
 
Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
 
2/2007. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. március 2-án (pénteken) 18-

óra 30 perces kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Horváth 

Győző, Homlok István, Pandur Ferenc, és Szabó Géza képviselők, valamint 
Cseh Teréz jegyző. 

 
Tanácskozási joggal meghívott, megjelent az ülésen: Kovácsné Módos Anna az OTP. 

Bank Rt. Kapuvári Fiók Igazgatója és Szarkáné Horváth Valéria a Beled 
Takarékszövetkezet Igazgatója. 

 
Igazoltan távol: - 
 
Igazolatlanul távol:     Tuba Pál képviselő. 
 
Rábakecöl község lakosai közül megjelent az ülésen 26 választópolgár. 
 
 
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 7 
megjelent az ülésen. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóval 
azonosan, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Banki üzleti ajánlatok meghallgatása 

Előadók:  Kovácsé Módos Anna fiókigazgató 
  Szarkáné Horváth Valéria ügyvezető-elnök 

 
2./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 

tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

3./ 2006. évi költségvetés teljesítése 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 



4./ Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Kapuvári Támogató  
     Szolgálat megállapodásainak módosításáról 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 
 

5./ 2007. évi költségvetés tervezet megtárgyalása és elfogadása 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

6./ Döntés körjegyzőséghez csatlakozási szándékról 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 
7./ Döntés ÖNHIKI előlegkérelem beadásáról 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
8./ Alpolgármester választás 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
9./ Rábakecöl 2007-2010 évi fejlesztési terve 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
10./ Különfélék, bejelentések. 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

- Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének kitűzése 
- Föld napja – környezetvédelmi akció 

 
 
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, valamint Szarkáné Horváth 
Valériát a Beled Takarékszövetkezet Igazgatóját tájékoztatójuk megtartására.  
 
Az előterjesztések írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Tuba Erik polgármester  írásban összevetette, és a képviselők rendelkezésére bocsátotta 
a két pénzintézet számlavezetési feltételeit, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Mindkét banki ajánlattevő szóban kiegészítette az írásban leadott előterjesztését, 
melyben kiemelték saját pénzintézetük egymással szembeni előnyeiket. 
 
A képviselő-testület részéről kérdés nem érkezett az előadók felé, és a döntést 
megelőzően elhagyták az üléstermet. 
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Tuba Erik polgármester megkérdezte a képviselő-testületet, hogy kívánnak-e döntést 
hozni a számlavezetés váltással kapcsolatban, vagy azt egy későbbi időpontra ütemezzék 
át. 
 
Horváth Győző képviselő megkérdezte a jegyzőt, hogy mi a véleménye a július 1-i 
pénzintézeti váltással kapcsolatban. 
 
Cseh Teréz jegyző a feltett kérdésre reagálva elmondja, hogy egy korábbi testületi 
ülésen már megadta a választ, de megismétli, hogy a váltás legkorábbi időpontját 2008. 
január 1-re javasolta, amikor a körjegyzőséghez való csatlakozással együtt meg lehet 
oldani. A köztisztviselők leterheltsége miatt nem tartja kivitelezhetőnek a korábbi 
időpontban történő változtatást. 
 
Felhalmi Antal képviselő felszólalásában kifejti, hogy a december 31. már nagyon késői 
időpont, és nem lehet addig várni. 
 
Mivel a tárggyal kapcsolatban több kérdés nem vetődött föl, Tuba Erik polgármester 
szavazásra tette föl a kérdést. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 
 

8/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2007. július 1-től 
kezdődően  bankszámláinak vezetésére a 
Kis-Rába menti Takarékszövetkezet  
Beled pénzintézetet választja. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: 2007. július 1. 

 
 
 
2./ Napirendi pont: 
 
A második napirendi pontban Tuba Erik polgármester beszámol a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képzi. 
 
Tuba Erik polgármester a második napirendi pont kapcsán felkérte a képviselőket, hogy 
számoljanak be a két ülés között elvégzett képviselői feladataikról. 
 
Szabó Géza képviselő képviselői munkavégzésként pályázat benyújtására tesz javaslatot. 
 
Tuba Erik polgármester javasolja ezt a témát egy későbbi napirendben megtárgyalni. 
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Domiter Ferenc képviselő beszámol a képviselő-testületnek, hogy részt vett az 
alapítványi iskola által tartott tájékoztatón, valamint a közvilágítási lámpák javítására 
tett javaslatot. 
 
