
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  
1/2008./Közmeghallgatás  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2008. április 18-án (pénteken) 19,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Kultúrház Rábakecöl 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, 
   Felhalmi Antal, Ifj. Szabó Géza, Pandur Ferenc, 

 Domiter Ferenc, Homlok István, Horváth Győző 
 képviselő-testületi tagok, 

   Dr. Gál László jegyző, 
   Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
                         Demeter Dénes a Savariatelecom Kft. képviselője,   
   Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül 3 fő, 
              lakosság részéről 20 fő. 
 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes.  
Igazoltan hiányzik Tuba Pál képviselő-testületi tag.  
 
Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Tájékoztató a kábeltévé üzemeltetéséről, szolgáltató váltásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

2.)  Beszámoló a 2007. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Tájékoztató a 2008. évi fejlesztési tervekről 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) Lakossági észrevételek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
5.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 



 
Napirendi pontok tárgyalása 

 
1.) Tájékoztató a kábeltévé üzemeltetéséről, szolgáltató váltásáról 

 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson Demeter Dénes urat, a Savariatelecom 
Kft. képviselőjét. Helyi kábeltévé üzemeltetésével, szolgáltató váltással kapcsolatban várja a 
lakosság kérdéseit, észrevételeit, elsősorban általános, a települést érintő kérdéseket, a 
szerződéssel, megállapodással kapcsolatos kérdéseket és a jövőre vonatkozó fejlesztésekkel 
kapcsolatos kérdéseket.  
Elmondja, hogy a szerződés április 1-én lépett hatályba és 5 évre köttetett. Aki 2008. június 
30-ig szerződést köt az új szolgáltatóval, a belépési díjat nem kell megfizetnie, csak az anyag- 
és munkadíjat, ami maximum 5.000 Ft. Egyedi igény esetén azonban ez változhat. Szolgáltató 
vállalja, hogy minden évben - a szolgáltatás, csatornakiosztás színvonalának megtartása 
mellett - legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közölt infláció mértékével fog díjat 
emelni. Szolgáltató vállalja, hogy a jelenlegi hálózatot felülvizsgálja, ha szükséges a hibákat 
kijavítja, és a csatornákat bővíti. 1 éves határidővel vállalja, hogy saját költségére a teljes 
településen elkészíti egy új csillagpontos hálózat kiépítésének a tervét. A határidő azért ilyen 
hosszú, mert több szakhatóság engedélye szükséges, ezek átfutási ideje hosszadalmas. Az 
engedélyek kézhezvételétől számított 8 napon belül megkezdi a fejlesztést, és mintegy másfél 
éven belül a teljes településen ezt be is fejezi. Szolgáltató 3 csomagot kínál, jelenleg a 24 
csatornás + 6 rádióadós a családi csomag, egy kedvezményes 5-6 csatornát tartalmazó 
csomagot és egy harmadikat, amely a kínálatból az összes csatornát magában foglalja.  
 
Demeter Dénes Savariatelecom Kft. képviselője: elmondja, hogy a lakosság kérésének 
megfelelően a programcsomag többségében magyar nyelvű, elérhető és általános érdeklődésre 
számot tartó adókat tartalmaz. Olyan csatornákat szeretne összeállítani, amit többségében a 
lakosság elfogad, sajnos azonban nehéz úgy összeállítani, hogy az mindenkinek jó legyen.  
Az általános szerződési feltételek nyilvánosak, szerepelnek benne a díjak, a programkiosztás 
és a bekötéssel kapcsolatos tudnivalók. 
 

2.) Beszámoló a 2007. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: beszámol a 2007. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
(mellékelve). 
 

3.) Tájékoztató a 2008. évi fejlesztési tervekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket és a képernyőn keresztül a falu lakosságát 
a 2008. évi fejlesztési tervekről (mellékelve). 
 

4.) Lakossági észrevételek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
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Hozzászólások:  
 
Bors Jenőné: a kábeltévével kapcsolatosan felvetette, hogy a programcsomagba angol nyelvű 
adók is kerülhetnének, hiszen ez a tanulók előnyére válhatna. Nyelvtanulás szempontjából 
sokat segíthet a kiejtésben, tanulásban.   
 
