Rábakecöl Község Képviselő-testülete
12/2006.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2006. november 24-én (pénteken)
19-óra 30 perces kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Horváth
Győző, Homlok István, Pandur Ferenc, Szabó Géza, Tuba Pál képviselők és
Cseh Teréz jegyző.
Tanácskozási joggal meghívott, megjelent az ülésen: Kovácsné Módos Anna az OTP.
Bank Rt. Kapuvári Fiók Igazgatója és Nyíri Péter a KECÖL Kft. vezetője,
bérlő.
Igazoltan távol: Igazolatlanul távol: Rábakecöl község lakosai közül megjelent az ülésen Vargáné Simon Katalin Rábakecöl,
Árpád utca 8. szám alatti lakos.
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 8 képviselő-testületi tag
megjelent az ülésen.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóval
azonosan, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerunt fogadott el:
NAPIREND
1./ OTP. Bank Rt. ajánlattétele adóbeszedés konstrukcióra
Előadó: Kovácsné Módos Anna
Fiókigazgató
2./ A KECÖL Kft. bérleti szerződésének felülvizsgálata, 2007-2008 évi bérleti díj
megállapítása.
Előadó: Tuba Erik
polgármester
3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről.
Előadó: Tuba Erik
Polgármester

4./ 3/4 éves zárszámadás.
Előadó: Tuba Erik
polgármester
5./ A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
6./ Iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
7./ 2007. évi költségvetési koncepció.
Előadó: Tuba Erik
polgármester
8./ Régi iskola udvarán álló raktárhelyiség bérbeadása, bérleti díj megállapítása.
Előadó: Horváth Győző
Képviselő
9./ Különfélék, bejelentések.
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
- Közmeghallgatás
- Edvi tanulók utazási költségeinek a támogatása
10./ Szociális kérelmek elbírálása. (zárt ülés)
Előadó: Tuba Erik
polgármester
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:
1./ Napirendi pont:
Az első napirendi pont keretén belül Tuba Erik polgármester felkérte Kovácsné Módos
Annát az OTP. Bank Rt. Kapuvári Fiókjának igazgatóját tájékoztatója megtartására.
E napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Horváth Győző képviselő hozzászólásában megkérdezi, hogy mennyivel ér korábban a
folyószámláról beszedett adó az Önkormányzat adószámlájára?

Kovácsné Módos Anna OTP igazgató válaszában elmondja, hogy a folyószámláról
beszedett adó belső számla esetén három, külső számla esetén hét napon belül érkezik az
önkormányzat számlájára.
Elmondta továbbá, hogy 1996-óta számítógépes kapcsolatban állnak az
önkormányzatokkal és kódok alapján tájékozódnak a napi pénzforgalomról. 1997 óta a
közalkalmazottak bérének csoportos utalásáról is az OTP gondoskodik és rendkívül
gyors technikával rendelkeznek.
Homlok István képviselő megkérdezi, hogy utalások után 4,- Ft.-ot számláz-e az OTP.
Szabó Géza képviselő hozzászólásában megkérdezi az előadótól, hogy mennyi az a
minimális létszám, amellyel indítani lehetne ezt a programot? Megkérdezi továbbá, hogy
a hirdetmények bonyolítását az OTP vállalja-e?
Kovácsné Módos Anna a kérdésre válaszolva elmondja, hogy csak a teljesült megbízások
alapján számláz az OTP, melynek díja utalásonként 45,- Ft. Egy-egy csekkes utalás kb.
109-110,- Ft-ba kerül az önkormányzatnak.
A programot akár 5 ügyfél részvételével is lehet indítani. Ez a fejlődés, és nekünk
nyitottnak kell lenni. A hirdetmények elkészítését és a reklámozást természetesen az
OTP vállalja.
Mivel a tárggyal kapcsolatban több kérdés nem vetődött föl, Tuba Erik polgármester
megköszönte Kovácsné Módos Anna szakmai tájékoztatóját és a napirendet lezárta.
2./ Napirendi pont:
A második napirendi pontban Tuba Erik polgármester tájékoztatást nyújt a Képviselőtestület 1/2006. (I. 16.) számú határozata alapján a KECÖL Kft. és Rábakecöl község
Önkormányzat által kötött bérleti szerződésről.
Elmondja, hogy a szerződésben biztosított kedvezmények miatt indokoltnak tartotta,
hogy a bérlő adjon rövid tájékoztatót a képviselő-testületnek az üzem működéséről, a
foglalkoztatás helyzetéről.
A továbbiakban felkérte Nyíri Péter bérlőt, az üzem vezetőjét tájékoztatójának
megtartására.
Nyíri Péter üzemvető először megköszönte a lehetőséget, hogy a képviselő-testület ülésén
megjelenhetett. A működéssel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon nehezen indult az
üzem, mivel nem volt megfelelő számú szakképzett dolgozó. Igen kemény kézi munkát is
kellett végezni az első időszakban. A gyártással kapcsolatban keletkezett problémáit
nem a dolgozók okozták, hanem nem álltak rendelkezésre a gyártáshoz szükséges
megfelelő gépek. A szerződésben vállalt motoros csizmák elkészítéséhez nagyobb
mennyiségű ragasztót kellett felhasználni, ami miatt elszívó berendezést kellett volna
beszerelni, ami plusz egy millió forint kiadást jelentett volna. A csizma gyártására
vonatkozó szerződést felbontotta.
Nyírbátori és Oroszlányi megrendelőkkel kötött új szerződést Most jelenleg leálláson
vannak kb. három hete, átállás miatt.