Horváth Győző képviselő beszámol arról, hogy képviselői munkaként gondoskodott a 
kis traktor megjavításáról. 
 
Homlok István képviselő nem akarta részletezni testületi ülésen az általa végzett 
feladatokat. 
 
Felhalmi Antal képviselő elmondta, hogy nem tudta, hogy mi volt a képviselői lecke, de 
tartotta a kapcsolatot a választópolgárokkal. 
 
Pandur Ferenc képviselő beszámolt arról, hogy a költségvetés átdolgozásával 
kapcsolatban írásbeli javaslatot küldött a jegyzőnek, valamint regionális előadáson vett 
részt az iskola működtetésével kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A napirend után Homlok István képviselő javaslatot tesz a polgármesternek, illetve a 
Képviselő - testületnek, hogy a jelenlévő szülőket hallgassa meg most a képviselő-
testület, hogy a 10. napirendi pontig ne kelljen várniuk mondanivalójuk 
előterjesztéséhez. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta 
Homlok István képviselő javaslatát. 
 
Tuba Erik polgármester bevezetőjében elmondta, hogy örül annak, hogy a szülők 
megjelentek a képviselő-testület ülésén. Eddig név nélkül történtek a szervezkedések, 
most legalább mindenki tudja vállalni  nevét a szervezkedéssel kapcsolatban. A rövid 
bevezetője után átadja a szót Gyurákné Bankó Ildikónak és Nagy Sándor Andrásné 
rábakecöli lakosoknak. Kéri, hogy  a nyilvánosság előtt mondják el véleményüket az 
alapítványi iskolával kapcsolatban. 
 
Nagy Sándor Andrásné a szülők írásbeli (6 szülő kivételével) kérelmét nyújtotta át Tuba 
Erik polgármesternek, melyben kérték a képviselő-testületet, hogy az általános iskolai 
oktatást továbbra is biztosítsák Rábakecöl községben. Az átnyújtott kérelem 
fénymásolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tuba Erik polgármester elmondja, hogy a szülők minden információt nem kaptak meg 
az alapítványi iskola működtetésével kapcsolatban. Működésükhöz 31 millió forint 
hiányzik. 
 
Nagy Sándor Andrásné közbeszól, „hogy Nektek kell utánajárni, hogy az alapítványi 
iskola miből fogja működtetni az intézményt”. 
 
Tuba Erik polgármester elmondja, hogy távol áll tőle minden politikai párt, de azt látja, 
hogy itt Rábakecölben is az folyik, mint a Parlamentben. Elmondta, hogy Ő a 
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jogszabályi részt ismeri, de a pedagógusok sem kaptak megfelelő szakmai érvet az 
alapítványi iskola működésével kapcsolatban Nagy Ottótól. Reális kritika elhangzása 
kapcsán rágalmazással és bírósággal fenyeget az alapítvány vezetője a felszólalót. 
„Több intézményben megfordultam, sok szakmai anyagot gyűjtöttem össze, és  a 
Vocational Academy alapítványi iskola működésével kapcsolatban az internetről 
letöltött nyilvános anyagból idézek néhány gondolatot”.  
Elmondja a továbbiakban, ha a szülők megbíznak az alapítványi iskolában tegyék, de Ő 
nem támogatja. 
 
Horváth Imre szülő sérelmezi a képviselő-testületnek az üggyel kapcsolatos 
passzivitását. 
 
Soós András szülő felszólalásában elmondja, hogy a politika mindig lecsapódik a 
közhangulatra is. Ha csak a fele igaz annak, amit a polgármester felolvasott, akkor nem 
szabad az alapítványi iskolával a szerződést megkötni. 
 
Vass Ernő rábakecöli választópolgár, szülő megkérdezi, hogy mi lesz az iskolaépület 
sorsa? 
 
Szabó Géza képviselő  a témához kapcsolódva elmondja, hogy az alapítványi iskola által 
készített  szerződés-tervezet különböző pontjai nem voltak összhangban egymással. 
 
Pethő Károlyné szülő felszólalásában  elmondja, hogy sajnos azok a szülők szavazták 
meg az iskola megszüntetését, akiknek a gyermekei már kimaradtak az iskolából. 
 