Takács Imréné: kérdése az lenne, hogy temetések alkalmával mikrofont nem lehetne-e a 
temetőbe felállítani, mert nem lehet hallani a szertartást. 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: a felvetésre a válasza az, hogy megfelelő 
ellenszolgáltatásért hozzátartozó kérheti mikrofon kihelyezését.  
A kábeltévével kapcsolatban elmondja, hogy a lakosság részéről sok visszajelzést kapott, 
hogy miért pont ezek a csatornák kerültek a programcsomagba? Elmondja, hogy magasabb 
szolgáltatási díj ellenében lehetne bővíteni a kínálatot, ehhez azonban a lakók személyes 
beleegyezése szükséges. Ha kiépül az új csillagpontos hálózat, akkor már lesz választási 
lehetőség a lehetséges programcsomagok között.  
 
Eckrich Béla: megköszöni a képviselő-testület takarékos tevékenységét, hogy sikerült plusszal 
zárni a 2007. évet, hitelfelvétel nélkül. Megköszönte továbbá a temető és a mezőgazdasági 
utak rendbetételét és szeretné, ha ez a karbantartás folyamatos lenne.  
Végezetül szeretné tudni, hogy a rábakecöli iskola érdekében történtek-e intézkedések?  
Véleménye szerint vissza kellene hozni a gyerekeket az iskolába, de legalábbis az alsó 
tagozatot működtetni.  
 
Tuba Erik polgármester: megköszöni az elismerő szavakat.  
A rábakecöli iskolával kapcsolatban elmondja, hogy az oktatás minőségét illetően nagyon sok 
támadás érte. Jelenleg az alapítványi támogatások által működtetett iskolában véleménye 
szerint ma is minőségi oktatás folyik, többek között művészeti oktatás, úszás, 
számítástechnika, délutáni foglalkozások, sport- és más rendezvények. Az iskola 
tagintézményként bár, de jól működik. A szülőknek kellene egy jó döntést hozva, a gyermeke 
vagy gyermekei érdekeit szem előtt tartva visszaíratni őket a rábakecöli iskolába. Sajnos 
állami támogatás nélkül a település 8 osztályt működtetni nem tud, de mindent megtesz annak 
érdekében, hogy Rábakecölben legyen iskola és emellett a végsőkig kitart.  
 

5.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy április 19-én 15,00 órakor kerül sor a 
szemétgyűjtő akcióra, május 10-én pedig lomtalanítás lesz a településen.  
 
Mindezek után, mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 
20,30 órakor bezárta.  

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

 
Németh-Takács Katalin 

Jegyzőkönyvvezető 
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Közmeghallgatás 
Rábakecöl, 2008. április 18. 
1. napirend 
 

Tájékoztató a kábeltévé üzemeltetéséről, szolgáltató váltásról 
 
 
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a SAVARIA Távközlési és Telekommunikációs 
Korlátolt Felelősségű Társaság és Rábakecöl Község Önkormányzata között az alábbi 
feltételekkel 2008. április 1. napján hatályba lépő megállapodás köttetett: 
 
