Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete
2/2010. szám

JEGYZİKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én
(hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Domiter Ferenc, Pandur Ferenc, Homlok István,
Major Gyula, Felhalmi Antal képviselı-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyzı,
Dóczi Attila elnök, Rába-Mőgát és Térségéért Egyesület,
Németh-Takács Katalin jegyzıkönyvvezetı.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Igazoltan hiányzik Horváth Gyızı, igazolatlanul távol Tuba Pál
képviselı.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, a meghívótól eltérıen
kiegészítve a 2009. évi költségvetési rendelet módosításával, továbbá a meghívóban szereplı
Rendezési Terv módosítását nem javasolja tárgyalni:

Napirendi pontok:
1.) Civilszervezetek szerepe környezetvédelmünkben, a Rába-Mőgát és Térségéért
Egyesület tevékenységének ismertetése
Elıadó: Dóczi Attila elnök
2.) Javaslat tájvédelmi, természetvédelmi rendeletalkotásra
Elıadó: Tuba Erik polgármester
3.) Tőzoltóautó beszerzése
Elıadó: Tuba Erik polgármester
4.) Beszámoló lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülések óta
tett intézkedésekrıl
Elıadó: Tuba Erik polgármester
5.) 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
6.) Falunapi célkitőzések, programok, helyszín meghatározása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
7.) Helyi pályázatok kiírása
a.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján
b.) Pályázati felhívás járdaépítésre
Elıadó: Tuba Erik polgármester

8.) Közmeghallgatás idıpontjának és napirendjének meghatározása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
9.) Különfélék, bejelentések
Elıadó: Tuba Erik polgármester
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Civilszervezetek szerepe környezetvédelmünkben, a Rába-Mőgát és Térségéért
Egyesület tevékenységének ismertetése
Elıadó: Dóczi Attila elnök
Dóczi Attila elnök: elmondja, hogy az egyesület jelenleg 447.000 hektáron, 30 települést
foglal magába, de mőködési területük egyre nı. Immár 6. éve mőködik, 80%-ban
környezetvédelemmel, továbbá természet- és vízvédelemmel, rendezvények szervezésével és
turisztikai tevékenységgel foglalkozik az egyesület. Az illegális szemétlerakók felderítésére,
majd megszüntetésére rengeteg energiát fordítanak, ezek 30%-ban veszélyes hulladékot
tartalmaznak (pl. akkumulátor, állati tetem, gyógyszer). Az illegális szemétlerakókról az
önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján tájékozódnak. Rábakecölben nincs
illegális hulladéklerakó. Örömmel vette, hogy szelektív hulladékgyőjtés viszont van, és
szennyvíz-elvezetés. Vízmintát vesznek a vizek állapotának felméréséhez, továbbiakban
pedig levegıvédelemmel is szeretnének foglalkozni, fıként gyárak közelében végeznének
méréseket. Fontos az erdık, mezık védelme, a parlagfő feltérképezése. Rábakecölben sok a
parlagfő. A víz világnapja alkalmából iskolákba bemutatófilmet vetítenek. Rendezvényeiket a
nicki mőgátnál tartják. Tájékoztatókat adnak ki a védett növények megismertetésérıl.
Munkájukat szombat-vasárnap végzik, illetve bejelentésre. (Elıterjesztés jegyzıkönyvhöz
mellékelve).
A képviselı-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
2.) Javaslat tájvédelmi, természetvédelmi rendeletalkotásra
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rendelet többek között a természetvédelmi értékkel
bíró növények védelmére, fák kivágására, telepítésére, növényvédelemre, mezıgazdasági
utakra, út menti árkokra, stb. terjedne ki.
Dr. Gál László jegyzı: elmondja, hogy 2008-ban jelent meg a fás szárú növények védelmérıl
szóló kormányrendelet, amely többek között a jegyzık hatáskörét is magában foglalja. Az
árok az út tartozéka, azt az önkormányzat köteles rendbe tartani. Belterületi fakivágási
kérelemmel több esetben fordultak hozzá, külterületen nem volt rá példa.

