvetési rendelettervezetet a törvényben
meghatározott határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
6.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző
ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
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A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
7.) Döntés a Dél-Rábaközi Önkormányzatok
megszüntetéséről
Előadó: Tuba Erik polgármester

Térségfejlesztési

Társulásának

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a DRÖTT ülésén a tagok megszavazták a
megszüntetését 2012. december 31-el. (Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a DRÖTT megszüntetéséhez hozzájárult, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
59/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a DélRábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának döntése
alapján – a társulás által ellátott feladatok megszűnése miatt
hozzájárul a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési
Társulásának 2012. december 31-i hatállyal történő megszüntetéséhez.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét és a
Magyar Államkincstárat értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
8.) Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás működtetésével kapcsolatos
döntések
a) Társulási Megállapodás módosítása – bővítés új taggal
b) Szándéknyilatkozat a település további Társulásban történő feladatellátásáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodását Répceszemere csatlakozása miatt kell módosítani. (Előterjesztés
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a megállapodás módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
60/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beled
székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításához – Répceszemere Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a társuláshoz csatlakozása
miatt – hozzájárul.
Utasítja a polgármestert,
önkormányzatát értesítse.

hogy ezen

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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döntésről

Beled

város

9.) 2013. évi bérleti és önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
1600 Ft/AK bérleti díjra tett ajánlatot az általa jelenleg is bérelt földterületekre, amennyiben
10 évre aláírjuk a szerződést. A bérleti díjak vonatkozásában az infláció mértékével
megegyező emelést szokott alkalmazni a testület. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a bérleti díjakat következők szerint állapította meg, és egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
61/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Grósz Lajos Rábakecöl, Kossuth u.
6. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 129. szám alatti
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2013. január 1-től
12.300 Ft/hó összegben állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
62/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Soós 99 Kft. Rábakecöl, Kossuth u.
17. szám alatti lakos által bérelt rábakecöli 284/12. hrsz-ú ingatlan
18.315 m² „névtelen liget” elnevezésű földterületből 3.000 m²
nagyságú terület bérleti díját 2013. január 1-től 7.600 Ft/hó összegben
állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
63/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Takács Sándor Rábakecöl, Kossuth
u. 13. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 13. szám
alatti házas ingatlan bérleti díját 2013. január 1-től 17.600 Ft/hó
összegben állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
64/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Keszte Ferencné Rábakecöl,
Kossuth u. 81. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 81.
szám alatti házas ingatlan bérleti díját 2013. január 1-től 14.500 Ft/hó
összegben állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
65/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Kovács Tímea Rábakecöl, Táncsics
u. 1. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 22. szám
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2013. január 1től 5.200 Ft/hó összegben állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
66/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Kovács Tímea Rábakecöl, Táncsics
u. 1. szám alatti lakos által bérelt Rábakecöl, Kossuth u. 22. szám
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2013. január 1től 2.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
67/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában, az Erkel utcában belterületen lévő
földterület haszonbérleti díját Hajtó János 9344 Rábakecöl, Kossuth u.
76. szám alatti bérlő részére 2013. január 1-től 2,3 Ft/m²/év összegben
állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
68/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában, 0215/24. hrsz-on lévő földterület
haszonbérleti díját Takács Sándor 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 13.
szám alatti bérlő részére 2013. január 1-től 4,6 Ft/m²/év összegben
állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy e döntésről a bérlőt értesítse, és a
bérleti szerződést ezen döntés szerint módosítsa.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
10.) Rábakecöl 2013. évi eseménynaptára
Előadó: Tuba Erik polgármester
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Tuba Erik polgármester: ismerteti a képviselő-testületet a 2013. évi várható rendezvényekről.
(Eseménynaptár a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület az eseménynaptár tervezetet egyhangúlag tudomásul vette.
11.) Pályázati lehetőségek
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az IKSZT pályázatot kiírták,
melyre január közepétől február közepéig lehet pályázni. A rendezvények programjainak
időpontjait és költségigényét szeretné kérni.
A templomtér pályázattal kapcsolatban pedig olyan információt kapott, hogy nagyon sok
pályázó van, ezáltal csökkennek az esélyeik.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
12.) Különfélék, bejelentések, egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a könyvtári ellátás változik, a megyei
könyvtárral kell szerződést kötni, szolgáltatást nyújtanak, sajnos pénzt nem kapnak.
Az iskolabuszok sorsa sem eldöntött még a mai napig.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
 Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy az új törvény alapján a Pannon-Víz Zrt-nek
nem lehet önálló vagyona. A vagyont most visszaadják az önkormányzatoknak, és ami
időközben képződött, lakosságarányosan. Erről egy előzetes egyetértési nyilatkozatot
kell tenni december 10-ig.
A képviselő-testület az előzetes egyetértési nyilatkozat aláírásával egyetértett, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
69/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PannonVíz Zrt-vel, mint víziközmű szolgáltatóval az „Előzetes egyetértési
nyilatkozat”-ot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Pannon-Víz Zrt-t
értesítse, és a nyilatkozatot írja alá.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzati adósságkonszolidáció
önkormányzatukat is érinti. Ki kell nyilvánítani, hogy a törvényben írt feltételekkel
tartozásaik megfizetéséhez igénybe kívánják venni az állam által biztosított, egyszer,
vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében,
amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.

9

Ki kell jelenteni, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb
számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául
szolgál és e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó
adósságelem összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által
megjelölt számlára utalja.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
70/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe
kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem
térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az
önkormányzat nevében:
a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke
és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított
nyilatkozatot aláírja,
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a
szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz
csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében
meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az
államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem
rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy
teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy számlakövetelés
összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének
mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által
megjelölt számlára utalja.
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6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot
képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges
adatokat, információkat megismerje és kezelje.
Utasítja a polgármestert,
Államkincstárt értesítse.

hogy

ezen

döntésről

a

Magyar

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 17.
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a sportöltöző nyílászáró csere megvalósítása
ajánlat szerint 204.536 Ft értékben, a 931 102 1 Sportlétesítmények működtetése,
fejlesztése szakfeladaton erre a célra biztosított a fedezet, vállalkozói szerződéskötés
szükséges. (Árajánlat jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
71/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete sportöltöző
nyílászáró cseréjére a sportlétesítmények működtetése szakfeladat
terhére – a benyújtott árajánlat alapján – 204.536 Ft összegben a Cseh
92 Kft-vel (9371 Vitnyéd, Szent Antal u. 16.) vállalkozói szerződést
köt.
Utasítja a polgármestert, hogy a munkák elvégzéséről, és a vállalkozói
szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. március 31.
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az óvoda nyílászáróinak cseréje ajánlat
szerint, 500.765 Ft, 856 099 1 Máshová nem sorolható oktatást kiegészítő tevékenység
szakfeladaton tervezésre került, nem kell átcsoportosítani. (Árajánlat jegyzőkönyvhöz
mellékelve).
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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72/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda
nyílászáró cseréjére, a máshová nem sorolható oktatást kiegészítő
tevékenység szakfeladat terhére – a benyújtott árajánlat alapján –
500.765 Ft összegben a Cseh 92 Kft-vel (9371 Vitnyéd, Szent Antal u.
16.) vállalkozói szerződést köt.
Utasítja a polgármestert, hogy a munkák elvégzéséről, és a vállalkozói
szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2013. március 31.
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a mezőgazdasági út és vízelvezető árok
karbantartása 0199. hrsz. „Újhídi út” ajánlat szerint 1.350.010 Ft, 522 001 1 Közutak
hidak üzemeltetése szakfeladaton tervezett keret terhére.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
73/2012.(XI.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Újhídi
út” felületének egyengetésére, illetve az út menti árok iszapolására
benyújtott árajánlatok közül – mint legkedvezőbb árajánlatot – a
Kapuvári Vízitársulat (9330 Kapuvár, Wesselényi u. 17.) ajánlatát
fogadja el, és egyúttal a munkák elvégzésére az előterjesztés szerint
1.063.000 Ft + ÁFA, azaz összesen 1.350.010 Ft összeget biztosít a
„közutak, hidak üzemeltetése” szakfeladat terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a nyertes céggel a vállalkozói
szerződést kösse meg, és a munkák elvégzéséről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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13.) Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,30
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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Határozati javaslat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdése értelmében – Beled
város székhellyel, Rábakecöl, Répceszemere, Dénesfa,
Edve, Vásárosfalu községek részvételével 2013. január 1-i
hatállyal létrehozza a Beledi Közös Önkormányzati
Hivatalt.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal
létrehozásával kapcsolatos megállapodás-tervezetet – az
érintett
önkormányzatok
polgármestereivel
történő
egyeztetés után – terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyző
Határidő: 2012. december 31.
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Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. Törvény 21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki:
Intézmény
1) Neve: Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda
2) Székhelye: 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 23.
3) Alapításának időpontja: 2013. január 1.
4) Eredeti alapító szerv neve és címe: Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
5) Irányító szerv neve, székhelye
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9344 Rábakecöl, Kossuth u.
129.
6) Alapítói joggal felruházott irányító szerv neve és címe:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9344 Rábakecöl, Kossuth u.
129.
7) Intézmény fenntartó neve és címe:
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9344 Rábakecöl, Kossuth u.
129.
8) Az intézmény önálló jogi személy
9) Intézmény típusa: óvoda
10) Gazdálkodási
jogkör:
önállóan
működő
költségvetési
szerv.
Az önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a Rábakecöl Község
Önkormányzatának Képviselő- testülete évente hagyja jóvá.

A Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda gazdálkodási feladatait a Beledi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11) Intézmény egységei:
- Napköziotthonos Óvoda
- Napközi Konyha
12) Jogelőd megnevezése, székhelye:
Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled (9343 Beled, Rákóczi u.122.)
13) Alaptevékenységi szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
14) Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- óvodai nevelés 3 éves kortól az iskolai nevelés megkezdéséig, beleértve a többi
gyermekkel együtt fejleszthető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátást is.
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15) Az intézmény alaptevékenységei:
2013. január 1-től:
562912 óvodai intézményi étkeztetés
562913 iskolai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
562920 egyéb vendéglátás
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátása
Integrált nevelés szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) Testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi, értelmi,
beszédfogyatékos, autista, gyermekkori autizmus, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd.
16) Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.
17) Az intézmény működési területe:
Rábakecöl Község közigazgatási területe.
18) Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét az 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992 /X.8./ Korm. rendelet
alapján nyilvános pályázat útján Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
bízza meg. Az egyéb munkáltatói jogokat az intézményvezető felett Rábakecöl Község
Polgármestere gyakorolja.
19) Foglalkoztatottak alkalmazása:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatottakra irányuló jogviszonyra
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
20) A feladatellátást szolgáló vagyon:
Épület megnevezése
Óvoda

Helyrajzi szám
27/1

Alapterület (m2)
272,79

Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon és
ingyenesen használja a benne lévő berendezéssel és szakmai felszereléssel. A vagyon feletti
rendelkezés jogát az önkormányzat magának tartja fenn. Tevékenységéért, valamint a
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kezelésben lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény vezetője
jogszabályban meghatározott módon felelős.
21) Vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyon használatára az önkormányzati vagyon
hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendelet szabályai szerint jogosult. Az intézmény a
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
22) Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám, csoportok száma:

Megnevezés

Maximális gyermeklétszám

Csoportok
száma

Napköziotthonos Óvoda
Rábakecöl

25

1 csop.

Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba.
Az alapító okiratot Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56/2012.
(XI. 30.) határozattal fogadta el.

Rábakecöl, 2012. december 28.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
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Rábakecöl Község Önkormányzat
Képviselő-testületének …………………… önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.)
rendelet módosításáról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.)
rendeletét (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja
1. §
A „R „ 1-10. §-ban foglalt 1- 7 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7. melléklete lép.
A „R” 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét

113 146 e Ft-ban,

b) kiadási főösszegét

156 861 e Ft-ban,

c) hiány összegét

43 715 e Ft-ban

határozza meg.
Ezen belül:
Működési célú bevétel

64 911 e Ft

Működési célú hiány

43 715 e Ft

Működési célú kiadás

106 626 e Ft

19 118
5 099

e Ft személyi juttatás,
e Ft munkaadókat terhelő járulék,

30 675 e Ft dologi jellegű kiadások,
22 598 e Ft támogatásértékű működési kiadás
3 375 e Ft működési célú pénzeszk. átadás
9 455 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
16 306

e Ft működési hiteltörlesztés.

Felhalmozási célú bevétel
Felhalmozási célú hiányt /hitel/
Felhalmozási célú kiadást

50 235 e Ft-ban
--- e Ft-ban
50 235 e Ft-ban
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Ebből:
1 300

e Ft felújítási kiadások,

2 181

e Ft beruházási kiadások,

8 336

e Ft fejlesztési célú támogatások és átadások,

2 000

e Ft tartalék,

36 418

e Ft felhalmozási hiteltörlesztés +kamat

jogcímenkénti megoszlásban határozza meg az 1. sz. melléklet szerint.
(2) A költségvetés létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.
A közfoglalkozottak éves létszám-előirányzatát 6 főben határozza meg.
3. §
Ezen rendelet 2012. …………………. lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2012. ………………….. megtörtént.
Rábakecöl, 2012. ……………………………

Dr. Gál László
jegyző
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Adatlap
költségvetési előirányzatok módosítására
központi hatáskörben

Rábakecöl

Szakfeladat
841 901 9
Önkorm. elsz.

2012.11.30

Száma

991109

adatok: Ft-ban
Főkönyvi
számla

Bevétel

942131 Szociális nyári gyermekétk.

Összesen

Szakfeladat
882 124 1
Rendkivüli
gyerm.v.tám.

Száma

71139

Összesen

Javasolt mód. / + - /

-13 200

-13 200

Főkönyvi
számla

Kiadás

5831114 Szoc. Nyári gyermekétk.

Javasolt mód. / + - /

-13 200

-13 200

Adatlap
költségvetési előirányzatok módosítására
ssaját hatáskörben

Rábakecöl

Szakfeladat
841 403-1 Város
és közsggazd.
889 942-1
Önkorm. által
nyújtott lakást.
841 403-1 Város
és közsggazd.
841 403-1 Város
és közsggazd.

2012.11.30

Száma

71108

71128
71108
71108

Összesen

adatok: Ft-ban

Főkönyvi
számla

Kiadás

Beruh.c.átad. TKT.
374116 Csónakkikötő önrész

382114 Első lakáshoz jutók tám.
Tám.ért.önkorm.-nak
37315 jub.jutalom + járulék
Egyéb üzemelt. és
55219 fennt.sz.

Javasolt mód. / + - /

904 144

-904 144
411 480
-411 480

0

1/a sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban
Megnevezés

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor)
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,25sor)
2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 10sor)
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 18 sor)
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11,19-24 sor)
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 16.ű., 54 sor)
3.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38sor)
3.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor)
3.3 Helyi önkorm.kiegészítő támogatása ( 16.ű., 42. és 43.sor)
3.4 Helyi önkorm. Által fentartott, támogatott előadó-művészeti szerv. Tám.. ( 16.ű., 44sor)
3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások ( 16.ű., 48. sor)
3.6. Egyéb központi támogatás
16.ű.52. sor
4. Egyéb működési bevétel
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 18sor)
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (7ü. 34. sor)
4.3. Előző évi pénzmaradvány, előrir. maradvány (9 ü. 53. sor)
4.4. Előző évi ktvgvetési kiegészítések visszatérülések (9 ü. 45. sor)
II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8 ü. 13. sor)
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16. ü. 35. sor)
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (8 ü. 14. és 17. sor)

2012. évi Mód.II.

Mód. III.

63 548

2 550

63 561
2 550

34 257

34 257

34 257

4800
28 007
1450

4800
28007
1450
14 084
6585
132
1 300

4800
28007
1450
14 071
6 585
119
1 300

12 670
12 670

5468
599
12 670
12 670

5 468
599
12 670
12 670

46 216

46 216

46 216

3 816

3 816

3 816

61 530

12 053

6 585

5 468

2 550

2. Felhalmozási támogatások (16. ü. 54. sorbóla felhalmozási jellegüek)
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16. ü. 41. sor)
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16. ü. 49-53 sorok)
3. Egyéb felhalmozási bevételek
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (9. ü. 41. sor)
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről (8. ü. 41. sor)
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (9. ü. 61. sor)

42400

42 400

42 400

107 746

109 777

109 764

3 382
63
3319

3 382
63
3319

3 382
63
3319

45 015

43 715

43 715

45015

43 715

43 715

48 397

47 097

47 097

156 143

156 874

156 861

III. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.( 10.ű., 60 sor)
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10. ü. 65. sor)

Költségvetési bevételek összesen = I. +II. + III. + IV.
Költségvetési hiány belső finanszírozásásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

V. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ü. 66. összesítő sor kivéve 65. sort)
1. Működési célra
2. Felhalmozási célra
Költségvetési hiány belső finanszírozásást meghaladó összegének külső finanszírozásásra szolgáló bevételek:

VI. Értékpapírok értékesítésésnek bevétele (10. ü. 83.,85-87 sorok ezen belül 78. és 82. sor kivételével)
1. Működési célú bevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (10.ü. 76. és 89-92 sook, 78., 82. és 88. sor)

1. Működési célú hitel felvétele
2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Finanszírozási bevételek: V. + VI. + VII.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK
Megnevezés
I. Működési kiadások
1.1. Önkormányzat kiadásai
személyi juttatás
munkaadói járulék
dologi kiadások
ebből: fejl. hitel kamata

2012 év

mód. II.

mód. III.

56 109
18 619
4 986
32 504

56 721
19 118
5 099
32 504

56 310

56 109
18 619
4 986
32 504

56 721
19 118
5 099
32 504

56 310

34 911

35 030

22 187
3375
9 349

22 187
3 375
9 468

35 428
22 598
3 375
9 455

Működési kiadások összesen ( 1+2+3 )

91 020

91 751

91 738

II. Felhalmozási kiadások:

11 817

11 817

11 817

2 181
1 300

2 181
1 300

2 181
1 300

Dologi kiadások összesen
ebből: személyi juttatás (2 ü. 49. sor)
munkaadói járulék (2. ü. 56. sor)
dologi kiadások (3. ü. 69. sor)

ebből: fejl. hitel kamata
2. Működési célú kiadások

2.1. Támogatásértékű működési kiadások (4. ü. 15. sor)
2.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (4. ü. 67. sor)
2.3. Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (4. ü. 94. sor)
2.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pánzmaradvány átadás (4. ü. 47. sor)

19 118
5 099

32 093
1 418

19 118
5 099

32 093
1 418

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. ü. 100. sor)

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 31. sor)
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (5. ü. 6. sor)

3. Egyéb felhalmozási kiadások
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kaidások ( 4. ü. 36. sor)
3. 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh- n kivülre (4. ü. 88. sor)
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás (4. ü. 55. sor)

2900
5436

2900
5436

3 311
5 025

2000

2000

2000

2000

2000

2000

104 837

105 568

105 555

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai (6. ü. 78. és 91-94. sorok valamint 80., 84. és 90.sor)
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

16306
35000

16306
35000

16306
35000

Finanszírozási kiadások VI. + VII.

51306

51306

51306

156 143

156 874

156 861

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (6. ü. 17., 43. és 60. sor)
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások
1. Tartalék (6. ü. 62. és 65. sor)
ebből : működési tartalék
fejlesztési tartalék

Költségvetési kiadások I. + II. + III. IV.

VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (6. ü. 85, 87-89 ezen belül 80. és 84. sor kivételével)
1. Működési célú kiadások
2. Felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Tájékoztató
Rábakecöl Községi Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

BEVÉTELEK
Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva
69,94%-ban teljesültek, ami az időarányos mértéknél valamivel kevesebb. Gazdálkodásunk
során hitelfelvételre volt szükség. 15 millió Ft hitelkerettel rendelkezünk, ebből 11 041 ezer
forint likvid hitelt vettünk igénybe 2012. 09.30-ig.
Bevételi források és azok teljesítése
1. Működési bevételek
I/1.Intézményi működési bevételek .
- igazg. szolg .díj
- jogosítvány, telefon ktg fénym.,
- bérleti díjak
- működési kamat
- busz személyszállítás

9 e Ft
141 e Ft
357 e Ft
28 e Ft
1 601 e Ft
2 136 e Ft

A teljesítés 83,76 %. ami az időarányosnál nagyobb.
I/2. Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparűzési adó tartozik. Építményadó
befizetés 611 e Ft teljesítés 101,83 % . Az iparűzési adó 5 217 e Ft 149,05 % a módosított
előirányzathoz viszonyítva.
Adóhátralékok alakulása

Adónem
Építményadó
Komm. adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Pótlék
Talajterh díj
Bírság
Összesen

2012.06.30.

2012.09.30.

Hátralék
444 ezer
335
4 514
5 541
1 038
394
48
12 314

239 ezer
144
1 747
3 682
1 194
281
49
7 336
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Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármű adó tartozik. Teljesítése
79,45 % ami az időarányos teljesítésnek megfelel.
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 99,51 % .