Elmondja, hogy az üzem eddigi működése során a dolgozók 20-25 %- táppénzen volt.
Nagyon rossz a munkamorál. Három támogatott dolgozót foglalkoztat, de közülük kettő
állandóan táppénzen van. Az elkövetkezendő időben nem foglalkoztat támogatott
dolgozókat, mert rossz a munkamorálra gyakorolt hatása.
Jelenleg 400.000 Ft-ja van még az üzemben. Január 1-jétől újra emelkedik a
minimálbér, fűtés, energia áremelkedés és már nem lesz támogatása a dolgozók után.
Az október hónap volt az első, amikor nyeresége képződött.
Tuba Erik polgármester megköszönte Nyíri Péter tájékoztatóját és kérte a képviselőtestület tagjait, hogy tegyenek föl kérdéseket, vagy egyszerűen szavazzanak.
Hozzászólások:
Domiter Ferenc képviselő felszólalásában megkérdezi, hogy a rábakecöli dolgozók miért
hagyhatják ott az üzemet. Miért van kevés rábakecöli foglalkoztatott az üzemben.
Nyíri Péter a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy volt olyan dolgozó, aki nem
tudta teljesíteni a normát, és olyan is volt, aki tudta, de több bérért ment más
munkahelyre. Ezt természetesnek tartja és nem is nehezítette meg a dolgozó
munkahelyváltási törekvéseit, azt inkább segítette.
Az üzemet tovább kívánja működtetni, de kéri a képviselő-testületet, hogy a bérleti díj
megfizetésére márciusig kaphasson haladékot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
64/2006. (XI. 24.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 1/2006. (I. 16.)
határozata
alapján
-a
KECÖL
CIPŐGYÁRTÓ, KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ Kft. -vel kötött bérleti
szerződésben foglalt bérleti díj megfizetésére
2007. március 1-jéig haladékot ad.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. március 1.

3./ Napirendi pont:
A harmadik napirendi pontban Tuba Erik polgármester beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képzi.

A továbbiakba felkérte Pandur Ferenc képviselő Urat, hogy adjon tájékoztatást a
képviselő-testületnek az önkormányzati épület műszaki átadásának a lebonyolításáról.
A tájékoztató írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló
előterjesztést.

4./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a negyedik napirendi pontban tájékoztatást nyújt az
Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 3/4 éves teljesítéséről.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Pandur Ferenc képviselő a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésének az
értékelése kapcsán felszólalásában elmondja, hogy nagyjából időarányos a teljesítés.
Tudni kell, hogy általában a IV. negyedévben teljesülnek a nagyobb kiadások.
Elmondja, hogy továbbra is oda kell figyelni a takarékos gazdálkodásra.
A hozzászólások után a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2006. évi költségvetés
háromnegyed éves teljesítéséről előterjesztett tájékoztatót és 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet fogadta el:
14/2006. (XI. 27.) RENDELETE:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
2006.
évi
költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.)
rendelete módosítása tárgyában a –
jegyzőkönyv mellékletét képező- rendeletet
alkotta.
5./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester az ötödik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel a
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Hozzászólások:
Szabó Géza képviselő jónak és elfogadhatónak tartja a polgármester által
elmondottakat, a rendelet-tervezet mindent tartalmaz és elfogadásra javasoltja.