A szerződést a felek határozott időtartamra - 5 évre - kötik azzal, hogy annak lejárata után az 
meghosszabbítható úgy, hogy az egyik felet se érintse a korábbi feltételeknél hátrányosabban. 
Szolgáltató kijelenti, hogy 1493 Ft+ÁFA forint előfizetési díjat érvényesíti a továbbiakban is 
a vele 2008.06.30-ig előfizetői szerződést kötő ügyfelek felé függetlenül a Polgármesteri 
Hivatallal előzetesen egyeztetett csatornabővítésektől. 
Szolgáltató vállalja, hogy minden évben - a szolgáltatás (csatornakiosztás) színvonalának 
megtartása mellett - legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közölt infláció mértékével 
emeli a szolgáltatás díját. 
A Megrendelő bérleti díjat a hálózat használatáért nem kér, azonban Szolgáltató a szolgáltatás 
területén a következő fejlesztéseket köteles végrehajtani: 
A szerződés aláírásától számított 60 napon belül a csatornabővítéseket végrehajtja az előzetes 
egyeztetés szerint (Televízióadók: National Geographic, MTV1, Magyar ATV, SPORT1, 
RTL, Sat 1, Musicmax/Super 1, PRO7, Viasat3, ORF2, ORF1, Filmmúzeum, RTL2, 
MINIMAX/A+, MTV 2, DUNA TV, INFO TV, RTL KLUB, TV2, HirTv, Duna II 
Autonómia, Budapest TV, CNN, Hálózat TV Rádióadók: Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, 
Bartók Rádió, Juventus Rádió, Klub rádió, Szombathely), valamint ÁSZF szerintieket 
biztosítja (alapcsomag), 
Szolgáltató jelen szerződés hatályba lépését követően azonnal megkezdi és 90 napon belül 
elvégzi a meglévő hálózat teljes átvizsgálását és a szükséges javításokat, valamint az 
elhasználódott eszközök cseréjét saját költségén.  
Szolgáltató jelen szerződés hatályba lépését követő 1 éves határidőre vállalja, hogy saját 
költségére elkészítteti és engedélyezteti a település területét lefedő - a jelenleg érvényben lévő 
törvényeknek és szabályoknak megfelelő - kétirányú adatátvitelre alkalmas kábeltelevíziós 
hálózat teljes dokumentációját,  az engedélyek birtokbavétele után 8 (nyolc) napon belül saját 
költségére megkezdi és a feltételek teljesülése esetén 18 hónapon belül elvégzi az új hálózat 
kiépítését oly módon, hogy azon az ÁSZF-ben rögzített alapcsomagon kívül a lifeline 
valamint a családi csomagok és az Internet szolgáltatását is biztosítani tudja, 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az új hálózat egyes részeinek üzembe 
helyezésével a meglévő alacsonyabb szolgáltatási szintet nyújtó hálózatrészek automatikusan 
lekapcsolásra kerülnek. 
A meglévő (előfizetői szerződéssel rendelkező) előfizetőknek, és az önkormányzatnak, 
valamint non-profit intézményeinek sem a hálózat átvételekor, sem az új hálózatra való 
rákapcsolódáskor belépési (csatlakozási) díjfizetési kötelezettsége nincs. 
Amennyiben a régi előfizető új hálózatra való rákötéskor meg kívánja tartani az addig igénybe 
vett jelcsomagját, úgy csomagváltási díjat nem kell fizetnie. 
Az Önkormányzat és non-profit intézményei továbbra is díj fizetése nélkül igénybe vehetik a 
szolgáltatást (alapcsomag). 
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Új belépő előfizetőknek nem kell belépési díjat, csak anyag- és munkadíjat kell maximum 5 
ezer Ft értékben fizetni. A 2008.07.31 után belépő új előfizetők az ÁSZF szerinti csatlakozási 
(belépési) díjat fizetik. 
 
Szolgáltató megkezdte a fejlesztést a központban, már néhány új csatornaszolgáltatást el is 
indított. A munkálatok alatt átmeneti műsorszünetek és vételi zavarok előfordulhatnak, 
melyért a lakosság szíves türelmét és megértését kérem. 
 
 
 
 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
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Közmeghallgatás 
Rábakecöl, 2008. április 18. 
 
 

Beszámoló a 2007. évi feladatok és költségvetés teljesítéséről 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
2007. évi gazdálkodásunk során elsősorban az Önkormányzati Törvényben előirt kötelező 
feladatok ellátásához szükséges fedezet biztosítására törekedtünk. Érvényesült a gazdálkodási 
fegyelem, a rangsorolás és a takarékosság, így költségvetés tervezéskor fellépő több mint 42 
milliós hiányt sikerült hitelfelvétel nélkül áthidalnunk. 
 