Pandur Ferenmc képviselő hozzászólásában kifejti, hogy a képviselő-testület 2007. 
január 29-én megtartott ülésén is elmondta véleményét az iskola tagintézménnyé 
alakításával kapcsolatban. 
Illett volna a Polgármester Urat megtisztelni, és tájékoztatni az alapítványi iskolával 
kapcsolatos elképzelésekről. Engedélyt sem kértek az iskola használatára vonatkozóan. 
A vállalkozásnak reklámot jelentet, amit ingyen, bérmentve vehetett  igénybe.  
Sikerült megosztani a település lakosságát. Senkinek nincs joga más zsebében 
„kotorászni”. A gibicnek semmi sem drága. Véleménye szerint az ésszerűségnek kell 
dominálni, és nem a népszerűségnek. 
 
Gyurákné Bankó Ildikó felszólalásában elmondja, hogy ők nem ismerték az alapítványi 
iskola működésévek kapcsolatos jogi dolgokat. 
 
Tuba Erik polgármester megkérdezi, ha nem voltak tisztába a jogi kérdésekkel, akkor 
miért ragaszkodtak tíz körömmel az elképzeléshez. 
 
Nagy Sándor Andrásné szülő az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy azért 
ragaszkodtak az elképzelésükhöz, mert Tuba Pál volt polgármester elment velük 
Győrbe és azt mondta nekik, hogy jó döntés lenne az alapítványi iskolával való 
szerződéskötés. 
 
Soós Andráné szülő meglátása szerint az a fontos, hogy az iskolaépület nem menjen 
tönkre, és megmaradjon a községnek. 
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Makári Zsoltné szülő felszólalásában elmondja, hogy az Ő gyermeke Kenyeri községben 
járt iskolában. El kell mondania, hogy ott sem a polgármester és a képviselő-testület 
tagjai mentek megnézni az iskolákat, hanem maguk a szülők.  
 
Szabó Géza képviselő a felszólalásokra reagálva elmondja, hogy Őt sokan támadják, 
hogy a gyermekét Beledbe járatta iskolába. Elmondja a továbbiakban, hogy Ő már  a 
választások előtt íratta oda a gyermekét, és annak ellenére a választópolgárok 
megválasztották képviselőnek. 
 
Homlok István képviselő javasolja szavazásra feltenni a kérdést, hogy ki az a szülő, aki 
ezek után is hajlandó gyermekét az alapítványi iskolába íratni. 
 
Tuba Erik polgármester a feltett kérdésekre, észrevételekre válaszolva elmondja, hogy 
Ő is, és a képviselő-testület is minden megtett a szülők megfelelő tájékoztatása 
érdekében. Az épület sorsával még nem tudott foglalkozni a testület. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot 
hozta: 

9/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megerősíti a 
Rábakecöl közös Igazgatású Oktatási 
Intézmény Beled ÁMK 
Tagintézményként -2007. szeptember 1-i 
hatállyal történő csatlakozás- tárgyban 
hozott 1/2007. (I. 29.) határozatát. 

3./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a harmadik napirendi pontban beszámol a képviselő-
testületnek a 2006-évi költségvetés teljesítéséről és előterjeszti a rendelet-tervezetet. 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tuba Erik polgármester felkérte Cseh Teréz jegyzőt hogy ismertesse a képviselő-
testülettel  a 2006. évi költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) rendelet módosításának 
szükségességét. 

egyzőkönyv mellékletét képezi. Az előterjesztés írásos anyaga a j
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el. 
 

1/2007. (III. 3.) RENDELET: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2006. évi 
költségvetésről szóló 3/2006. (II. 27.) 
rendelete módosítása tárgyában a –
jegyzőkönyv mellékletét képező- rendeletet 
alkotta. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
rendeletet alkotta: 
 
 

2/2007. (III. 03.) RENDELET. 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés 
végrehajtásáról a jegyzőkönyv mellékletét 
képező rendeletet alkotta. 

 
 
 
4./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a negyedik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Kapuvári Támogató Szolgálat 
megállapodásának módosításáról szóló tervezetet. 
 