Tuba Pál képviselő hozzászólásában kifejti, hogy nem ért egyet a rendelet-tervezet 2. §
(1) bekezdésével, és azzal sem, hogy az Ügyrendi Bizottságnak évközben nincs munkája
és szerinte a bizottsági tagokat nem illeti meg a 4.000,-Ft-os tiszteletdíj. E rendelettervezet szerint bizonytalan jogállásúak a képviselők. A havi tiszteletdíj nem haladhatja
meg az illetményalap összegét. Meglátása szerint tiszteletdíj nélkül kellene végezni a
képviselői munkát. A 4. §-ban rögzített megvonásokkal sem ért egyet.
Tuba Erik polgármester az elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy az Ügyrendi
Bizottságnak még valóban kevés a munkája, de majd lesz.
Cseh Teréz jegyző a rendelet-tervezettel kapcsolatban elmondja, hogy az első változat
átdolgozásra került és a 2. §-ban már nem szerepel a képviselők jutalmazása és a
kifizetés teljesítésére vonatkozó bekezdés sem szerepel már az új változatban.
Felhalmi Antal képviselő szintén átgondolásra javasolja a rendelet-tervezetet. Lassan ott
leszünk, mint az előző testület. Az illetményalap 50 %-nak a megállapítását javasolja
tiszteletdíjként.
Cseh Teréz jegyző felveti, hogy pontosan az 50 %-nak megfelelő díj van megállapítva.
13.000,- Ft a képviselői és 4.000,- Ft a bizottsági tiszteletdíj, ami az illetményalap felének
közelében van.
Pandur Ferenc képviselő felszólalásában elmondja, hogy az előző ciklusban Ő javasolta
a megállapított összeget, de mindenki megszavazta. Az akkori polgármester is. Volt, aki
egy szelet papírt sem hozott a testületi ülésre, de most a vállalt feladatok arányában van
tervezve a tiszteletdíj kifizetése. Úgy gondolom ne csak szóban legyünk képviselők,
hanem dolgozzunk is.
„Én a 13.000,-Ft-os is elfogadom, az is ha a bizottsági tagságért nem lesz tiszteletdíj
megállapítva. A munka során közös véleményt kell kialakítani.
Homlok István képviselő felveti, hogy a pénteki napokon tartandó ülés neki nem jó,
mert a gyermekei akkor jönnek haza és arra az időszakra terveznek programot.
Felhalmi Antal képviselő felveti, hogy a feladatokat meg kell adni és akkor ők is
dolgoznak.
Tuba Erik polgármester az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a feladatokat
meg kell találni.
Az előző ciklusban volt olyan állásfoglalás, hogy a testületi ülések pénteken lesznek. Az
előző ciklusban megszavazott tiszteletdíjat ő is soknak tartotta és azért mondott le a
szervezetek, illetve egyesületek javára a tiszteletdíjáról.
„Én továbbra is tartom magam a kidolgozott rendelet-tervezethez.”
Szabó Géza képviselő az elhangzottakra reagálva elmondja a bizottságok díjazásával
kapcsolatban, hogy más önkormányzatoknál is működik és kapnak javadalmazást. A
testületi ülések pénteken történő megtartásával kapcsolatban elmondja, hogy szerinte jó
gyakorlat, mert mindig lehet tudni, hogy azon a megjelölt napon van a testületi ülés.

A bizottsági tagok díjazásával kapcsolatban kifejti, hogy nem irigyelni kell, hanem
vállalni kellett volna a munkát, amikor az alakuló ülésen alig akadt, aki vállalja a
bizottsági tagságot és a vele járó feladatzokat.
A hozzászólások után a képviselő-testület név szerinti szavazással: 8 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő rendeletet fogadta el:
A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készült.
15/2006. (XI. 27.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a
természetbeni juttatásokról szóló –a
jegyzőkönyv mellékletét képező- rendeletet
alkotta.
6./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a képviselő-testület elé terjeszti az iparűzési adóról szóló
rendelet-tervezetet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Horváth Győző képviselő felszólalásában javasolja, hogy a rendelet-tervezet 4 §-ban
szereplő 600.000 Ft. kedvezmény legyen felemelve egy millió forintra.
Megjegyzi, hogy a rendelet-tervezet 9. § (1) bekezdésében az adóalap szóból az „a” betű
kimaradt, valamint tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a hivatal dogozói
minden segítséget megadnak az adóbevallások és egyéb nyomtatványok kitöltéséhez.
A képviselő-testület név szerinti szavazással, 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:
A névszerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készült, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
16/2006. (XI. 27.) RENDELET.
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról
szóló –a jegyzőkönyv mellékletét képezőrendeletet alkotta.