I/3. Támogatások
Az államháztartásból kapott támogatások teljesítése 68,21 %
I/4. Egyéb működési bevétel
Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/
Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető , évközben adódó lehetőségekből,
pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek
- 2012. évi tűzoltóverseny támogatása
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása
- mozgókönyvtár tám.
- közmunka /leigényelt támogatás/
- pénzbeli támogatás

485 ezer
144 ezer
373 ezer
913 ezer
151 ezer
2 066 ezer

Itt szerepelnek háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez étvett pénzeszközök , amit az
OEP utal számunkra havi bontásban. Az összeg 5 816 e. Ft

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Teljesítése 98,53 %. Kommunális adóbevétel 666 e ft, bérleti díjak / terembérlet, sírhely
megváltás, Pannon-Víz bérleti díj / 2 699 e Ft.
309 ezer forint az M 86-os út építése során a kisajátítás összege.
41 739 ezer Ft az IKSZT beruházásra, felújításra 2012-ben utalt támogatás.
Véglegesen átvett felhalmozási bevétel 124 e Ft. Ezt az összeget a szennyvízberuházást
eddig be nem fizető lakosok felszólítás után fizették be az Önkormányzat számlájára
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VII/1. Hitelek
Önkormányzatunknál 2012. első félévében 45 015 e Ft hitelfelvétellel számolt.
Rendeletmódosítás után ez az összeg 43 715 e Ft-ra módosult. 2012. 09.31-ig 11 041 e Ft
likvid hitel felvételére került sor.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 68,29 %, ami az
időarányos teljesítéstől elmarad.
Működési kiadások /2. sz. melléklet/
1. Működési kiadások
Teljesítése 54,11 %. A busz üzemeltetése, hivatal fenntartása, orvosi rendelő, védőnő, IKSZT
, óvoda, könyvtár, sportlétesítmények, közvilágítás, falunk közterületeinek karbantartása ,
temető rendezése, fűnyíró karbantartása, üzemanyag vásárlás stb. tartozik ide.
A kiadásokat részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás
Működési célú támogatásban részesültek felsorolása a 3. sz. táblázatban található.
Non-profit szervezetek támogatása pályázat alapján
Teke szakosztály/visszafizetés/
Róm. Kat. Egyház
Horgászegyesület
Iskoláért alapítvány
Pajtaműhely /Bábi néni Kincsesháza/
Tűzoltóegyesület
Vöröskereszt
Napsugár Nyugdíjas Klub

+ 22
- 202
- 172
- 125
- 221
- 71
- 50
- 55
896
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e Ft

ezer Ft

2/3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Teljesítése 40,85 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem
folyamatosan havonta történik, hanem időszakonként a beadott és megállapított igények
alapján
Jelenleg 6 fő ápolási díjban részesül, 13 fő kap lakásfenntartási támogatást, E kifizetések 8095 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat a fennmaradó rész terheli.
Az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 609. e Ft.
- vásárlási utalványok
- hulladékszáll. támogatása
- újszülöttek tám.
- tanévkezdési támogatás

8 ezer Ft
18
115
468
609

A kifizetéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
A fejlesztési célú pe. átadásokat az 5. sz. táblázat tartalmazza.
5. Felújítási kiadások
Teljesítés 45,3 %. Az óvodai nyílászárók cseréjére került sor.
6. Beruházási kiadások
A teljesítés 16,36 %. A részletes kimutatást a 7. sz táblázat tartalmazza.
2012. szeptember 30-i számlaegyenlegek

e Ft

Költségvetési elszámolási szla
Állami hozzájárulás
Pénztár
Környez. Véd. Alap
Viziközmű számla
Rendelkezésre tartott hitelkeret
Lehívott folyószámlahitel

0
1 848
3
124
3 959
11 041

Rábakecöl, 2012. 09.30.
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2.sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2012. évi
működési kiadásai 09.30.

Kiadás
össz.

Megnevezés

Béralap

TB

Dologi

Létszám

I. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/

841112-1 Önkorm. Jogalkotás

882 115 1 Ápolási díj

493 909 1 Mns egyéb szárazföldi személyszállítás

841401-1 Közvilágítás

841402-1 Város és községgazd.

842543-1 Katasztrófa elhárítás

3 998
3 998
2 685
67%

a
b
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a
b
c.
d.
a
b
c.
d.

3 362
3 462
2 466
71
1 651
1 651
923
55

1 360
1 440
1 043
72%

359
379
277
73%

1 643
1 643
1 146
70%
1 651
1 651
923
55

1
1
1

a
b
c.
d.
a
b
c.

12 438
12 652
7 129
56
967
967
0

3 356
3 524
2 480
70

885
931
657
71

8 197
8 197
3 992
49
967
967
0

2
2
2

3 145
3 145
2 121
67%

44

a. eredeti ei.
b. mód. 2. 06.30.
c. teljesítés 09.30.
d. %

853
853
564
66%

44

856 099 1 Mns oktatást kieg tev. /óvoda/

862101-1 Háziorvosi szolgálat

869 041 1 Család és nővédelmi gondozás

869 042 1 Ifj. eü. Gondozás

890 442 1 FHT jogosultak hosszabb időtartamú fogl.

522 001 1 Közutak, hidak üzemeltetése

841 383 1 Területfejl. Helyi feladatok
IKSZT

910123-5 Közművelődési könyvtár

d.
a.
b.
c.
d.
a
b
c.
d.
a.
b.
c.
d.
a
b
c.
d.
a
b
c.
d.
a
b
c.
d.
a
b
c.
d.
a
b
c.
d.

2 007
2 007
631
31
7 895
8 111
5 047
62
2 416
2 416
735
30
6
6
0
4 103
4 103
1 506
37
2 286
2 286
926
41
12 944
13 026
7 602
58
623
623
565
91

3 424
3 594
2 495
69
1 625
1 625
431
27

925
971
662
68
439
439
106
24

3 231
3 231
1 324
41

872
872
180
21

2 310
2 391
1 591
67
168
168
126
75

607
608
420
69
46
46
31
67

2 007
2 007
631
31
3 546
3 546
1 890
53
352
352
198
56
6
6
0

2
2 286
2 286
926
41
10 027
10 027
5 591
56
409
409
408
100

2
2
2
1
1
1

3

2
2
2

931 102 1 Sportlétesítmények műk. fejlesztése

960302-1 Köztemető fenntartás

882-124 Rendkívüli gy. v. támogatás

Dologi kiadások összesen / I.+ II./

a.) eredeti előir.
b.) mód. 2. 06.30.
c.) teljesítés 09.30.
d.) %

a
b
c.
d.
a
b
c.
d.
a.
b.
c.
d.

860
860
215
25
553
553
198
36

860
860
215
25
553
553
198
36

23

23

a
b
c.
d.

56 109
56 721
30 695
54

18 619
19 118
11 611
61

4 986
5 099
2 941
58

32 504
32 504
16 143
50%

8
8
11

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
06-96/257-529, 06-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. november 30.
5. napirend: A 2013. évi költségvetési koncepció
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24 §-a
értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet (Ávr.) 26. §-ában
foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját az alábbiak
figyelembevételével állítja össze:
- a helyben képződő tervévi bevételek
- a kötelezettségvállalások és más kötelezettségek
- a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását
megalapozó koncepciót a következők szerint terjesztem a képviselőtestület elé:
I. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati
döntések
A helyi adórendeletek változatlanul hagyásával kívánjuk az adózók gazdasági válság okozta
terheit enyhíteni, de számítunk az adózási fegyelem további erősödésére, ennek érdekében
határozottabban fel kell lépnünk.
Jelenlegi információnk szerint a közműadó bevezetése állami hatáskörben marad.
II. Az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezők
Az önkormányzatok életében a legjelentősebb változás 2013-tól az, hogy a jelenlegi feladatok
egy részét az állam közvetlenül biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi
feladatok ellátását végzik majd. A jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő
többsége az államigazgatási szervekhez, a járási kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az
igazgatási feladatok országon belül egyenlő színvonalon történő ellátását.
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A cél a 2013. végéig kialakítandó – „egyablakos ügyintézés” kialakítása. Ez azt jelenti, hogy
az állampolgárok egyetlen helyen, a kormányablaknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni.
A járási hivatalok kialakításával és az államigazgatási feladatoknak a járási hivatalok által
történő átvételével együtt fő szabály szerint megvalósul az államigazgatási és az
önkormányzati feladatok szétválasztása is. Járási hivatalok tehát kizárólag államigazgatási
ügyeket vesznek át, önkormányzati feladatokat nem.
Az államigazgatási feladatok január 1-vel a következő négy szinten fognak tehát
megvalósulni: járási központ /törzshivatal/, kirendeltségek, ügysegédek és helyi ügyintézési
helyszínek. A kormányhivatalok vezetői 2012 október 31-ig az önkormányzatokkal
megállapodást kötöttek a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről és a használatba vett
ingatlanokról és ingóságokról. „Körjegyzőségi” szinten jelenleg 2 fő köztisztviselő
jogviszonya a járási hivatal keretében kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 2013. január 1-től ott, ahol a lakosságszám nem éri
el a kétezer főt. Ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor
a város a székhelytelepülés, jelen esetben Beled. A hivatal létszámát az érintett települések
képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi
önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. A városi, valamint a kétezer főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos
település kezdeményezi.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával szóló megállapodásban meghatározattak
szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy
időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Beled székhellyel működő közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések: Edve,
Dénesfa, Rábakecöl, Vásárosfalu, valamint Répceszemere község jelentette be csatlakozási
szándékát.
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a
következők szerint:
1. /2013 első négy hónapjára időarányos támogatás /átmeneti támogatás/ illeti meg az
önkormányzatot annak figyelembevételével, hogy az önkormányzati hivatal működéséről
2012. év december hónapban gondoskodott.
2./ 2013. május 1-től nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot
annak figyelembevételével, ahogy 2013 május 1-én az önkormányzati hivatali
feladatokról gondoskodik.
A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert
átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező
önkormányzatot, vagy az 1. pont szerinti körjegyzőségi hivatalt vagy a 2. pont szerinti közös
önkormányzati hivatal székhely települését.
Az átmeneti támogatást 2013. május 1-ig éves támogatásként kell megállapítani, amelynek
folyósítása öt részletben történik. 2013. május 1-től megillető nyolc havi időarányos
támogatás folyósítása nyolc részletben nettó finanszírozás keretében történik.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
A korrekciós tényezőt a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosság
számából számított összeg. Jelenlegi információink alapján a közös önkormányzati
hivatalunknál az elismert létszám 16,5 fő.
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III. Tervezhető források
Az önkormányzat feladatellátását, a település fejlődését alapvetően az határozza meg, hogy
milyen összetételű és nagyságrendű forrás (működési, fejlesztési) áll rendelkezésre.
• a helyi adókat továbbra is az önkormányzat kezeli
• az intézmények által díjazás ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe vevők száma
várhatóan csökkeni fog,
• a gazdasági környezet változása miatt a működési és felhalmozási célra átvett
pénzeszközök mérséklődnek vagy megszűnnek,
• működési hiány nem tervezhető
• csak éven belüli működési /likvid/ hitelt lehet felvenni
• önkormányzat hitelképességének korlátai vannak, amely abban nyilvánul, meg, hogy a
testület saját bevételének legfeljebb 50 %-ig vállalhat kötelezettséget 2012 évtől
/kivéve: az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezésére szolgáló hitelek, a
Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségvállalások, költségvetési éven
belüli működési célú hitel, valamint az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség
megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelek esetében/
• a helyi bevételek (adó és közterület foglalási díj) legfeljebb a 2012. évi szinten
tervezhetők
1. Központi támogatás
2013. évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is.
A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel
együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb
része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra
kerül a központi költségvetésbe.
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályzás
átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az
eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az
ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek
szétválásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási
technikát igényelnek.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett
önkormányzati feladatok /igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi
adóztatás stb./ teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok
jövedelemtermelő képességétől függő – általános támogatás szolgálja.
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati
törvényben meghatározott célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó
elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételek meghatározott mértékével /a
gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg,
valamint az egyéb helyi adók összegének fele/ és az ezt követően fennmaradó különbözethez
biztosít a központi költségvetés támogatást.
Ezen számítási metódus miatt nem tudjuk meghatározni összegszerűen, hogy
önkormányzatunkat mekkora állami normatíva fogja megilletni 2013. évben.
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Köznevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja az állam felelősségét, illetve
azt, hogy az állami feladatellátás az eddigi állami-önkomrányzati feladatmegosztás jelentősen
megújuló formájában él tovább.
2013 január 1-től az állam 3000 főnél kisebb lélekszámú településeknél átveszi az alapfokú
oktatás /iskola/ irányítását de az óvoda fenntartása továbbra is önkormányzati kézben marad.
Tehát önkormányzatunk fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges
támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az
itt dolgozó – a szaktörvény feladatszervezési /csoport átlag létszám, foglalkoztatási időkeret,
gyermekkel töltendő kötött idő/ előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát
segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes
mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.
Tehát az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés
célzott és nevesített támogatást biztosít. A gyermekétkeztetés finanszírozása változatlan
marad.
Szociális és gyermekjóléti ellátás
Jelentős változások várhatóak 2013. évben. A módosítások értelmében az önkormányzati
szektor szerepe az alapellátások területére fog koncentrálódni, az érintettek minél komplexebb
„otthonközeli” ellátása érdekében.
Pénzbeli ellátások
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző
hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló törvény alapján 2013 január 1-től a normatív ápolási díjról, az időskorúak
járadékáról, és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni. Ezek
11 havi forrása így kikerül az önkormányzati támogatásokból, és átadásra kerül a KIM fejezet
részére.
A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek.
A létalap:
- alaptámogatási komponense nyújt segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező
háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti /azaz ide
tartozik a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális
segély/.
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert
egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat. /pl. lakásfenntartási
támogatás/
Nyári gyermekétkeztetés
A gyermekszegénység elleni program keretében 2013. évben is lehetőség lesz a rászoruló
gyermekek nyári étkeztetésének megszervezésre. Támogatásra azok a települési
önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.
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Egyéb ágazati feladatok
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása központosított előirányzat alapján a települési önkormányzatok – csak úgy, mint
eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai,
műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthatnak
pályázati úton támogatáshoz.
2. Átengedett bevételek
A gépjárműadó átengedés mértéke is csökken, 100 %-ról 40 %-ra továbbá a helyben maradó
személyi jövedelemadó részesedés megszűnik. /a feladatátcsoportosításhoz kapcsolódó részük
átkerül az érintett fejezetbe /pl. iskola pedagógus bérre, szociális szakellátásra/ a feladatátcsoportosítással nem érintett pedig általános jellegű támogatásba épül be.
A jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik, helyette az átalakított támogatási
rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás
segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz.
Adónem/Év (MFt)
Gépjárműadó
SZJA 8 %
Jövedelemkülönbség mérséklés
Általános jellegű támogatás
Feladatfinanszírozás
Összesen