Intézmények, társulások 
 
Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a 
követelményeknek.  
Hivatalunkban az év közepéig 3 köztisztviselő látott el hivatali teendőket, 2007. július 01-től a 
Beledi Körjegyzőséghez csatlakoztunk, így két köztisztviselő, gazdálkodási előadó és adóügyi 
előadó a beledi hivatalhoz került állományba, a jegyző pedig nyugdíjba vonult. 
 
Az alapfokú oktatási feladatokat 2007. augusztus 31-ig a Közös Igazgatású Közoktatási 
Intézmény Rábakecöl látta el. 
A gyermeklétszám csökkenés valamint a központi finanszírozás változása magával hozta a 
normatívák csökkentését is, és így nem vállalhattuk tovább az óvoda és iskola fenntartását. Az 
óvoda és iskola kihasználtsága alacsony volt, az állami támogatás és a működési bevételek 
messze nem fedezték a kiadásokat. Emiatt más feladatokat kellett háttérbe szorítanunk az 
óvoda és iskola megtartásához. A feltételek szigorodásával az ÖNHIKI-s támogatás 
lehetőségétől is elestünk volna, saját erőből pedig a kiadásokat nem lehetett tovább vállalni. 
Így képviselő-testületünk úgy határozott, hogy 2007. szeptember 1-től a beledi ÁMK 
tagintézményeként működjenek tovább. Ezzel a működési formával kiadási megtakarítást 
értünk el. Az óvoda és az általános iskola 1-4 osztálya helyben működik tovább, az 5-8 
osztályosok oktatása Beledben történik. Pedagógusaink a beledi ÁMK állományába tartoznak. 
Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem 
vállalkozásként látják el. 
 
A belső ellenőrzési feladatokat a kapuvári Kistérségi Tárulás keretein belül végeztetjük. Idei 
évben tartott ellenőrzés alkalmával a besorolások szabályszerűségét ellenőrizték.  
 
Önkormányzatunk az alábbi társulások tagja 
· Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
· Területfejlesztési Tanács 
· Beled körjegyzőség 
· Társulási tanács Beled /oktatási/ 
· Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
· Házi gondozás, Szociális étkeztetés 
· Családi napközi 
· Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
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2007. évben csatlakoztunk a körjegyzőséghez, mely gazdaságilag és szakmailag is pozitív 
eredményeket hozott. Szintén 2007-ben indítottuk be társulási formában két családi napközis 
csoport működését. 
 
 
 
Bevételek alakulása 
 
2007. évi költségvetésünk bevételi főösszege 129 452 e Ft, az előző évihez viszonyítva (146 
149 e Ft) 88, 57 %-ban teljesültek. Ez a bevétel csökkenés az óvoda és iskola normatív 
támogatásának, valamint az étkeztetés bevételeinek csökkenéséből adódik. 
Az intézményi működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyítva 70,58 %-ban 
realizálódtak. (4.945 eFt) 
 
Évközben lekötésre került 5 000 e Ft a felhalmozási céltartalékból, ennek az összegnek a 
felbontásakor 190 e Ft-ot számolhattunk el hozamként. Felhalmozási pénzeszközként folyt be 
még 407 e Ft a lakósságtól a szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás befizetésekből. Ennek a 
tervezett előirányzata 2 380 e Ft volt, de ebben az összegben már az önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlanok utáni hozzájárulások teszik ki a legnagyobb összeget, lakossági tartozás 
már kevés van. 
 
TB. finanszírozásból 8 764 e Ft, 684 e Ft közhasznú munkára átvett pénzeszköz, 1 638 e Ft 
védőnői helyettesítésre, 385 e Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, 11 e Ft előző 
évi állami támogatás visszatérülése és 534 e Ft az Ifjúsági Önkormányzat által pályázaton 
elnyert támogatása. 
Az SzJA bevétel 30 848 e Ft, építményadó 454 e Ft, magánszemélyek kommunális adója 719 
e Ft, iparűzési adó 2 896 e Ft, pótlék, bírság 79 e Ft, gépjárműadó 5 793 e Ft, termőföld 
bérbeadásából származó SZJA 7 e Ft,. Az adóbefizetések tekintetében a jelentős csökkenés az 
előirányzotthoz viszonyítva az iparűzési adóból adódik, a bevallások során sok volt a 
visszafizetendő adó, melynek visszautalását kérték is az adóalanyok.  
 