Az előterjesztés anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazatta 0 ellenében a következő határozatot hozta: 
 
 

10/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a mellékletben 
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a  
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
és a Kapuvári Támogató Szolgálat közötti 
megállapodás módosítást. 
A Képviselő-testület felkéri Tuba Erik 
polgármestert,  hogy a képviselő-testület 
döntéséről étesítse az érintetteket. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 

 
 
5./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a képviselő-testület elé terjeszti az átdolgozott 2007-évi 
költségvetést és a rendelet-tervezetet. 
 
A költségvetéssel kapcsolatos írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
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Hozzászólások: 
 
Cseh Teréz jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Pandur Ferenc 
képviselő névre szóló levelet küldött részére, melyben több módosításra tett javaslatot. A 
levél fénymásolatát megküldte a képviselőknek és kéri, hogy itt a testületi ülésen 
vitassák meg a javaslatokat és döntsenek a módosításról. 
A változtatási javaslatok az egész költségvetés átdolgozását vonná maga után, és így az 
önhiki előleg határidőben történő igénylése nem lehetséges, mert a 2007-évre vonatkozó 
költségvetési rendeletet a kérelem mellékleteként kell felterjeszteni. 
 
Pandur Ferenc képviselő felszólalásában kifejti, hogy már nem él a változtatási 
javaslattal, azt visszavonja. Egyetért a 2007. január 29-én megtartott testületi ülésen 
javasolt változtatásokkal, azt meg már tartalmazza a költségvetési rendelet-tervezet. 
 
Cseh Teréz jegyző elmondja, ha valamennyi intézmény takarékosan gazdálkodik, akkor 
talán kevesebb hitelt kell felvenni és csökkenthető a hitel visszafizetésére betervezett 
összeg 3 millió forinttal. 
 
Pandur Ferenc képviselő egyetért a javaslattal. 
 
Tuba Erik polgármester támogatja a jegyző által felvetett javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el: 
 

3/2007. (III. 03.) RENDELET. 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2007. évi 
költségvetésről szóló –a jegyzőkönyv 
mellékletét képező-  rendeletet alkotta. 
 
 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 

11/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Rábakecöl község önhibáján kívül 
hátrányos helyzetbe került település. 
A normatív állami hozzájáruláson és a 
megosztott bevételeken túl a saját forrás 
maximális feltárása, a kiadások lehetséges 
csökkentése mellett sem képes az alapvető 
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lakossági ellátást nyújtó intézmények 
működtetésére. 
A képviselő-testület megbízza a 
polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 
2007-évi költségvetéséről szóló 2006 évi 
CXXVII. Törvény 6. számú mellékletének 
1.) pontja alapján a Rábakecöl község 
Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
forráshiányára 42.760 ezer Ft kiegészítő 
állami támogatást terjesszen fel a 
Pénzügyminisztériumba a Magyar 
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei 
Területi Igazgatóságán keresztül. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: április 20. 
 
 

6./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik Polgármester a hatodik napirendi pontban tájékoztatást nyújt a képviselő-
testületnek a körjegyzőséghez való csatlakozás fontosságáról. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

12/2007. (III. 2.). HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2008. január 1-től 
kezdődően Körjegyzőséghez való 
csatlakozást határozza el. 
A képviselő-testület felkéri Tuba Erik 
polgármestert, hogy a csatlakozással 
kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le és a 
csatlakozás feltételeit dolgozza ki. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: 2007. június 30. 

 
 
7./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a képviselő-testület elé terjeszti, és ismerteti az ÖNHIKI. előleg 
felvételének a szükségességét. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
 
13/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elhatározza, hogy az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő helyi önkormányzatok 2007. évi 
kiegészítő állami támogatásának terhére 12 
millió forint előleget igényeljen a 
Pénzügyminisztériumban a Magyar 
Államkincstár Győr-Moson-Sopron megyei 
Területi Igazgatóságán keresztül. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: 2007. március 5. 
 
 

8./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a nyolcadik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel 
az alpolgármester megválasztásának a szükségességét és a Nyugat Dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának a levelét. 
 
Tuba Erik Polgármester a képviselő-testületi tagok véleményének ismételt kikérése 
után, mivel a többségi javaslatot ismételten Pandur Ferenc képviselő kapta, Őt javasolta 
alpolgármester jelöltnek. 
Pandur Ferenc nyilatkozott a képviselő-testületnek arról, hogy megválasztása esetén 
elfogadja az alpolgármesteri tisztséget és hozzájárul ahhoz, hogy ügyét nyílt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület. 
 