2012. tervidőszak
5
5,7
17,3
28

2013. tervidőszak
2
0
0
nem ismert
nem ismert
nem ismert

3. Saját források
3.1. Helyi adó
A gazdasági válság elhúzódó hatásaival 2013. évben is számolni kell. Nem tervezhetjük a
helyi adóbevételek növelését. A 2012. évre tervezett bevétel szintjét meg kell őrizni az adót
nem fizető adóalanyok további felderítésével, a hatékony adóellenőrzéssel és a behajtási
munka folytatásával.
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az
ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad,
és helyben járul hozzá a feladatokhoz.
A talajterhelési díj a költségvetés szempontjából nem szabadon felhasználható bevétel, az a
Környezetvédelmi Alap forrását képezi. A díjbevételekben csökkenés várható, mivel 2012
február 1-től 360 Ft/m3-ról 3600 Ft/m3 összegre változott. Az egységdíj megemelése miatt
többen kötöttek rá a csatornahálózatra.
A működési kiadások egy részét a realizált helyi adók biztosítják ezért fontos azok minél
teljesebb körű feltárása, beszedése.
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3.2. Működési bevételek
A 2013. évi bevételek tervezésnél el kell érni, hogy a tapasztalatok alapján, a várható
teljesítéshez közelebb álló reálisan tervezett bevételekről dönthessen a Képviselő-testület.
A térítési díjak jelentős növelésével a lakosság már nem terhelhető. Az intézmények által
díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásoknál, továbbá a térítési díjaknál – a törvényi
előírásoknak megfelelően – elvárás a költségeken alapuló bevételek elérése.
Fontos és sürgető a nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek esetén olyan
bevételi mértékek meghatározása, amelyek legalább a rezsi jellegű költségeket fedezik (pl.
terembérlet)
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3.3. Átvett pénzeszközök
A bevételek tényleges teljesülésének tapasztalatai alapján törekedni kell a támogatás értékű
bevételek és az átvett pénzeszközök reális megtervezésére.
Számolni kell az egészségügy finanszírozási rendszerének változásával, ami valószínűsíthető,
hogy az OEP támogatás csökkenésével jár.
A mozgókönyvtári normatíva 2013. évtől megszűnik (560 eFt).
További átvett pénzeszközként csak azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az
átadó szervezet vagy személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást
nem kér. Az abból megvalósítható eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az
önkormányzatot számadási kötelezettség nem terheli.
3.4. Felhalmozási célú bevételek
A felhalmozási célú bevételek realizálhatóságát a vagyongazdálkodás határozza meg. A
vagyongazdálkodással a költségvetési koncepció külön fejezete foglalkozik (VI.
Vagyongazdálkodás).
Fejlesztési és felújítási feladatok kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére tervezhetők.
Ezen bevételek növelése érdekében törekedni kell a piaci lehetőségek maximális
kihasználására. /a bérbeadás és az értékesítés terén egyaránt/.
E bevételi előirányzatok túltervezése – ennek következtében bevételi elmaradás keletkezése –
a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti. Ennek megakadályozására indokolt tartalék
képzése, tervezése melyre a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség,
illetve annak függvényében használható fel.
Gondoskodni kell a bevételek beszedéséről. Ehhez naprakészen kell vezetni a megfelelő
nyilvántartásokat, a bevételi előírásokról, a bevételek beérkezéséről és meg kell hozni a
szükséges intézkedéseket a hátralékokra vonatkozóan.
Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségekben rejlő forrásokra.
Egyre inkább nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok számára folyamatosan szűkülő állami
források pótlására ez a terület válik kulcsterületté. Az az önkormányzat, amely hatékonyan
tud a pályázati forrásokra pályázni, óriási helyzeti előnybe kerül azokkal szemben, amelyek
önerő, vagy adminisztratív nehézségek miatt ezeket a lehetőségeket nem tudják kihasználni,
ezzel egyidejűleg a leszakadásuk is egyre inkább érzékelhető lesz.
Önkormányzatunk számára a következő évben is nagyon fontos a pályázatfigyelés, a
kiszemelt pályázatok előkészítése, a pályázati anyagok korrekt, és következetes összeállítása,
a pályázati határidők betartása, valamint a megnyert pályázatok esetében a hatékony projekt
menedzselés, és a megbízható elszámolás.
3.5. Finanszírozási bevételek
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a 2011. évi CXCIV. törvény10. §. /2/
bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet úgy,
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hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének
végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Az önkormányzat működési célra éven belüli likvid hitelt vehet fel Kormány engedélye
nélkül /pl folyószámla hitel/.
IV. Kiadások
1. A létszám és a személyi juttatások tervezése
A létszámot 2013. évre az alábbiak szerint kell tervezni
•
•

A tervezésnél figyelembe kell venni a feladatátrendeződés miatti létszámváltozásokat.
A létszám az év közben belépett fejlesztésekkel és azok szintre hozásával, továbbá a
2013. évben indokolt fejlesztésekkel növelhető

Létszám személyi juttatás előirányzat nélkül nem tervezhető.
A személyi juttatásokat úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti
kifizetésekre. A törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre előirányzatot kell képezni, azt
nem lehet a várható megtakarításokra alapozni.
A 2013. évi tervezés során változatlan mértékű illetményalap/alapilletménnyel kell
számolni, a személyi juttatás illetmény-fejlesztés címen nem növelhető.
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 az egyéb javadalmazásokat.
- Biztosítani kell a minimálbér mértéke változásának fedezetét /törvényjavaslat alapján
minimálbér összege 97 000 Ft, a garantált bérminimum összege 113 000 Ft/
A munkaadókat terhelő járulékokkal a hatályos jogszabályok alapján kell számolni.
A közalkalmazottak megtartása és a munkamorál jobbá tétele érdekében biztosítani kell
részükre azokat a juttatásokat, amelyek eddig is megillették őket. A közalkalmazottak és a
munkatörvénykönyvesek esetében is fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébetutalvány juttatásával kell számolni az előző évi juttatással megegyezően.
2. Dologi kiadások tervezése
A nehéz gazdasági körülmények között is törekedni kell a működtetés egyensúlyának
fenntartására 2013. évben is. A dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság
követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását,
rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő
helyekre koncentrálódjon.
Dologi kiadásoknál az infláció mértékét figyelembe kell venni, mivel az előirányzatainkat
emelni fogja. A kiadásokat csökkenteni kell az egyszeri feladatokra biztosított támogatások
összegével. A következő évi tervezésnél ezért kiemelt fontosságú, hogy a képviselő-
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testület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek további
finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni.
A realizálható források függvényében biztosítani kell az önkormányzat, a hivatal, valamint az
intézmények zavartalan működését.
Az élelmezési norma emelése várható a táplálkozás egészségügyi szabályok módosítása,
valamint a nyersanyagköltség emelkedése miatt.
Az intézményeknek a kapacitások jobb kihasználásával és a pályázati lehetőségek széleskörű
igénybevételével kell törekedniük a működési bevételeik növelésére, ezáltal az önkormányzati
támogatás csökkentésére illetve a kötelező feladataik jobb színvonalon történő ellátására.
Ennek során az intézmények elsősorban olyan pályázatokat nyújthatnak be, amelyekhez
minimális /10-20%/ önkormányzati támogatás szükséges.
Az egészségügy finanszírozása 2009. III. negyedévben megváltozott. Az új finanszírozási
rendszer az OEP támogatás csökkenését eredményezte. A 2013. évi költségvetésben védőnői
körzet megszűnésével kell számolni.
3. Támogatások, pénzeszköz átadások
Függetlenül attól, hogy a támogatási célok nem jelentenek az önkormányzat számára kötelező
feladatot, meg kell tartani azokat a támogatási formákat amelyek immár hagyományosak, a
lokálpatrióta program részévé váltak, közösségi célt szolgálnak és a település lakói körében
elismertek. E támogatási formák személyes kapcsolatot biztosítanak az önkormányzat és a
támogatott között, az odafigyelés fontos eszközévé vált, azonban szelektálni kell azon
kiadásokat, melyek nem kötelező feladatok.
2013. évtől megszűnik a „körjegyzőségi” hozzájárulás (7.391eFt), mivel a közös
önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos támogatást a székhely település kapja.
4. Ellátottak pénzbeli juttatása
Szociális gondoskodás továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az
Önkormányzatnak. A szociális juttatásokat legalább a 2012. évi eredeti előirányzat szintjén
indokolt tervezni.
5. Felhalmozási kiadások tervezése
a.) Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek
Gondoskodni kell az önkormányzati ingatlanok, elsősorban középületek tervszerű
állagmegóvásáról.
Tervezni kell a mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektre az önrész
átadást, amely nem az önkormányzat beruházásaként valósul meg, de az önkormányzatnak is
szerepe van a fejlesztés megvalósításában.
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- 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 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 80%-át eléri.
- Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél:
• Leader pályázatok benyújtása
• mezőgazdasági útfelújítás
• Járdafelújítások (lakossági összefogással)
• MVA pályázat: „Templomtér” felújítása
• Energia hatékonyságot fokozó beruházások (csak pályázati forrás esetén)
• pályázatokhoz önerő biztosítása
• Működési célú, közösségfejlesztő, kulturális pályázatok (pl. IKSZT programok,
képzések, óvoda, stb.)
6. Területfejlesztési feladatok
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által
korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.
- Társulások:
Jelenleg tagként jelen vagyunk 9 társulásban, melyekből az alábbiak működésével
2013. január 1. napjától is számolhatunk:
• Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
• Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális
étkeztetés, Családi napközi)
• Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
• Rába Szövetség
• TÖOSZ
A 2013. évi tagdíjak összegét a még működő társulások, valamint azokban vállalt szerepünk
felülvizsgálatával kell megtervezni.
- Környezetvédelem
• virágosítás
• parkosítás
• szelektív szemétszállítási program
• energia
hatékonyságot
növelő
fejlesztések
(fűtéskorszerűsítés,
világításkorszerűsítés)
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása, terveztetése
Diáktámogatási rendszer
Az önkormányzat évek óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj programnak. A
következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez, tehát részt vesz a Bursa
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Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj és az Arany János tehetséggondozó programokban. Az
önkormányzatot terhelő kifizetések fedezetét tervezni kell a 2013. évi költségvetésben.
- Sportfeladatok
A helyi sportfeladatok – nem kötelezően ellátandó feladatok ugyan – de a sportolni vágyók
igényeinek kielégítésére és a színvonalasabb ellátása érdekében az önkormányzat a korábbi
évekhez hasonlóan és anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújt a sporttal foglalkozó
helyi szervezetek támogatására anyagi lehetőségeink függvényében figyelembe véve a
Sportfejlesztési koncepcióban és a Sportrendeletben foglaltakat.
A tornaterem üzemeltetését továbbra is külön szakfeladaton biztosítjuk.
- Kulturális feladataink
- Törekedni kell arra, hogy Rábakecöl község kulturális élete folyamatos bemutatásra
kerüljön.
- Falunap megrendezése
- Karácsonyi csengőszó
- Idősek Napjának megrendezése
- Nemzeti ünnepek
- Falukirándulás
- Ismeretterjesztő előadások
- Pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása annak érdekében, hogy a
kulturális élet minél színesebb legyen
- Kiemelt feladat az IKSZT nyújtotta lehetőségek kiaknázása, a hatékony de
költségtakarékos lakossági szolgáltatások
- Nemzetközi kapcsolatok
- Erdélyi kapcsolatok ápolása
- Szociális ellátás
- 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..
- Egészségügyi feladatok
- Az önálló Körzeti Védőnői Szolgálatot 2013-ban megszüntetjük az ellátottak alacsony
száma miatt,m a feladatokat körzetátszervezés után Beled látja el.
- A Körzeti Háziorvosi Szolgálatot jelenleg helyettesítéssel működtetjük.
- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el.
- Az egészségház eszközállománya a jogszabályi kötelezettségnek megfelel.
- Folytatni kell a hagyományos Egészségnap szervezését.
- 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.
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V. Kötvényfelhasználás, hiteltörlesztés
Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Kötvényt nem bocsátottunk ki, a 2011. évben
felvett hosszú lejáratú 35 MFt fejlesztési hitelt 2012-ben letörlesztettük. 2012. ¾. évben
11.041 eFt folyószámla hitelállománnyal rendelkeztünk.
VI. Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása a feladatellátáshoz szükséges
vagyontárgyak működőképes állapotban tartását követeli meg, ezért az önkormányzat
fenntartásában működő intézmények elhelyezésére szolgáló, saját tulajdonú ingatlanok
állagmegóvását kiemelten kell kezelni. Az erre lehetőséget nyújtó pályázati forrásokat fel kell
kutatni és az önrész megléte esetén azokra a pályázatot be kell nyújtani, különösen a nagy
összegű beruházások vonatkozásában.
A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.
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VII. Költségvetési tartalék képzése
A bevételi források függvényében tartalékot kell képezni az előre nem látható gazdasági
események kezelésére, továbbá pályázati önerő biztosításához.
VIII. Általános szempontok a tervezéshez
A 2013. évi költségvetési javaslatnak a 2012. évi előirányzatból kell kiindulnia oly módon,
hogy a törvényi változások miatti feladatellátás és annak költségigénye legyen a meghatározó.
A kiemelt előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy év közben ne kerüljön sor előirányzat
nélküli kötelezettségvállalásra.