Az önkormányzatok költségvetési támogatásai 100%-ra teljesültek, természetesen az 
évközbeni lemondások figyelembevételével (összesen 48.333 eFt, ebből ÖNHIKI 21.363 eFt) 
Évközbeni támogatás leigénylésével a normatívákon kívül támogatást kaptunk 121 e Ft 
lakossági közműfejlesztési támogatásra, 499 e Ft közcélú foglalkoztatásra, 53 e Ft nyári 
gyermekétkeztetés szociális célú támogatására, 1 222 e Ft-ot egyes jövedelempótló 
támogatások kiegészítésére (munkanélküliek rendszeres szociális segélye, ápolási díj) 8 654 e 
Ft-ot pedig létszámcsökkentési pályázat II. ütem (6 927 e Ft) III. ütem, (489 e Ft), valamint a 
dolgozók 13. havi előlegére. 
 
A hátralékok összege az előző évihez viszonyítva emelkedtek, ebben elsősorban a helyi adók 
hátralékai növekedtek. A hátralékok beszedése folyamatos, tehát nem engedjük, hogy a 
tartozás hosszú ideig fennálljon. Fizetési felszólítással, illetve leszedési megbízással történik 
az adósság rendezése. 
 
A működési, a fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak a kiadásokkal. Önkormányzatunk 
jelenleg építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó rendelettel 
rendelkezik.  
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2007 évben 21 363 e Ft ÖNHIKI-s támogatásban részesültünk. Pénzügyi nehézségeinket 
nagymértékben megoldotta 
A községháza felújítására 1 600 e Ft összegben 2007. évben folyósították a támogatást. A 
nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz is nyújtottunk be pályázatot a Petőfi utca 
útfelújításához, 2.653 e Ft-ot le is igényeltünk, de már csak 2008-as évben érkezett meg a 
lehívott támogatás. 
 
Kiadások alakulása 
 
A 2007. évi kiadások főösszege 117 571 e Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 77, 
16%-ra teljesültek, az előző évihez viszonyítva (134 852 e Ft) pedig 87,18 %-ra. Ezen belül a 
működési kiadás 76, 27 %-ra, míg a fejlesztési kiadás 81, 90 %-ra teljesült.  
2006. évhez viszonyítva a folyó működési kiadások az alábbiak szerint alakultak: 
 
 2006. év  2007. év 
- bér  54,92 %  58, 93 % 
- munkaadót terhelő járulék  17, 43 %  18, 81 % 
- dologi kiadás 24, 99 % 18, 40 % 
- szoc. pol. juttatás  2, 66 %  3, 86 % 
A személyi juttatások és vonzataként jelentkező járulékok emelkedést mutatnak az előző 
évihez képest, annak ellenére, hogy létszámcsökkentést hajtottunk végre, de a felmentési 
illetmények és végkielégítések kerültek kifizetésre a felszabadult bérek helyén. Ezeket 
azonban pályázati pénzből fedezni tudtuk csaknem teljes egészében. 
 
A dologi kiadások az előző évihez viszonyítva 7 %-kal csökkentek. Ezt a csökkenést 
eredményezte a nagyon takarékos gazdálkodás (pl. telefon és Internet költségek 500 eFt-al 
csökkentek). Ennek ellenére biztosítottuk az önkormányzat és szakfeladatainál a folyamatos 
működést és fenntartást. Elvégeztettük a legfontosabb karbantartásokat, rendben tartottuk a 
közterületeket, a temetőt (ravatalozó, kerítés), a régi tűzoltó szertár, a kultúrház és az 
önkormányzat tetőszerkezetének valamint egy szolgálati lakás külső karbantartását. Ez évben 
is megrendezésre került a FALUNAP, valamint a "Nyugdíjas Nap", megemlékeztünk két 
nemzeti ünnepünkről. 
 