A bejelentést követően a polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás 
lebonyolítására. 
A szavazás idejére a polgármester az ülést felfüggesztette. 
 
A titkos szavazás megtörténte után Tuba Erik polgármester felkéri a Szavazatszámláló 
Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
 
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a képviselő-testülettel, hogy a 
szavazásra 7 képviselő adta le szavazatát, melyből 4 érvényes és 3 érvénytelen szavazat 
volt. Mivel az alpolgármestert a képviselő-testületnek minősített többséggel kell 
megválasztani, így nem lett az alpolgármester megválasztva. 
 
A titkos szavazásról készített külön jegyzőkönyv mellékelve. 
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9./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a Képviselő - Testület elé terjeszti Rábakecöl község 2007-2010 
évi fejlesztési tervét. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Hozzászólások: 
 
Szabó Géza képviselő egyetért a közösségi terek fejlesztésével és a 4. pontban szereplő 
szabadidő park kialakításával. 
 
Felhalmi Antal képviselő soknak tartja a tervben szereplő feladatot. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

14/2007. (III. 02) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a -jegyzőkönyv 
mellékletét képező- Rábakecöl 2007-2010 évi 
fejlesztési tervét. 
 
Felelős: a képviselő-testület 
Határidő: folyamatos 
 

10./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester ismerteti a képviselő-testülettel a Magyar Közút Állami 
Közútkezelő  Fejlesztő Műszaki és Információs Közhasznú Társaság Győr-Moson-
Sopron Megyei Területi Igazgatóságának  a Föld napja- környezetvédelmi akcióra szóló 
tájékoztató levelét. Kéri az elhangzottakkal kapcsolatban a képviselők véleményét. 
 
Hozzászólások: 
 
Homlok István képviselő javasolja a csatlakozást. Meg kell próbálni és majd meglátjuk. 
 
 
Tuba Erik polgármester a különfélékben javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2007. 
március 16-án 19-órai kezdettel kerüljön megtartásra SZMSZ - ben foglaltaknak 
megfelelően a közmeghallgatás. 
Napirendként javasolja: 

1. 2006. évi költségvetés teljesítése. 
2. 2007. évi költségvetés 
3. Iskolát érintő változások 
4. Különfélék, bejelentések, lakossági 

kérdések 
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Hozzászólások: 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta: 
 
 

 
 

 
15/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2007. március  16-án 19-
órai kezdettel közmeghallgatás tartását 
hatásozza el az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalásával: 
 
1.   2006. évi költségvetés teljesítése. 
2.   2007. évi költségvetés 
3. Iskolát érintő változások 
4. Különfélék, bejelentések, lakossági 

kérdések. 
 

Felelős: Tuba Erik 
Polgármester 

Határidő: 2007- március 16. 
 
 
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megkeresték a 
Magyar Önkormányzatok Enciklopédiájának a megrendelésévek kapcsolatban. 
Megkérdezi, hogy mi a képviselők véleménye a megrendelést illetően? 
 
Szabó Géza képviselő meglátása szerint, ha a honlapunk rendszeresen frissítve van, 
akkor nincs rá szükségünk. 
 
Pandur Ferenc képviselő meglátása szerint azt a pénzt inkább a saját honlapunk 
megújítására kellene fordítani. 
 
Tuba Erik polgármester az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy Ő is szeretné 
felújítani a honlapot. A felhasználói jelszó nem ismert és így a szerkesztő felülethez nem 
lehet hozzányúlni. Különben nagy jól szerkesztett honlap. 
 
A továbbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy eljött a pályázatírások 
ideje és célszerű lenne  szerződést kötni pályázatíró cégekkel. Az idei költségvetésünkben 
biztosított rá a fedezet, és kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel  a szerződés 
megkötésére. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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16/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Tuba 
Erik polgármestert, hogy folytasson  
tárgyalásokat önkormányzati pályázatok 
megírására és előnyös feltételek estén a 
szerződést megkösse. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő – testületet a Magyar Államkincstár 
Győr – Moson - Sopron megyei Területi Igazgatósága Államháztartási Iroda 12096-
8/2007. számú leveléről, melyben közölték, hogy a 751768 Intézményi vagyon 
működtetésére szolgáló  szakfeladat megszűnt. Írásban kötelezettséget vállaltam arra, 
hogy a képviselő-testület legközelebbi ülése elé terjesztem a Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézmény alapító okiratának a módosítását. 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező Alapító Okiratot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
A képviselő-testület7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