Rábakecöl, 2012. november 26.
Tuba Erik
polgármester

Határozati javaslat
1. A képviselőtestület a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja.
2. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján
összeállított 2013. évi költségvetési rendelettervezetet – törvényben meghatározott határidőn
belül – terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint
Felelős: polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. november 30.
6. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban többek között az alábbi
intézkedések történtek.
A Magyar Közút Kht hatáskörébe tartozó, korábbi képviselői felvetés nyomán felmerült
kérdések egyeztetése megtörtént. A 8611 sz. közút és 86 sz. főút kereszteződésébe behajtást
korlátozó tábla a fordulás biztosításának lehetősége miatt nem megoldható. A Rákóczi
utcában ígért árok iszapolást a Kht el fogja végezni gépkapacitása függvényében. A 8611 és
8428 sz. közutak belterületi kereszteződésében az útburkolati jelölés felfestését írásban kell
kezdeményezni a Kht győri központja felé, melyet meg fogunk tenni.
A nyugdíjas nap 2012. október 26-án 103.389,- Ft ráfordítással valósult meg (az összeg nem
tartalmazza a fellépő csoport közösségi busszal történt szállítását).
A szeptember 22-én lebonyolított Egészségnap 158.570 Ft kiadással támogatói felajánlással
valósult meg. Önkormányzati önerő 11.550,- Ft PSA szűrés valamint a szűréseket ingyenesen
végző szakemberek ebédjének biztosítása.
Támogatók: Ács Zoltán, Beled Coop Zrt., Büki cipó, Egyesített Szociális Központ Beled,
Felhalmi Antal, Gyógyplaza Kft., Halbritter Erika, Hafner Krisztina, Homlok András,
Homlok István, Horváth Dóra, Horváth Győző, Horváth Kertészet, Horváth Tibor, Károlyi
Nikoletta, Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, Kovács Tímea, Kovács Zoltán, Kovács Zsolt,
Major Gyula, Molnár Sándor, Nagy Pékség Mihályi, Novák Jenő, Pandur Ferenc, Pandurné
Horváth Gyöngyi, Raffaello cukrászda, Rábamenti Mgtsz, Dr. Tóth Ilona, Soós 99 Kft,
Tompa Győző, Tuba Csaba, Vekszli Ferenc
Önkormányzatunknál Közfoglalkoztatás ellenőrzése történ meg az ősszel, mely során érdemi
hibát nem találtak.
Kérelmet nyújtottunk be téli közfoglalkoztatásra, melyen 3 fő 6 órás foglalkoztatására
december-januári időszakra nyertünk támogatást.
Az Otp Cafeteria szerződésünket – a cafeteria rendszer átalakulása miatt – felmondtuk.
2013. évre a Viktória betegnyilvántartó szoftver üzemeltetésére megújítottuk szerződésünket
a Deltatrade Kft-vel. Az éves díj 82.550,- Ft.
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A pihenőház pótmunkáira (vízellátó rendszer, aggregátor) 15% önerőt 252 eFt-ot átutaltuk
pályázónak.
Az IKSZT első éves működési támogatására benyújtott kifizetési kérelmünket visszavontuk,
decemberben nyújtjuk be ismételten.
Az ÖNHIKI pályázatot benyújtottuk 10.106 eFt támogatási igénnyel.

A „templomtér” felújítására az ’örökségvédelmi pályázat’ 2.célterületre sikerült beadni a
pályázatot 4.994 eFt támogatási igénnyel. Az előrejelzések alapján sok pályázatot várnak.
Ma vendégül láttuk a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsát, mely az
IKSZT-ben tartotta rendes ülését.
Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek
előkészítő egyeztetések.
Rábakecöl, 2012. november 30.
Tuba Erik
polgármester
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Határozati javaslat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
a
Dél-Rábaközi
Önkormányzatok
Térségfejlesztési
Társulásának döntése alapján – a társulás által ellátott
feladatok megszűnése miatt hozzájárul a Dél-Rábaközi
Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának 2012.
december 31-i hatállyal történő megszüntetéséhez.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás
elnökét értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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Egyesített Szociális Központ
9343 Beled Vörösmarty u.1.
Tel/Fax:96/594-013, 06-20/4677009
e-mail: eszkbeled@gmail.com
Ikt.sz: Gy 775/2012

Előterjesztés
Rábakecöl Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. novemberi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A Répceszemere Önkormányzata csatlakozási szándékát jelezte a Beled Város Szociális és
Gyermekjóléti

Társulása

fenntartásában

működő

Egyesített

Szociális

Központ

szakfeladataihoz. A csatlakozási szándék miatt szükséges a Társulás okiratainak módosítása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Társulás, Társulási
megállapodásának módosítását elfogadni szíveskedjen

Beled, 2012-11-22

Tisztelettel:
Odoricsné Buthi Krisztina
intézményvezető

40

Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott
2012. évi hirdetési és egyéb szolgáltatási díjakról
*Hirdetőtáblán való hirdetés díja:
*Régi kultúrház igénybevételének díja:

1.200,- Ft
téli időszakban:
nyári időszakban:

5.200,- Ft
3.400,- Ft

*Tornaterem használat
Pingpong, torna

/fő (IX.01-IV.30-ig)
2.000,- Ft
/csoport (max 2 óra)
800,- Ft
labdajátékok, egyéb
/fő (IX.01-IV.30-ig)
6.000,- Ft
/csoport (max 2 óra)
2.400,- Ft
A díjak a 2011/2012 őszi szezonkezdettől alkalmazandóak.
A Sportegyesület I. és II. csapatának XI.01-III.31 időszakra heti (csapatonként) 1
alkalommal támogatásként ingyen biztosított (péntek és szombati napokon).

*IKSZT terembéreltek:

Rendezvényterem
Egyéb terem

Nyári időszakban
Fűtésszezonban
2 óra
további óránként
2 óra
további óránként
4.000,1.000,7.000,1.800,2.000,500,3.500,1.000,Egyéb esetben egyedi elbírálás alapján.

Sírhely megváltása 25 évre:
Telefax

8.000,- Ft

küldése

1 oldal
280,- Ft
további oldal, oldalanként
120,- Ft
Nemzetközi irányba a Posta-világfax tarifái szerint (melléklet)
fogadása oldalanként
25,- Ft

Fénymásolási és nyomtatási díj A4-es laponként:
A/4 laponként 1 oldalra
A/4 laponként 2 oldalra
A/3 laponként 1 oldalra (Hivatal)
A/3 laponként 2 oldalra (Hivatal)
Színes A/4 laponként 1 oldalra (IKSZT)
Színes A/4 laponként 2 oldalra (IKSZT)

25,35,40,60,200,380,-

Egyéb szolgáltatási díjtételek (DVD és CD írás, stb.) az IKSZT házirendjének függelékében
kerülnek meghatározásra.
A csillaggal jelölt díjtételekből a rábakecöli állandó lakhellyel rendelkezők 50 %
díjtámogatásban részesülnek.
Rábakecöl, 2011. november 8.
Tuba Erik
polgármester
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ÁSZF 3. sz. melléklete
A Posta-világfax szolgáltatás díjai
Érvényes 2011. január 1-jétől

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

1 oldal díja
Minden további + 1 oldal díja

Nettó díj
1072
736

Áfa
268
184

Bruttó díj
1340
920

Nettó díj
2080

Áfa
520
239

Bruttó díj
2600
1195

2. Egyéb külföldre

1 oldal díja
Minden további + 1 oldal díja

956

Telefax fogadása
A szolgáltatás díja
Nettó díj
344

Áfa
86

Bruttó díj
430

*Európai országok:
"Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus,
Csehország, Dánia, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia
,Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein,
Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak
Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia,
San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna,
Vatikán"

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. november 30.
10. napirend: Rábakecöl 2013. évi eseménynaptára /TERVEZET/
Hónap

Nap

Január

26.
1800
Február

Rendezvény neve

Rendezvény helyszíne

2.