 A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg emelkedett az előző évhez 
viszonyítva, összesen 3.784 eFt, melyből idén is biztosítottuk vásárlási utalványt a 
nyugdíjasok részére, minden rábakecöli tanuló beiskolázási segélyben részesült, úgy az 
általános, mint a középiskolások. A felsőoktatási intézményben tanulók pedig Bursa 
Hungarica ösztöndíjban részesülnek. Közgyógyellátások: ez évben 3 fő részére történt 
kifizetés. A képviselő testület, illetve a Szociális Bizottság döntése alapján kerülnek 
kifizetésre az eseti segélyek. A szülési segélyt 2007-ben 15.000,- forintra emeltük. Sajnos a 
szülési segélyek száma csökken.  
 
Működési célú támogatásban részesítettük a Rábakecöli Sportegyesületet 1.180 e Ft, 
Egyházközség 180 e Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 160 e Ft, a Pajta Műhely Alapítvány 
rendezvényéhez 150 e Ft, Horgász Egyesületet 100 e Ft, az Ifjúsági Önkormányzatnak 73 eFt, 
a Rábakecöl Iskoláért Alapítványt 50 e Ft, helyi vöröskereszt szervezetet 20 e Ft, valamint 
gyermekek sporttáboroztatásához is hozzájárultunk 30 e Ft-tal. A Beledi Rendőrőrs 
támogatására 184 e Ft-ot, a Tűzoltóságnak tűzoltófecskendő beszerzéséhez 83 eFt-ot adtunk 
át 2007-ben. 
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Az ágazati feladatokra fordított működési pénzeszközök aránya az összes működési kiadáshoz 
viszonyítva: igazgatás: 19, 52 %, oktatás: 56, 08 %, kultúra: 1, 0 % szociális és egészségügyi 
ágazat: 11, 89 %, sport: 1, 37 %, egyéb: 10, 14 %. 
 
A működés biztosításán túl maradt pénzeszköz felújításra, beruházásra. E célokra fordított 
saját forrást igyekeztünk kiegészíteni pályázati pénzekkel. 2007. évben felújítottuk a Petőfi 
utcát, a temető parkolóját, karbantartási munkákat végeztünk a "Szatiln" úton és a Dózsa-
Jókai útszakaszon. 
 
Pénzmaradvány, Értékpapír- és hitelműveletek, vagyon alakulása 
 
A 2007. évi költségvetési pénzmaradvány 9.509 eFt, melyből 4 009 e Ft fejlesztési 
pénzmaradvány. 
2007. évben hitelt nem vettünk fel, hitelállománnyal nem rendelkezünk. 
Önkormányzatunk ingatlanokat nem értékesített. Azok felújításának értékével, valamint az 
ingatlan vagyon kataszter KATA-VIN program feldolgozása során egyéb növekményként 
felvettekkel nőtt a vagyonunk, a 2007. évi terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával pedig 
csökkent. 
A működési kiadások egyensúlyban voltak a bevételekkel. 
 
Egyéb eredmények, értékelés 
 
Kétségtelen, hogy a 2007. év legnagyobb port kavaró témája az iskola volt. Bár a jelentős 
többség látta és érezte, hogy melyik a helyes út, a tisztességtelen kampánymódszerek sokat 
ártottak iskolánknak és néhány gyermeknek, annak ellenére, hogy akkor is ismertek voltak 
azok a tényadatok, amelyek mára beigazolták, hogy ha az állam kivonul az oktatásból, akkor 
azt se önkormányzat, se alapítvány, se az "amerikai nagybácsi" nem fogja tudni fenntartani. 
Igaz, néhány szülő és néhány képviselő ezt nem akarta látni, vagy éppen más célok által 
vezérelve támogatni a biztos működést. Most még határozottabban állítom, amit akkor is 
határozottan állítottam, hogy jó döntést hoztunk. Pontosabban a nyitva hagyott lehetőségek 
által kínált rossz döntések közül a kevésbé rosszat sikerült választani. Ezzel személyi érdekek 
sérültek, állások szűntek meg, de a gyermekek nevelésének, oktatásának zavartalanságát és 
alapítványi álmokat itt helyben megvalósítva sikerült biztosítani. 
Ha 2007. év legjobb döntése az iskola volt, akkor a legrosszabb a családválasztás. Gyors 
döntést kellett hozni, hogy a már említett háttérszervezkedést kompenzálni sikerüljön. A 
döntést én javasoltam a testületnek, de ellentételezésképp megtettem a lépéseket, és mára 
megoldódott ez a probléma is. Az ötlet maga továbbra is jó, és sokhelyütt jól működő. Idén 
egy többoldalas feltételrendszernek, komoly szűrőknek kell megfelelni a jelentkezőknek, 
valamint az alapos döntés meghozatalához is elegendő idő áll rendelkezésre. 
 