7./ Napirendi pont:
Tuba Erik Polgármester beszámolójában előterjeszti az Önkormányzat 2007. évi
költségvetési koncepcióját.
A koncepció írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólások:
Homlok István képviselő szorgalmazza körjegyzőséghez való csatlakozást a korábban
meghozott testületi döntésnek megfelelően.
Tuba Erik polgármester a körjegyzőséggel kapcsolatban elmondja, hogy a határozat
meg lett hozva, de további intézkedés már nem történt. Nincs befogadó nyilatkozat.
Felhalmi Antal képviselő elmondja, hogy a Polgármester Úr választási programjában az
szerepelt, hogy körjegyzőséghez fogunk csatlakozni, ami az önkormányzat 4,1 millió
forint megtakarítást jelent.
Szabó Géza képviselő a körjegyzőséghez való csatlakozással kapcsolatban elmondja,
hogy 2007. január 1-el nem lehet csatlakozni, mert nem lett intézve a befogadó
nyilatkozat.
Tuba Pál képviselő felszólalásában a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy az
előterjesztett koncepció mindazon nehézségeket hozta, amelyek a költségvetési törvénytervezetben megfogalmazásra kerültek. A helyben élő lakosság terheit tovább már nem
lehet növelni. A lehetőségek zsugorodnak. Szerencsés dolog, hogy az önkormányzatnak
minden vagyona megvan.
Fontos dolog az átvilágítás. Az egészségügyi, orvosi állás meg van hirdetve. A 40 millió
forintos hiány jelző értékű. Legszerencsésebb dolog a nyugdíjazással történő
létszámleépítés. A 20/2006. számú határozatunk még mindig érvényben van. Írásbeli
állásfoglalást kell kérni a Közigazgatási Hivataltól a körjegyzőség megalakításával
kapcsolatban. Beszélt a Közigazgatási Hivatallal és tájékoztatták, hogy nem kell
betartani a törvény által előírtakat a körjegyzőséghez való csatlakozásánál.
A jegyző menjen el nyugdíjba, megjár neki a hat hónap felmentési idő, és december 1-tól
indítva május 31-el megszűnne a munkaviszonya.
Beled nagyközség Önkormányzata várja is a megkeresésünket körjegyzőséghez való
csatlakozás tekintetében. Nem lehet elodázni, hétfőn már kell foglalkozni ezzel a
kérdéssel. Fontos az átgondolt költségvetés, az önhikis pályázat lehetőségével élni kell.
Tuba Erik polgármester az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy a 2007-évi
koncepció kapcsán még nem esett szó az oktatásról, pedig ott nagyobb gondok vannak.
2007. január 31-ig meg kell hoznunk a döntést az oktatási intézménnyel kapcsolatban.
A valódi probléma a közoktatás és nem a jegyző kérdése. A közjegyzőséggel
kapcsolatban ismét elmondja, hogy 2008. január 1-i csatlakozás szerepelt a
programjában. Az önkormányzati létszámcsökkentés megtörtént a tiszteletdíjas
polgármesterrel. Jelenleg a működés ellen irányulna a körjegyzőséghez való csatlakozás.
Az ellenségeskedést végre félre kellene tenni.
Felteszi a kérdést, hogy a 2007-évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban van-e még
valakinek kérdése, felvetése, amennyiben nincsen szavazásra teszi föl.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
65/2006. (XI. 24.). HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
az
Önkormányzat 2007. évi költségvetési
koncepcióját.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. január 1.
A határozat meghozatala után Tuba Erik polgármester felteszi a kérdést, hogy mi
legyen a közjegyzőséggel.
Tuba Pál képviselő határozottan követelte, hogy írásos állásfoglalást kell kérni a
Közigazgatási Hivataltól arra vonatkozóan, hogy el lehet tekinteni a befogadó
nyilatkozattól, illetve nem kell megkérni.
Szabó Géza képviselő Tuba Pál képviselő javaslatára reagálva elmondta, „az itt a
kérdés, hogy akarunk-e közjegyzőséghez csatlakozni
Tuba Erik polgármester szavazásra teszi föl a kérdést a közjegyzőséghez való
csatlakozás vonatkozásában.
A képviselő-testület tagjai közül 3 a csatlakozás mellett, 5 képviselő pedig a csatlakozás
ellen szavazatott.
A képviselő-testület 3 igen és 5 nem szavazattal elvetette a közjegyzőséghez való
csatlakozást.
8./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester felkéri Horváth Győző képviselő Urat, hogy tájékoztatójában
ismertesse a régi iskola udvarán álló raktárhelyiség bérbeadásával kapcsolatos
tárgyalásait.
Horváth Győző képviselő rövid tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek arról, hogy a
Rábakecöl, Kossuth utca 81. szám alatt lévő –önkormányzat tulajdonát képező- ingatlan
raktár helyisége üres, használaton kívül van, és helybeli vállalkozó: Soós Ákos bérbe
venné.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy tárgyalja meg a hasznosítással kapcsolatos
feltételeket, és a kérelmezőnek 2007. március végéig történő használatra adja bérbe.
Bérleti díjként havi 4-5 ezer forint havi díjnál többet nem javasol megállapítani, mivel a
„régi Iskola” épülete tégla, gáz központi fűtésű és sokkal nagyobb alapterületű és havi
50 ezer forint a bérleti díja.