Keczölltől Rábakecölig
Rábakecöl története 1162től 2012-ig (3/3)
II. Tél esti kvíz party
VI. Lipi István
Asztalitenisz Emléktorna
Farsang

6.

Pályaorientációs
tanácsadás, 4 óra

Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Tornaterem
Rábakecöl Kossuth u. 51
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.

Április

Elérhetőség

9.

Eckrich Béla

polgarmester@rabakec
ol.hu

Horváth Dóra képviselő

horvath.dora@rabakeco
l.hu

Eckrich Béla

polgarmester@rabakec
ol.hu

Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

Mórocz Ildikó
projektmenedzser

+36-20/593-4015
felnottkepzes@mvhbeled.koznet.hu
polgarmester@rabakec
ol.hu

Bors Jenőné óvodavezető

Óvodabál
Március

Rendezvény felelőse

Tekebajnokság ??

Nőnapi köszöntés ???

Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Kezd Angol alapszint tanfolyam Soós Imre Kulturális
és: 60 óra, heti 2 x 4 óra
Központ
11.
Rábakecöl Kossuth u. 51.
28. Pályaorientációs
Soós Imre Kulturális
tanácsadás, 4 óra
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
15. Március 15.
Soós Imre Kulturális
1800 Megemlékezés
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Húsvétváró kézműves
Soós Imre Kulturális
délután
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Húsvétváró tavaszi
Bábi néni kincsesháza
kézműves játszóház
Rábakecöl, Erkel u 14
Véradás
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Kezd Önismeret fejlesztése
Soós Imre Kulturális
és: 8. 30 óra, heti 1 x 3 óra
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
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Mórocz Ildikó
projektmenedzser

Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

+36-20/593-4015
felnottkepzes@mvhbeled.koznet.hu
+36-20/593-4015
felnottkepzes@mvhbeled.koznet.hu
sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

Kokas Éva

+36-20/495-6679
www.pajtamuhely.hu
rendelo@rabakecol.hu

Mórocz Ildikó
projektmenedzser

Takácsné Szakács Ilona
Felhalmi Antalné
Mórocz Ildikó
projektmenedzser

+36-20/593-4015
felnottkepzes@mvhbeled.koznet.hu

Május

5.

Anyák Napja

25

Kihívás napja

26.

Hősök napja

Óvoda
Rábakecöl Kossuth u. 23.
Több helyszínen
Rábakecöl
Világháborús emlékmű

31.

Majáliszáró

Rábakecöl, Faluközpont

Térségi tűzoltóverseny ?

Rábakecöl, Sportpálya

15.

Falukirándulás

21.
1500

Vas Tibor Emléktorna

Rábakecöl, Sportpálya

Kosárfonó- és kézműves
tábor kulturális
rendezvényekkel
IV. Barnak menti zenei
fesztivál
Horgászverseny

Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel u 14
Rábakecöl, Sportpálya

Kecöli Gondűző Barátok

vargabkf3@gmail.com

Kavicsbánya-tó
Rábakecöl

+36-70/941-19-08

Keczöl Napok 2012.

Sportpálya, Rábakecöl

Rábamenti Horgászegyesület
Varga Lajos elnök
Tuba Erik polgármester

Július
2.
3.
8001200
2-4.

Szeptem
ber

20.
1045
1415.

Október

21. Egészségnap
13001800
6.
Búcsú
Kezd Német alapszint tanfolyam
és: 60 óra, heti 2 x 4 óra
21.
23. Ünnepi megemlékezés
18.
1400

Novemb
er

Római Katolikus Templom
Rábakecöl, Kossuth u. 39.
Kulturális Örökség Napjai Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel u 14

Idősek Napja

Kezd „Rábaközi kézimunkák”
és: 4. 60 óra, heti 1 x 3 óra

30.

„4 gyertya”
rendezvénysorozat

8.

Luca napi kézi míves
találkozó
„4 gyertya”
rendezvénysorozat

7.
14.

polgarmester@rabakec
ol.hu

Kenyérszentelés

Véradás

Decembe
r

+36-30/660-18-63

horvath.dora@rabakeco
l.hu
Horváth Dóra képviselő
horvath.dora@rabakeco
l.hu
Kovácsné Somogyi
sikk@rabakecol.hu
Mónika IKSZT vezető
ikszt@rabakecol.hu
Tuba Erik polgármester
polgarmester@rabakec
ol.hu
Horváth Dóra képviselő
horvath.dora@rabakeco
l.hu
Rábakecöli Sportegyesület alpolgarmester@rabake
elnöke
col.hu
Kokas Éva
+36-20/495-6679
www.pajtamuhely.hu

Június

Auguszt
us

Bors Jenőné
óvodavezető
Horváth Dóra képviselő

„4 gyertya”
rendezvénysorozat

Kokas Éva

+36-20/495-6679
www.pajtamuhely.hu

Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Rábakecöl

Önkormányzat
Soósné Vass Szilvia és
Takács Kata

Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel u 14
Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.
Rábakecöl, Faluközpont

Mórocz Ildikó
projektmenedzser
Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

rendelo@rabakecol.hu
+36-20/947-0540
+36-20/555-9647
polgarmester@rabakec
ol.hu
+36-20/593-4015
felnottkepzes@mvhbeled.koznet.hu
sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

Tuba Erik
polgármester

polgarmester@rabakec
ol.hu

Mórocz Ildikó
projektmenedzser

+36-20/593-4015
felnottkepzes@mvhbeled.koznet.hu
rendelo@rabakecol.hu
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Takácsné Szakács Ilona
Felhalmi Antalné
Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

Kokas Éva
Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

+36-20-495-6679
www.pajtamuhely.hu
sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

21.

24.

„4 gyertya”
rendezvénysorozat
„Karácsonyi Csengőszó”
XII. Falukarácsony
Pásztorjáték

Soós Imre Kulturális
Központ
Rábakecöl Kossuth u. 51.

Kovácsné Somogyi
Mónika IKSZT vezető

Római Katolikus Templom
Rábakecöl, Kossuth u. 39.

Gats Mihály plébános
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sikk@rabakecol.hu
ikszt@rabakecol.hu

MEGÁLLAPODÁS
KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉRŐL
E megállapodást a megállapodó felek a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben foglaltak alapján kötik meg. Az 1997. évi CXL. törvény 64. és 66. §-a alapján
könyvtári szolgáltatást a megyei könyvtár biztosítja, a települési önkormányzat a szolgáltatás
fogadására alkalmas feltételeket biztosít: Könyvtári, Információs és Közösségi Helyet
működtet.
Az önkormányzat által biztosított szolgáltató hely címe:……………………………………….
A szolgáltatást nyújtó könyvtár a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 9021 Győr, Baross
Gábor ú. 4. (továbbiakban KKMK) képviseli dr. Horváth József megyei könyvtárigazgató.
A szolgáltatást igénybe vevő a…………………………….Község
Önkormányzata
(továbbiakban
Önkormányzat)
cím
…………………,
képviseli:……………………polgármester.
Az önkormányzat által biztosított szolgáltató hely címe:……………………………………….
•

•

A jelen megállapodásban rögzített szolgáltatás szakmai tartalmát a mindenkori szakmai
jogszabályok határozzák meg. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működését az
EMMI rendeletben szabályozza.
A KSZR szolgáltatást szabályozó rendelet alapján 2013. első negyedévében a KKMK és a
települési önkormányzat a konkrét feladatok elvégzésére, szolgáltatások biztosítására
kiegészítő szerződést köt.

1. A KKMK a következő szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget az Önkormányzat
által biztosított könyvtári szolgáltató helyen:
1.1 Dokumentumszolgáltatás
1.1.1 Rendszeresen gyarapítja a szolgáltató hely könyvtári állományát a központi
költségvetés önkormányzati fejezetében nevesített, “Megyei könyvtár kistelepülési
könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatására” előirányzat terhére az
Önkormányzat által kijelölt szolgáltatást végző személy közreműködésével.
1.1.2 Egyedi nyilvántartású dokumentumokon kívül időszaki kiadványokat is megrendel.
1.1.3 A lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi és feldolgozza a szolgáltatást
végző személytől indokolt esetben érkező egyedi gyarapítási igényeket.
1.1.4 A vásárolt dokumentumokat számítógépes nyilvántartásba veszi.
1.1.5 Elvégzi a dokumentumok formai és tartalmi feltárását.
1.1.6 Az új dokumentumokat a könyvtári használatra előkészítve, felszerelve (leltári szám,
raktári jelzet, vonalkód stb.) kiszállítja a szolgáltató helyre.
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1.1.7 Biztosítja az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak
igénybe vételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit,
ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a kért könyvtári dokumentum
vagy információ.
1.2 Információszolgáltatás, számítógépes szolgáltatás
1.2.1 Információt nyújt az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltató hely teljes
könyvtári állományáról.
1.2.2 A megyei könyvtár honlapján elérhetővé teszi a szolgáltató helyeken igénybe vehető
könyvtári állományt.
1.2.3

Segíti a magyar könyvtári rendszer elektronikusan elérhető szolgáltatásainak (ODR,
EBSCO, NAVA, MaNDA, EU-s információk, stb) eljuttatásait a kistelepülésekre.

1.2.4 Segítséget nyújt a helyi lakosság információs igényeinek kielégítéséhez.
1.2.5 A KITUD Portálon, a KISKAT-ban hozzáférhetővé teszi a szolgáltató helyek
állományát, egységes felületen, közös katalógust működtet.
1.3 Közösségi szolgáltatások
1.3.1 A megyei könyvtári rendezvényekbe bevonja a szolgáltató hely használóit.
1.3.2 Segíti a helyi programok szervezését.
1.3.3 Elősegíti az olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást.
1.4 Képzés, továbbképzés
1.4.1 Szakmai segítséget nyújt a szolgáltató helyen dolgozó könyvtáros munkájához.
1.4.2 Továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató hely könyvtárosának.
1.4.3 Betanulási, továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató helyen foglalkoztatott
könyvtári dolgozóknak.
1.4.4 Szakmai tanácsadással segíti a könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásainak
kialakítását, bővítését.
1.4.5 Szakmai tanácsadást nyújt a könyvtári szolgáltató hely egységes arculatának
kialakításához.
1.4.6 A település lakosságának digitális írni-olvasni tudását, elektronikus ügyintézését
elősegítő tanfolyamokat szervez.
1.5 Könyvtárszakmai szolgáltatások
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1.5.1 Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzatnak a könyvtári
korszerűsítését, bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez.