2007. évben a képviselő-testület további intézkedéseket is tett a letelepedés ösztönzésre. 
Megduplázta a hosszú évek óta stagnáló lakásépítési, lakásvásárlási támogatást, sőt, azt 
megtoldotta gyermekek után járó kiegészítéssel. 
 
Fontos odafigyelnünk a környezetünkre, ahol élünk. Az önkormányzat szűkös forrásai nem 
teszik lehetővé, hogy erre a területre annyit fordítson, amennyi szükséges lenne. Ennek 
ellenére a korábban megszokott éves lomtalanításon túl 2007. évben két alkalommal 
szerveztünk szemétgyűjtő akciót, kihelyeztük községünk első három utcai hulladékgyűjtőjét, 
melyek funkciójukon túl a falut is szépítik. Az elektronikai hulladékgyűjtés után a tervek 
szerint 2008-ban korlátozott mértékben építési törmelékre is gyűjtést szerveznénk. Sajnos 
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még mindig vannak, akik szemét közt érzik jól magukat. Az önkéntes szorgos kezek munkáját 
rövid időn belül megszégyenítik az újabb elhagyott hulladékkal. 
 
2007. évben új, a községben vezeték nélküli Internet szolgáltatására sikerült megállapodást 
kötni, és ezzel megkerültük a kábeles szolgáltató kapacitásproblémáit. 
 
2007. januárjában pályázati úton 5 jelentkezőből választott a képviselőtestület, majd 
alkalmazta a falugondnokot. Munkájának jelentős részét a község lakossága közvetlenül nem 
is érzékelheti, hiszen azok az intézményekben, önkormányzati ingatlanon történnek. Mégis 
szembetűnő például a közterületek szépülése, az új zászlótartók, vagy a temető egy év alatti 
látványos megújulása. Községgazdálkodási feladatainkat közhasznú és közcélú 
foglalkoztatottak alkalmazásával próbáljuk minél szélesebb körben ellátni. Ezen 
foglalkoztatás után állami támogatást kapunk. Közcélú foglalkoztatást 2007. évben vettük 
először igénybe, és keretünk hatékony kihasználásával az 2008-ra 500 eFt-ról 880 eFt-ra 
emelkedik. 
 
Fontos hangsúlyt helyeztem a képviselőtestület nyilvános munkájára és a lakosság 
tájékoztatására. Ezek a közmeghallgatások számának növelésével, valamint a helyi kábeltévé 
infó csatornáján valósultak meg képújság és a képviselőtestületi ülések, továbbá helyi 
események közvetítésével. A háttérben jelenleg is fejlesztések folynak, hogy ez a jövőben 
még inkább zökkenőmentesen történhessen. Községünk honlapja is folyamatosan bővül, 
egyebek közt aktuális eseményekről, településükről és a képviselőtestület munkájáról 
tájékozódhatnak rajta. 
 
2007. évben önkormányzatunk 12 pályázatot nyújtott be, melyből 8 nyert. Összesen 35.610 
eFt összeg pályázati bevételt jelentett ez, mely költségvetési bevételeink 27,5 %-át teszi ki. 
 