17/2007. (III. 02.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 
mellékletében foglaltaknak megfelelően 

Közoktatási Intézmény Rábakecöl 
alapító Okiratát. 

módosítja a Közös Igazgatású 

 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
 

 
Cseh Teréz jegyző a különfélékben tájékoztatja a képviselő-testületet 2006-évben 
lefolytatott belső ellenőrzésről, a feltárt hiányosságokról és a kijavítás érdekében 
kidolgozott intézkedési tervről. 
Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztést, és az ismertetett 
ütemtervet. 
 
Szabó Géza képviselő a különfélékben felveti, hogy a Vásárosfalu felé vezető útról a víz 
befolyik a magánterületekre. Valamit kellene tenni. 
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A továbbiakban javasolja a község rendezési tervének a módosítását. 
 
Tuba Erik polgármester a bejelentésre válaszolva elmondja, hogy KPM útról van szó, és 
már tudnak róla. 
A rendezési tervvel kapcsolatban elmondja, hogy a rendezési terv módosítása minimum 
fél évet vesz igénybe. A helyi vállalkozók a pályázatot április 23-ig adhatják be, és már 
november 30-ig meg kellene valósítani a beruházást. 
 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, Tuba Erik polgármester a képviselő-testület 
ülését 22-óra 15perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
Tuba Erik        Cseh Teréz 
Polgármester        jegyző 
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Rábakecöl Község Önkormányzata      
Képviselőtestületi ülés        
2007. március 2.        
          
1. napirendi pont: Banki üzleti ajánlatok meghallgatása    
          
          
          
  Banki szolgáltatások   
  összehasonlító táblázat  
        
        
        
          
     Kis-Rába menti    
 Szolgáltatás  Takarékszövetkezet  OTP  
          
          
 számlavezetési díj  0,- Ft / hó  4.700,- Ft / negyedév 
      
 számla, alszámlák kamata  3,00%  cca. 2,50 % 
      
 készpénz felvét  0,07 %, min. 70,- Ft  0,09 %, min. 200,- Ft 
      
 átutalás bankon kívül  0,07 %, min. 70,- Ft  0,08 %, min. 100,- Ft 
          
 átvezetés saját számlák között  0,- Ft  0,- Ft 
      
 átutalás bankon belül  0,- Ft  0,01 %, min. 40,- Ft 
          
 átutalás bankon kívül    0,08%, min. 100,- Ft 
          
 csoportos átutalás bankon belül  0,- Ft  0,01 % + 10,- Ft/tétel 
      
 csoportos átutalás bankon kívül  0,07%  0,08 %, min. 30,- Ft/tétel 
      

 
csoportos beszedés bankon 
belül  0,- Ft/tétel  4,- Ft / tétel 

      

 
csoportos beszedés bankon 
kívül  7,- Ft/tétel  10,- Ft + 0,075 %, min 20,- Ft 

      
 ügyfélterminál díja  3.000,- Ft + ÁFA / hó  15.000,- Ft + ÁFA / negyedév 
      
 éven belüli hitel kamata  9,00%  10,20% 
      
 éven belüli hitel egyszeri ktg-e  0%  0,5% (évi) 
      
 rendelkezésre tartási jutalék  0%  1,50 % (évi) 
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Testületi ülés 
2007. március 2. 
2. napirendi pont: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülések óta az alábbi határozatok 
végrehajtása megtörtént: 
2/2007. (I.29.) határozat a Kapuvár Térsége Kistérség Többcélú Társulás teljes jogú 
tagságáról 
4/2007. (I.29.) határozat Orvosi rendelőbe számítógép beszerzése 
5/2007. (I.29.) határozat megállapodás kötése a RÁBA - Műgát és Térségéért Egyesülettel 
6/2007. (I.29.) határozat megállapodás kötése a Rekultív Kft-vel 
7/2007. (I.29.) határozat ápolási díj megállapításról 
 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy Lampert Zsolt vállalkozó - miután megjavította a 
régi iskola udvarán álló raktár tetőjét – felajánlotta, hogy a régi iskola tetején eltört cserepeket 
társadalmi munkában ingyen kicseréli. 
 