szolgáltatások

1.5.2 A település könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja, egy
korszerű, használható, a település igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben
található dokumentumokból.
1.5.3 A szolgáltató helyen lévő állományt a megyei közös adatbázisban retrospektív módon
feldolgozza, vonalkóddal ellátja.
1.5.4 A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében elvégzi a
dokumentumok egységes felszerelését, a raktári rend kialakítását.
1.5.5 A polcokra és a könyvtárba tájékoztató feliratokat készít.
1.5.6 A könyvtáros személyének változása esetén soron kívüli állományellenőrzést végez.
2. Az Önkormányzat vállalja:
2.1 Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából
eredő teendőket.
2.2 Működteti a könyvtári szolgáltató helyet.
2.3 Gondoskodik a helyiség(ek) fűtéséről, világításáról, takarításáról, az állomány és a
berendezések biztosításáról.
2.4 Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének (helyiségeinek)
működési feltételeiről.
2.5 Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez megfelelő internet
szolgáltatást biztosít.
2.6 A lakosság igényeinek és a KSZR szolgáltatásról intézkedő miniszteri rendelet
elvárásainak megfelelő, rendszeres nyitva tartással biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat a
lakosság számára.
2.7 A KSZR szolgáltatásról intézkedő miniszteri rendelet elvárásainak megfelelően
gondoskodik a szolgáltató hely feladatainak ellátásához szükséges személyzetről.
2.8 A lakosságnak térítésmentesen biztosítja a könyvtári alapszolgáltatásokat.
2.9 Amennyiben a könyvtáros személyében változás történik, azt 30 nappal előtte, rendkívüli
személyi változás esetén haladéktalanul jelzi a Megyei Könyvtárnak.
3. A könyvtári szolgáltatást végző személy feladatai különösen:
• biztosítja a könyvtári szolgáltató hely nyitva tartását,
• ellátja a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos tennivalókat,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ajánlja a használóknak a különböző könyvtári, könyvtárközi információ- és
dokumentumszolgáltatásokat,
rendezvényeket szervez,
részt vesz az állománygyarapításban,
a tervszerű állománygyarapítás érdekében rendszeresen figyelemmel kíséri az
olvasói igényeket, jelzi azt a szolgáltató könyvtárnak,
a helyben beszerzett, ajándékba kapott dokumentumokat feldolgozásra átadja a
megyei könyvtárnak,
a könyvtár forgalmi adatairól, programjairól Munkanaplót vezet,
éves statisztikai jelentést és beszámolót készít,
kiemelt figyelmet fordít a településen élő lakosság igényeinek megfelelő
szolgáltatások megszervezésére, a lakosság könyvtárhasználatának növelésére,
felelős a Könyvtári, Információs, Közösségi Hely rendben tartásáért, az állomány
raktári rendjének naprakész fenntartásáért,
az integrált könyvtári rendszer esetleges működési zavarát haladéktalanul köteles
jelezni, az adatokat a rendszerben kell kezelnie,
a szolgáltató könyvtár által szervezett munkaértekezleteken, továbbképzéseken
részt vesz.

4. Egyéb rendelkezések
4.1 A Megyei Könyvtár a megállapodásban vállalt szolgáltatásait a központi költségvetés
önkormányzati fejezetében nevesített, “Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és
közművelődési célú kiegészítő támogatása” előirányzat terhére és saját erőforrásaiból
biztosítja.
4.2 A Megyei Könyvtár megállapodást köthet városi könyvtárral a fenti könyvtárellátási
szolgáltatások nyújtásában való közreműködésre. A városi könyvtárral kötött
megállapodás nem érinti a Megyei Könyvtár e Megállapodás keretében rögzített
felelősségét.
4.3 A Megyei Könyvtár a tárgyévet követő február 28-ig írásban tájékoztatja az
Önkormányzatot a jelen Megállapodásban foglaltak megvalósulásáról, a szolgáltató hely
tevékenységéről.
5. A megállapodás hatálybalépésének és felmondásának szabályai
5.1 A Megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.
5.2 Az Önkormányzat a jelen Megállapodást a naptári év végére mondhatja fel. Erre irányuló
szándékát 3 hónappal korábban, indokolási kötelezettség mellett köteles jelezni a Megyei
Könyvtár igazgatójának.
5.3 A Megyei Könyvtár az Önkormányzat súlyosan szerződésszegő, vagy jogszabálysértő
magatartása esetén felszólítja ezek megszüntetésére és a következményekről tájékoztatja. A
felszólítástól számított 30 nap eredménytelen elteltét követően dönthet a Megállapodásban
vállalt kötelezettségének vagy azok egy részének szüneteltetéséről.
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5.4 A szerződésszegésből eredő károkért való felelősség megállapítása, a kártérítés
mértékének meghatározása kapcsán a felek a jelen megállapodásban nem szabályozott
esetekben a Ptk. szerint járnak el. A szerződés megszűnik a szerződő felek közös
megegyezéssel történő megállapodásával.
A felek a Megállapodást a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt
jóváhagyólag aláírják.
…………….. 2012. december ……………
………….. ………………………
……………. Község Önkormányzata

………………………………..
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár

képviseletében

képviseletében
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. november 30.
12a. napirend: Folyószámlahitel keretszerződés kötése 2013. évre
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a 2011. évi CXCIV. törvény10. §. /2/
bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet úgy,
hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének
végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Az önkormányzat működési célra éven belüli likvid hitelt vehet fel Kormány engedélye
nélkül.
Önkormányzatunk 2011. évben 25 MFt limitre kötött folyószámlahitel szerződést. Jelenleg
2012. május 1. – 2013. április 30. időszakra 15 MFt hitelkeret biztosítására van hatályos
szerződésünk Számlavezető Bankunkkal. Jogszabály módosításból kifolyólag a következő
évre hitelt nem lehet átvinni, ezért szerződésünk lejárati időpontját módosítani szükséges
2012. december 31. napra.
Előző évben a havonta érkező bevételek (saját+normatív) biztosították az önkormányzati
alapfeladatok ellátásának zavartalan, de takarékos napi működtetését. 2013-tól még
kiszámíthatatlan a forrásoldal.
Sikeres hitelátvállalás és ÖNHIKI pályázat esetén is a 2013. évet 0 Ft egyenleggel nyitjuk
meg, így az első félévi adófizetési határidőkig, valamint az év közben eltérő mértékben
jelentkező kiadások teljesíthetősége, a működés stabilitása érdekében célszerű lenne
alacsonyabb mértékű folyószámla hitelkeretre szerződést kötni.
A Kis-Rába Menti Takarékszövetkezet változatlan feltételeket biztosít:
Felhasznált folyószámlahitel: 3 havi bubor + 3% kamat
Kezelési költség:
1%
Rendelkezésre állási díj:
1% (a fel nem használt keretre)
Szerződés felmondása és egyidejűleg új szerződés kötésekor elengedik/beszámítják a januáráprilis időszakra már levont kezelési költséget (50.000,- Ft).
Jelenleg hatályos szerződésünk felmondásának, valamint új hiteligényünk bejelentésének
végső határideje 2012. december 15.
Fentiek alapján – a kezelési költség terhelése nélküli felső limithatárig, azaz - 5 MFt
hitelkeretig javaslom számlavezető bankunkkal szerződés megkötését 2013. január 1. – 2013.
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december 31. időszakra, melynek minimális költsége igénybevétel nélkül – a limittől függően
max. – 50.000,- Ft/év rendelkezésre állási díj.
Rábakecöl, 2012. november 27.
Tuba Erik
polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60
E-mail:
polgarmester@rabakecol.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2012. november 30.
??? napirend: Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Kistérségi
Iroda jövőjével kapcsolatos állásfoglalás
Előterjesztés
Figyelemmel a 2013. évtől hatályba lépő jogszabályi változásokra, az alábbiakban összefoglaljuk a
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása jövőjével kapcsolatos feladatokat, javaslatokat:
I. INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSOK:
1. Kapuvár Térségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás (Király-tó Óvoda és Bölcsőde – Kapuvár)
2. Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás (Király-tó Óvoda és Bölcsőde – Kapuvár)
3. Mihályi Mikroközpontú Intézményfenntartó Társulás (Mihályi Mikroközpontú Általános Iskola és
4. Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl, Vásárosfalu Községek Intézményi Társulása
(Mikrotérségi Általános Művelődési Központ – Beled)
A társulás ellátja az óvodai nevelési és az általános iskolai oktatási feladatokat is.
A megállapodást a társuló felek bármelyike felmondhatja, figyelemmel a Ttv. 4.§ (2) bekezdésében*
foglaltakra a naptári év július 31. napjára. A felmondást a megállapodó felek mindegyikével 3 hónapra
előre írásban kell közölni.
* A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló - a
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott - döntést a
képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival
közölni.
Óvodai nevelés feladatra többlettámogatás nem igényelhető. A társulást célszerű lenne 2013. I.
félévében felülvizsgálni. Az általános iskolák állami fenntartásba kerülése miatt a megállapodást
módosítani szükséges!
5. Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulás (Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat – Kapuvár)
6. Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató
Központ – Kapuvár)
7. Szociális és Gyermekjóléti Társulás (Egyesített Szociális Központ – Beled)
A társulás megszűnik:
a) ha a képviselő-testületek minősített többségű határozatukkal, közös megegyezéssel
megszüntetik,
b) bíróság jogerős döntése alapján.
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A 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.
A szociális étkeztetés feladat társulásban történő ellátása esetén 110 % mértékű normatíva
igényelhető.
A házi segítségnyújtás feladat társulásban történő ellátása esetén 130 % mértékű normatíva
igényelhető.
Társult feladatellátás kiegészítő támogatása címén a családi napközi feladatra a 0 – 17 éves
korosztály után 600 Ft/fő összegű normatíva igényelhető.
Családsegítés, valamint a gyermekjóléti feladatok társulásban történő ellátása esetén 300 Ft/fő
többlettámogatás igényelhető.
Közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címén többlettámogatás nem igényelhető,
finanszírozása nem ismert. A társulást célszerű lenne 2013. I. félévében felülvizsgálni.
II. KÖZÖS FELADAT ELLÁTÁSÁRA LÉTREJÖTT, TÖBB ÖNKORMÁNYZATOT ÉRINTŐ MEGÁLLAPODÁSOK:
1. Központi Háziorvosi, Házi Gyermekorvosi Ügyelet (OXYTRANS Kft. Mezőkövesd)
A megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet, melyről szóló döntést legalább három
hónappal korábban köteles meghozni, és a megbízó önkormányzatok többi tagjával, valamint a
Megbízottal közölni.
Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került kiválasztásra a szolgáltató. A feladatellátás
működési engedélyhez kötött. „A közbeszerzés kapcsán kötött szerződések felmondása nem
indokolt. A szerződések felmondására abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett képviselőtestületek a társulás megszüntetéséről döntenek, azonban a képviselő-testületeknek kell ebben az
esetben a jogutódlásról dönteni, valamint a kártérítési kötelezettségekből folyó esetleges igényeket
mérlegelni az adott szerződésekben foglalt konkrét rendelkezések ismeretében.” (Forrás: Dr. Felkai
László BM államtitkár BM/10886/4/2012. tájékoztatása) A megállapodás fenntartása indokolt!
2. Pedagógiai szakszolgálat (logopédia, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés,
gyógytestnevelés)
•
•

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat – Kapuvár
Mikrotérségi Általános Művelődési Központ – Beled