Képviselő testület munkája 
 
A képviselők közül 5 vállalt valamely bizottságban munkát, egy pedig mindkét bizottságban 
egyidejűleg. A képviselőtestület tagjainak többsége igyekszik szerepet vállalni településünk 
fejlődése érdekében, ám ezt mérhetően számokkal az üléseken megjelenés és az ott végzett 
munka fejezi ki. 2007. évben a Szociális Bizottság 5 alkalommal, az Ügyrendi Bizottság 8 
alkalommal, a Képviselő-testület pedig 11 alkalommal ülésezett. Képviselő bizottsági ülésről 
1 alkalommal, testületi ülésről 5 alkalommal hiányzott. A képviselőtestület az elmúlt évben 
80 határozatot hozott és 22 rendeletet alkotott. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2008. április 17. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
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Közmeghallgatás 
Rábakecöl, 2008. április 18. 
3. napirend 
 

Tájékoztató a 2008. évi fejlesztési tervekről 
 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

2008. évi költségvetési főösszegünk 98.744 eFt, ebből működési célra 83.430 eFt míg 
fejlesztésekre 15.314 eFt fordítható. Működési hitelre 19.157 eFt (a vizitdíj megszűnése miatt 
ez kb. 1.100 eFt-al nő) míg fejlesztésire 1.974 eFt-ot terveztünk. Így gyakorlatilag bő 13 
millió forint áll rendelkezésünkre fejlesztési céljaink megvalósítására, melynek egy része már 
kötött. 
2008. évre nem merek ígérni konkrét fejlesztési eredményeket, csupán a pályázati lehetőségek 
minél szélesebb körű kihasználását. Az alacsony önerő miatt nem szabad olyan beruházásba 
vágnunk, melyhez nem sikerül külső forrást elnyerni. 
Az első negyedévben a négy Vas megyei településsel közösen konzorciumban már beadtuk 
buszöblök felújítására és buszvárók építésére készített pályázatunkat. A támogatás elnyerése 
esetén a Kossuth utcán három buszöböl a hozzátartozó szigettel kerülne teljes felújításra, 
valamint a Kossuth u. 52. és a Rákóczi utcai megállóban buszváró építése valósulna meg. 
Három kistérség konzorciuma által elkészített turisztikai pályázat tartalmazza a csónakkikötő-
pihenőház megépítését. Pályázatot nyújtottunk be Brüsszelbe is rendezvény megvalósítására. 
Folyamatban van a GYMS Megyei Közgyűlés felhívására 7 pályázat kidolgozása, az Erkel 
utca felújítási tervdokumentációjának elkészítése. Utóbbira valamint a temető fejlesztésére 
(ravatalozó, urnafal, kerítés, stb.) májusban nyújtunk be 1-1 pályázatot. Vizsgáljuk egy 
egészségügyi fejlesztési pályázat megvalósíthatósági feltételeit.  
Már az elmúlt évben elkészíttettük 6 járda felújítási tervdokumentációját, jogszabályi 
kötelezettségből adódóan is fontos lenne a játszótér felújítása, valamint intézményeink 
akadálymentesítése. Ezekhez is, csakúgy, mint további terveinkhez várjuk a pályázati 
lehetőségeket. 
Mint az látható, már elkezdtük a kultúrház udvarát valamint a „Szent Háromság Tér” 
környékének rendbetételét. Az elmúlt hetekben megtörtént a mezőgazdasági utak 
karbantartása is. A fejlesztések mellett továbbra is odafigyelünk vagyonunk állagmegóvására 
is. 
 
 
 
 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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Közmeghallgatás 
Rábakecöl, 2008. április 18. 
5. napirend 
 

Különfélék, bejelentések 
 
 
 
Az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot! 
 
2008.04.19-én 15 órai kezdettel a Magyar Közút Kht. országos akciója keretében 
szemétgyűjtést szervezünk. Kérem, környezetünk tisztasága és a jó példamutatás érdekében 
minél többen vegyenek részt a programon. 
 
2008.05.09-12. között Rábakecöl Község Önkormányzata lomtalanítást szervez. Kérem, hogy 
a gyűjtőbe átgondoltan, gazdaságos elrendezéssel helyezzék el a feleslegessé vált lomokat. A 
konténer a kultúrház mellé kerül kihelyezésre. 
 
 
 
 
 
           Tuba Erik 
         polgármester 