Köszönöm Hámori Teréznek hogy rendelkezésemre bocsátotta a családja által 1960-ban 
Rábakecölről készített felvételt, mely hamarosan a nyilvánosság számára is megtekinthető 
lesz. 
 
Megkérem a képviselőurakat név szerint, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott 
képviselői munkájukról. 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Testületi ülés 
2007. március 2. 
 
 
Előterjesztés 
a 4. napirendi ponthoz 
 
 
 
 
 
Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása 2006. szeptember 13-i 

Társulási Tanács ülésén a 49/2006. (IX.13.) határozatával jóváhagyta a Beled 

mikro-térség Támogató szolgálat ellátási szerződésének módosítását. 

Előterjesztéshez csatolom a 2005. december 20-án elfogadott szerződést 

valamint az elfogadásra váró szerződésmódosítást. 

 
 
 
 
 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületi ülés 
2007. március 2. 
 
5. napirendi pont 
2007. évi költségvetés tervezet megtárgyalása 
Előadó: Tuba Erik 

   Polgármester 
 
 
Az önkormányzati törvény, valamint az államháztartási törvény kötelezettségének is 
eleget téve megtárgyalásra a képviselőtestület elé terjesztem a 2007. évi módosított 
költségvetés tervezetét. 
A tervezetet az előző ülésen megtárgyalt, elhangzott javaslatok alapján a jegyző 
átdolgozta, mutatóit írásban a képviselők megkapták. 
Sajnos a kötelező feladatokra átadott pénzeszközök egyre kevésbé fedezik a hozzájuk 
kapcsolódó kiadásokat. A közoktatási alap-hozzájárulások mértéke és számítási módja 
2007. szeptember 1.-től jelentősen megváltozik, most még nehéz pontosan számolni 
vele. 
Önkormányzatunk a tervezés során évek óta küzd költségvetési hiánnyal. Ennek 
mértéke 2007-re elérte a 42.760ezer forintot, ami jelentősnek mondható egy 147 
milliós költségvetésben. A hiány pótlására eddig az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására kiírt pályázat nyújtotta a 
megoldást. A pályázati bevételek mindig bizonytalanok, így csak erre nem szabad 
alapozni. A 2007. évre tervezett ÖNHIKI feltételei is szigorodtak. A pályázati 
feltételekben megemelték a 2007. szeptember 1-től az első óvodai nevelési évben 
valamint az általános iskola 1. és 5. évfolyamának elvárt osztály átlaglétszámának 
50%-át 75%-ra, valamint jelentősen csökkentették a hiányként elismerhető költségek 
körét. 
Továbbra is önkormányzati bevétel marad a jegyző által beszedett környezetvédelmi 
bírság és szabálysértési bírság, a gépjármű súlyadó, az iparűzési adó, kommunális adó 
és a bevezetett építményadó.  
Az elhangzott bevétel oldali forráskiesés valamint az ismert kötelező feladatok, 
működési költségek és fejlesztési igények mellett nehéz a kiadási oldal célkitűzéseit 
meghatározni. 
Működési költségeink – a normatívákkal szemben – infláció követőek. A jelentős 
mértékű energia árak emelése valamint az áfa változások generálta többlet költségeket 
nekünk kell kigazdálkodni. A rezsi költségeknél is jelentősebb tétel a teljes 
költségvetésünk mintegy 60%-át kitevő bér jellegű kiadások. Ez a már elmúlt 
időszakban is megoldásért kiáltó kényes terület további vérveszteségeket követelő 
intézkedések meghozatalát helyezi vállunkra. 
A kötelezően ellátandó feladatainkra továbbra is hangsúlyt kell fektetni. Bár 
elsősorban nem költségvetési gond, de az elkövetkezendő évben megoldást kell találni 
a háziorvosi kérdésre. A védőnői szolgálat helyzete 2009-ig a Beled II. körzet 
helyettesítésével kiegészítve biztosnak látszik. 
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Kiemelt hangsúlyt helyezek a letelepedést ösztönző intézkedésekre. A korábbi 
tendenciákkal szakítva erre a területre 1.000.000,- Ft tervezését javaslom. 
Prioritást helyeznék a községgazdálkodásra, hiszen ez a terület az, amely 
mindnyájunkat érint. Itt nem csak, hogy megtartani szükséges a jelenlegi szintet, de az 
fejleszthető is lenne. 
Továbbra sem feledkezhetünk meg a szociálisan rászorultak támogatásáról, valamint a 
civil, egyesületi élet, társadalmi szerveződések lehetőségeinkhez mérten történő 
segítéséről. 
Nem szabad szakítani a hagyományokkal, így 2007-ben is meg kell valósítani az olyan 
községi rendezvényeinket, mint például a falunap, idősek napja, falukarácsony. 
Szem előtt kell tartani azokat az igényeket, szükségleteket, helyi kötődést erősítő, 
közérzetjavító intézkedéseket, fejlesztéseket is, melyeket külső segítség nélkül nem 
tudunk megoldani. Közterületeink fejlesztésétől, az utak és járdák folyamatos 
karbantartásán és munkahelyteremtésen át a belvízelvezető rendszer helyreállítására is 
gondolok itt. Ezekre a célokra kell fordítani a felhalmozási célú tartalékot. 
Kérem a képviselőtestületet, hogy a költségvetés tervezetet vitassák meg, majd azt – az 
esetleges szükséges módosításokkal – fogadják el. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. március 2. 
           Tuba Erik 
         polgármester 
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Rábakecöl Fejlesztési Terve 
2007-2013. 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi prioritásokban határozza 
meg célkitűzéseit 2007-2013 időszakra. 
 