A szakszolgálati feladatok ellátása az állam hatáskörébe kerül, ezért a megállapodást hatályon
kívül kell helyezni!
3. Belső ellenőrzés (Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala)
Az Együttműködési Megállapodást szerződő felek határozatlan időre kötötték. Az Együttműködési
Megállapodás az adott év június 30-ig mondható fel az adott költségvetési év végére, a társulási
törvényben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével.
A feladat ellátása nagyon fontos és kötelező, a finanszírozása jelenleg nem ismert. A feladat
ellátás módja és a társulás jövője átgondolandó!
4. Mozgókönyvtári feladatok (Rábaközi Művelődési Központ és Könyvtár – Kapuvár)
A megállapodást az önkormányzatok határozatlan időre kötötték, a megszüntetés esetei
nincsenek szabályozva. A rendszert célszerű fenntartani, a finanszírozása megoldható a
települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési
feladatokhoz jogcím alapján 2013. évi költségvetési törvényjavaslat szerinti 1.140 Ft/fő
normatíva keretből. A törvényjavaslat ennél a jogcímnél nem egyértelmű. A címben nyilvános
könyvtár szerepel, a tartalomban azonban nem szerepel a „nyilvános könyvtár” kifejezés. 2012-
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ben a szolgáltató Rábaközi Művelődési Központ és Könyvtár 3.840.000 Ft összegű normatíva
támogatásban részesült. A 16 település 2011. évi lakosságszáma 10.753 fő. 2011. évi szinten 357
Ft/fő összegű támogatásnak felel meg.
5. Támogató szolgáltatás (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)
Az Ellátási szerződést a felek határozatlan időre kötötték, és bármelyik fél 6 hónap felmondási idővel
június 30-ra, illetve a tárgyév végére felmondhatja.
A szerződés 2013. évre egyoldalúan nem mondható fel, csak kölcsönös egyetértéssel. Az ellátás
fenntartása célszerű, az önkormányzatoktól többletfinanszírozást nem kértek.
III. TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS, KISTÉRSÉGI IRODA:
Dr. Felkai László a Belügyminisztérium államtitkárának 2012. szeptember 4-én kelt,
BM/10886/4/2012. számú tájékoztatása szerint, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló törvény (Ttv.) hatályon kívül helyezése nem eredményezi a törvény erejénél fogva,
automatikusan a társulások megszűnését. A társulásokat nem jogszabály, hanem az alapító
önkormányzatok társulási megállapodása hozta létre, a megszüntetést is az alapító önkormányzatok
mondhatják ki. A társulás jövőjére vonatkozó döntés során számba kell venni azon kötelezettségeket
(pl. hazai, vagy EU-s pályázatok teljesítése), amelyeket a társulás vállalt. A feladat-ellátási
kötelezettség minden esetben az önkormányzatot terheli, akkor is, ha a társulás megszűnik, vagy a
társulási megállapodást módosítják. Egyes esetekben lehetséges, hogy a megkötött szerződés alapján
nincs mód a kötelezettség címzettjének változtatására, így a társulás megszüntetése a felhasznált
források visszafizetésével járhat együtt, ezért pedig a társult önkormányzatoknak kell helytállniuk.
A többcélú kistérségi társulások a szabad társulás alkotmányos alapelve alapján, a jelenlegi társulási
megállapodás és szervezeti- és működési szabályzat szerint működhet tovább. A társulás, mint az
önkormányzati együttműködés jogintézménye továbbra is fennmarad. 2013. június 30-i határidővel a
társulási megállapodás olyan módosítását kell elvégezni, hogy az ne legyen ellentétes az új Ötv. IV.
fejezetével. A további együttműködés fenntartásához szükséges a társulási megállapodást és a társulás
megnevezését is módosítani, az új Ötv. 93.§-ában meghatározott társulási megállapodás kötelező
elemeinek megfelelően. A megállapodás felülvizsgálatának és módosításának nem új jogi
személyiségű társulás létrejötte a következménye. A felülvizsgálatnak azzal az eredménnyel kell
járnia, hogy a társulás megfelel az új Ötv. rendelkezéseinek, erre figyelemmel a megállapodás tartalma
változik ugyanazon jogi személynél. A jogi személyiséggel nem rendelkező társulások sem szűnnek
meg 2012. december 31-én. 2013. január 1-jétől továbbra is lehetőség van arra, hogy többcélú
maradjon a társulás. A szabad társulás elve alapján az új Ötv. IV. fejezete nem korlátozza, hogy
az önkormányzatok járás- vagy megyehatáron átnyúlóan is társulhassanak.
A társulás jogutód nélküli megszüntetésének időpontjáról a megszüntető okiratban kell rendelkezni.
Előzetesen azonban valamennyi alapító társult önkormányzatnak minősített többséggel hozott döntést
kell hozniuk a társulás megszűnéséről.
A hatályos és az új jogszabályok értelmében is az önkormányzatoknak a társulásból kiválni december
31-ével van lehetősége. A képviselő-testületek a kiválási szándékukat 6 hónappal korábban kötelesek
bejelenteni a társulás többi tagjának.
Az új Ötv. 95.§ (4) bekezdése értelmében a társulás munkaszervezeti feladatait eltérő megállapodás
hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A kistérségi társulások
munkaszervezetei, mint önálló jogi személyiség megszűnik 2013. január 1-jével. A társulás addigi
munkaszervezetének feladatait a tovább működő társulás székhelyének polgármesteri hivatala kell,
hogy ellássa. Abban az esetben, ha a kistérségi társulás 2012. december 31-én megszűnik, úgy a
munkaszervezet feladatait a kistérségi társulást létrehozó megállapodásnak, a jelenleg hatályos
jogszabályoknak megfelelően, még 2013. január 1-jét megelőzően rendezni szükséges.
Összefoglalva:
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A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásában résztvevő önkormányzatok közül senki sem
jelezte határidőre (2012. június 30-ig) kiválási szándékát. A társulási tanács dönthet arról, hogy a
társulást 2012. december 31-én megszűntetik, ehhez azonban szükséges, hogy valamennyi társult
önkormányzat minősített többséggel döntést hozzon a megszűnésről, ezt követően a társulási
tanácsnak jóvá kell hagynia a megszüntető okiratot.
A megszüntetés ellen szól, hogy a kistérségi társulásnak folyamatban lévő projektje van. A Regionet
Aktív program határon átnyúló projekt, aminek befejezési határideje 2013. június 30. Jelenleg a 2012.
szeptember 30.-áig történt kifizetések finanszírozásának lehívása van folyamatban. Arra törekedünk,
hogy 2012. december 31.-éig felhasználjuk a még rendelkezésre álló forrásainkat, így 2013. évben
nem terhelné kifizetés a többcélú társulás számláját. Az utolsó kifizetési kérelmet, ha határidőben be
tudnánk nyújtani, akkor annak támogatása 2013. június végéig megérkezhetne.
Rendezni szükséges az aktív turisztikai pályázattal kapcsolatos fenntartási kötelezettséget is, ami
pályázat befejezését követően 5 évig még fennáll.
A jelenleg ismert, a 2013. évi költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslat
szerint a társulásban ellátott szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékos és demens
személyek nappali intézményi ellátása és a bölcsődei feladatokra többlettámogatást biztosít a központi
költségvetés. A többcélú kistérségi társulások működésének támogatására 2013. évben a költségvetési
törvényjavaslat nem biztosít támogatást.
Az előzőek alapján javasolt a többcélú kistérségi társulás fenntartása csökkentett feladatokkal.
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását több indok miatt is célszerű lenne fenntartani.
Egy meglévő jogi személyiségű társulást könnyebb átalakítani – mivel törzskönyvbe bejegyzett,
bankszámlával, adószámmal, stb. rendelkezik – az új szabályozásnak megfelelően, mint újat
alakítani.
A munkaszervezeti feladatokat ellátó Kistérségi Irodát 2012. december 31-i hatállyal jogutód
nélkül meg lehetne szüntetni, a munkavállalók munkaviszonyát e nappal meg kell szüntetni. A
Regionet Aktív program végrehajtása miatt kizárólag e feladatot ellátó munkavállalót jelentősen
csökkentett óraszámban, a program végéig a többcélú kistérségi társulás közvetlenül tudná
foglalkoztatni. Az irodavezetőt 2012. december 31-i hatállyal a társulási tanácsnak a vezetői
megbízás alól fel kell mentenie, munkaviszonyát meg kell szüntetni.
Az új Ötv. szerint, 2013. január 1-től a munkaszervezeti feladatokat a kapuvári Polgármesteri
Hivatal látná el, azonban a felmerülő költségeket a társulásban résztvevő önkormányzatoknak
kell közösen viselniük, központi támogatás hiányában. 2013. I. félévében a társulási
megállapodást az új Ötv. szerint módosítani szükséges. A társulást legkorábban akkor érdemes
megszüntetni, ha a Regionet Aktív projekt pénzügyi elszámolása megtörténik, a központi
háziorvosi ügyelet jövője elrendeződik, és a társult tagok a jelenleg hatályos társulási
megállapodás alapján előírt vagyonfelosztási szerződést jóvá nem hagyják.
Felmerülő, nem szabályozott kérdések:
2013. január 1-jétől fennmaradó többcélú kistérségi társulásba hogyan kerülhetnek be tagként azok az
önkormányzatok, akik jelenleg nem tagjai a társulásnak? Az idei évi szabályozás értelmében, csak a
kistérségben lévő települések lehetnek a többcélú kistérségi társulások tagjai. Az új önkormányzati
törvény szerint is a társuláshoz csatlakozni naptári év első napjától lehet, legalább 6 hónappal
korábban minősített többséggel hozott döntéssel lehet. Ez a határidő 2012. június 30-án lejárt. Azon
települések, akik jelenleg a kistérség határain kívüliek, 2013. január 1. után is a járás határain kívüliek
maradnak, nem tudnak csatlakozni az év első napjától a társuláshoz. Hogyan tudnak szavazni az őket
érintő feladatokról?
2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezik a többcélú kistérségi társulásokról szóló, továbbá
a társulási törvényt. 2013. január 1-től a megállapodások felülvizsgálatáig – a társulási
megállapodásoknak az új önkormányzati törvényhez történő módosításáig – a társulások milyen
jogszabály alapján működnek.
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További probléma, hogy több feladat esetében nem ugyanazok a települések vesznek részt egy-egy
feladatban. (Pl. központi háziorvosi ügyeletben 24, étkeztetésben 5, házi segítségnyújtásban 8,
fogyatékosok nappali ellátásában 20 önkormányzat) Többcélú társulás esetén hogyan történik a
határozatképesség megállapítása.
Az új önkormányzati törvény értelmében a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselőtestületei által delegált tagok alkotják. Megtehetik-e az önkormányzatok, hogy feladatonként más-más
személyt delegálnak a többcélú társulásba?
A társulási tanácsban a javaslat elfogadásához szükséges szavazatot hogyan kell számolni, ha eltérő
feladatellátásban vesznek részt? Például szavazhat az az önkormányzat szociális étkeztetés
kérdésében, aki csak a fogyatékosok nappali állátása feladatban vesz részt? E példa szerint azok az
önkormányzatok vannak túlsúlyban, akik nem is vesznek részt az étkeztetési feladatban.
A fenti kérdések megválaszolása érdekében az országgyűlési képviselőnkön keresztül
tájékoztatást kérünk a Belügyminisztériumtól.
A fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjenek.
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I. HATÁROZATI JAVASLAT
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy foglal állást, hogy a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulását nem szünteti meg 2012. december 31. napjával. A KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete alapján 2013. június 30-ig
felülvizsgálja.
Felelős: Hámori György polgármester
Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy foglal állást, hogy a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodáját 2012. december 31. napjával megszünteti.
A Társulási Tanács felkéri a Kistérségi Iroda irodavezetőjét, hogy a Kistérségi Iroda megszüntetésével
kapcsolatos dokumentációt a következő többcélú kistérségi társulási tanácsi ülésre készítse elő.
Felelős: Hámori György polgármester
Határidő: 2012. decemberi társulási tanács ülése

Az előterjesztést készítette:
Dukai Tibor irodavezető
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