Pandur Ferenc képviselő az előterjesztéssel kapcsolatban kifejti, hogy humánus összegű
bérleti díjat kell megállapítani, mert bármikor számíthatunk az igénylő munkájára,
közreműködésére az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban.
Horváth Győző képviselő kérelmezővel kapcsolatban elmondja, hogy olyan KFT.-t,
vállalkozást üzemeltet, ami állandóan fejlődik, gyarapszik és nagyon sok rábakecölit
foglalkoztat.
Felhalmi Antal képviselő javasolja, hogy a helybeli lakosok foglalkoztatása miatt, és az
elvégzett munkák fejében adjuk használta a raktárhelyiséget.
Domiter Ferenc képviselő javasolja, hogy a két gesztenyefa kifűrészelésének
ellenértékében adjuk használatra a raktárhelyiséget. A kaput is meg kell javítania, ha az
udvarba be akar járni.
A hozzászólások után a képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2006. (XI. 24.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
tulajdonában lévő: Rábakecöl, Kossuth utca
81 szám alatti –régi iskola- udvarában lévő
raktárhelyiséget 2006. december 1-től 2007.
március 31-ig terjedő időszakra használatra
átadja Soós Ákos Rábakecöl, Kossuth utca
113. szám alatti lakosnak, a bejárati kapu
megjavítása fejében.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2006. december 1.

9./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a különfélékben előterjeszti a közmeghallgatás, a Mikulás
kupa, a Gyógyszertár üzemeltetése, a Közmunkások szerződése, a Falugondnoki
munkakörre pályázat kiírását, az Edvéről átjáró tanulók közlekedési költségének a
támogatását, valamint a 2007. évi belső ellenőrzési tervet.
E napirendi pont írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
67/2006. (XI. 24.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
képviselő-testülete a 2007. évi belső
ellenőrzési tervet az alábbiak szerint
jóváhagyja.
1. Rábakecöl Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal utóellenőrzése,
2. Rábakecöl Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény
- Általános
Iskolai
Intézményegység,
valamint a
- Napközi
Otthonos
Óvoda
intézményegységeiben
foglalkozatott
dolgozók alkalmazási és bérmegállapítás
szabályszerűségének a vizsgálata.
3. Rábakecöl
Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalnál a közterület
használati díjak, területi bérleti díjak
bevételeinek az alakulása.
4. 2006. évi normatív állami hozzájárulások és
normatív kötött felhasználású támogatások
elszámolása valamennyi érintett intézmény
vonatkozásában.
Felelős: Tuba Erik polgármester és
Cseh Teréz jegyző
Határidő: 2007. január 1-től folyamatos

Hozzászólások:
Szabó Géza képviselő hozzászólásában kifejti, hogy az eseti igénybevételért fizetendő
1.500,- Ft-ot soknak tartja, javasolja 1.000,-Ft-ra csökkenteni.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
68/2006. (XI. 24.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tornaterem 2007. évi
bérleti díját az alábbiak szerint határozza
meg:

- Egy szezonra (szeptember 1-től április 30-ig)
2.500,-Ft./fő
- Eseti igénybevétel (maximum: 2-óra)
1.000,-Ft./csoport
- Az általános iskolai tanulókra, valamint a
használati szabályokra az SZMSZ előírási az
irányadók.
Felelős: Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna
intézményvezető
Határidő: 2007. január 1-től folyamatos
Tuba Erik polgármester ismerteti a képviselő testülettel, hogy a „MIKULÁS KUPA”
2006. december 4-én (hétfőn) 14-órai kezdettel kerül megrendezésre. Javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a pályázati pénz bevonásával 10.000,- Ft-os támogatást
biztosítsunk a rendezvény megszervezéséhez.
A gyógyszertár üzemeltetésével kapcsolatban elmondja, hogy a bérleti szerződés
december 31-én jár le. A bérlő tovább kívánja üzemeltetni a gyógyszertárat, de január
1-jével átalakulnak, ezért az új névre kívánják a szerződést megkötni. Tehát a
gyógyszertár tovább működik.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy a közmunkások szerződése
december 31., illetve január 31. napjával megszűnik.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő évtől kezdődően célszerű lenne egy
falugondnokot alkalmazni, aki az intézmények, és a középületek rendben tartásáról
folyamatosan gondoskodna. Természetesen megfelelő bért biztosítani kellene számára.
Homlok István képviselő részéről javasolná, hogy egy univerzális ember legyen
alkalmazva.
Horváth Győző képviselő szintén egyetért a polgármester által elmondottakkal és
javasolja, hogy a hirdetményt a „falu tv” útján kellene tudatosítani. Elmondja továbbá,
ha univerzális dolgozót akarunk akkor 100-120 ezer forint bért kell biztosítani.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
69/2006. (XI. 24.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot
hirdet
falugondnoki állás betöltésére az alábbi
feltételekkel:
-rábakecöli állandó lakhely, -jó műszaki
érzék, -rugalmas munkaidő, -lojalitás, önállóság,
-hozzáértés
szakmunkákhoz
(festő, lakatos, villanyszerelő, kőműves)

Munkavégzés kezdete: várhatóan 2007.
január 1.
A feltételeknek megfelelő jelentkezőnek
bruttó 120.000,- Ft., plusz egyéb juttatást ad
az önkormányzat.
Az önéletrajzot és végzettséget igazoló
iratok másolatát tartalmazó pályázatot a
Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani
2006. december 15-ig.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2006. november 26. (hirdetmény
közzététele)
Tuba Erik polgármester a különfélékben ismerteti a képviselő-testülettel, hogy az
SZMSZ előírásai szerint évente kettő közmeghallgatást kell tartani. Kéri a képviselők
véleményét a közmeghallgatás időpontjára.
Tuba Pál képviselő a közmeghallgatás időpontjával kapcsolatban elmondja, hogy a
költségvetési koncepció elfogadása és a 2007-évi költségvetés elfogadása előtt kellene
megtartani.
Felhami Antal képviselő kifejti, hogy teljesen mindegy, hogy mikor tartjuk, mert „Úgy
sem jönnek el”.
Szabó Géza, Pandur Ferenc és Domiter Ferenc képviselők javasolják, hogy 2007.
januárban legyen megtartva a közmeghallgatás.
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Imre László Edve
község polgármestere kérte, hogy a községükből Rábakecölbe járó tanulók közlekedését
anyagilag támogassa az önkormányzat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy iskolai
évenként 5.000,-Ft támogatást szavazzon meg tanulónként.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

70/2006. (XI. 24.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalja, hogy az Edvéről
átjáró tanulók bejárását tanulónként 5.000,Ft. -al támogatja tanulmányi évenként.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Határidő: folyamatos

Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy négy tulajdonos
fölajánlotta az önkormányzatnak vételre, a Dózsa utca végében lévő telkét. A felajánlott
területből kettő építési telket lehetne kialakítani és a faluban letelepedni szándékozó
fiataloknak kedvezményesen, vagy akár jelképes összegért át lehetne adni.
Tuba Pál képviselő felszólalásában elmondja, hogy a telek kialakításhoz a rendezési
tervet módosítani kell.
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a következő
testületi ülés a két ünnep között kerül megtartásra.
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a
tanácskozást.
Kmf.
Tuba Erik
Polgármester

Cseh Teréz
jegyző