I. Gazdaságfejlesztés 

1. Rendezési terv módosítása 
    (Különös tekintettel ipari célú és vegyes területek kijelölésére) 
2. „Ipari park” kialakítása, közművesítése 

 
II. Közlekedés, infrastruktúra, környezetvédelem 

1. Vízelvezető rendszer felújítása 
2. Belterületi utak fejlesztése 
3. Belterületi járdák fejlesztése 
4. Közvilágítás bővítés 

- Temetőben 
- Béke u. és Jókai u. között 
- Új u. és Kossuth u. közötti járda 

5. Temetőparkoló felújítása, bővítése 
6. Mezőgazdasági utak felújítása 
7. Mezőgazdasági utak fejlesztése 
8. Buszmegállók felújítása 
9. Intézményi épületek fűtéskorszerűsítése 
10. Temetőben szennyvízelvezetés megoldása, vizesblokk kialakítása 
11. Belterületi járdák felújítása 
12. Belterületi utak felújítása 

 
III. Turizmusfejlesztés 

1. Kerékpárút építése 
2. Csónakkikötő építése 
3. Információs táblák, Hirdetőtáblák 
4. Turisztikai kiadvány 

 
IV. Társadalmi, közösségi terek, közterületek fejlesztése 

1. Temetőfejlesztés 
- Urnafal építése 
- Kerítésjavítás, építés 
- Ravatalozó felújítása 

2. Iskola és óvoda épületének karbantartása 
3. Óvodai játszótér karbantartása, fejlesztése 
4. Parkosítás (utcai szemetesek, padok) 
5. Szabadidőpark kialakítása 
6. Könyvtárfejlesztés 

- Állománybővítés 
- Szolgáltatási kör bővítése 

7. Szociális intézmény építése 
8. Művelődési ház építése 
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V. Információtechnológia 
1. Honlap karbantartás 
2. Digitális és papíralapú temetőtérkép készítése, nyilvános elektronikus temetői 

nyilvántartás 
3. Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatának kiépítése 
4. Községi Könyvtár számítógép ellátottságának biztosítása 
5. Internet elérhetőség biztosítása 

o Községi Könyvtár 
o Háziorvosi Szolgálat 
o Polgármesteri Hivatal 

6. Kábeltévé hálózatának felújítása (Csillagpontos rendszer) 
 
VI. Sporttevékenységhez kapcsolódó beruházások 

1. Öltöző felújítása, bővítése 
2. Pályafelújítás 

- Pályajavítás 
- Padok, kapuk felújítása 

3. Felszerelések, sporteszközök beszerzése 
 
VII. Letelepedést ösztönző intézkedések 

1. Telekkialakítás (közművesítés) 
 
VIII. Akadálymentesítés 

1. Polgármesteri Hivatal 
2. Védőnői, gyermekorvosi szolgálat 
3. Községi Könyvtár 
4. Iskola 

 