A képviselı-testület egyhangúlag egyetértett a rendelettervezet elıkészítésével a következı
testületi ülésre.

3.) Tőzoltóautó beszerzése
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Tőzoltó Egyesület 1 ajánlatot kapott Ausztriából.
A régi tőzoltóautót, amit ajándékba kaptak, eladnák. Az egyesület kint járt Ausztriába, ahol
átvizsgálták az autó állapotát, amit megfelelınek találtak, azóta már haza is hozták. Nincs
rajta kék villogó, ami alku tárgya lehet, viszont a mőszakiztatása így olcsóbb. Kevesebbet
fogyaszt, mint a jelenlegi és fiatalabb évjárat. Vonóhorog van, víztartályának mérete a
jelenlegivel megegyezı. A tőzoltóautó 3.500 euró, kb. 900.000 Ft. A fejlesztési támogatás
felérıl lemondanának (100.000 Ft), a többit hozzátennék. 500.000 Ft-ot kellene meghitelezni,
a közvilágításra betervezett és a tartalék terhére.
A képviselı-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
4.) Beszámoló lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülések óta
tett intézkedésekrıl
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és az elızı
ülések óta tett intézkedésekrıl. (Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi).
A képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselıtestület számolt be az elmúlt idıszakban történtekrıl.
5.) 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy közbeszerzési tervet évente törvényi kötelezettség
elkészíteni, melyet április 15-ig el kell fogadni. Rábakecöl közbeszerzési terve az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér kialakítását tartalmazza. Év közben módosítható.
A képviselı-testület a 2010. évi közbeszerzési tervet az elıterjesztésnek megfelelıen
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
6/2010.(III.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az elıterjesztés szerint
elfogadja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzıt, hogy a közbeszerzési tervben
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

6.) Falunapi célkitőzések, programok, helyszín meghatározása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a július 31-én megrendezésre kerülı falunap
helyszínét a tavalyi elrendezés szerint javasolja. A felhívást a falunapi fızésre elkészítette
(jegyzıkönyvhöz mellékelve). Ha kevés lesz az önként jelentkezı, akkor a tavalyi szerint
szeretne ételt rendelni. A helyieket mindenképpen javasolja fellépni, a táncosokat, a nyugdíjas
klubot és a Free Time Band zenekart. Továbbá javasol operett elıadást és néptáncot is. A
tavalyi siker alapján szeretné meghívni a Kajárpéci Vizirevüt. A hagyományoknak
megfelelıen lesz süteménysütı verseny.
Major Gyula, Homlok István képviselı-testületi tagok: sztárvendéget mindig hiányolják a
falubeliek, utána lehetne nézni, közkedvelt legyen és ne legyen drága.
A képviselı-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
7.) Helyi pályázatok kiírása
a.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján
b.) Pályázati felhívás járdaépítésre
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni
a non-profit szervezetek mőködési támogatására és a járdafelújításra kiírt pályázati felhívások
tervezeteit az elıterjesztésnek megfelelıen. (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi).
A képviselı-testület a non-profit szervezetek mőködési támogatására kiírt pályázati felhívást
az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
7/2010.(III.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot
ír ki 19/2006.(XII.29.) rendelet felhatalmazása alapján civil
szervezetek részére mőködési jellegő költségek, kiemelten
közösségfejlesztı rendezvények és falufejlesztés támogatására.
A pályázat céljára felhasználható keretösszeg: 800.000 Ft, a
pályázható összeg felsı határa: 200.000 Ft. Egy szervezet csak egy
pályázatot nyújthat be. A támogatás felhasználásának végsı idıpontja:
2010.12.31. A pályázatokat 2010. április 20-ig lehet írásban
benyújtani Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének
Ügyrendi Bizottságához.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2010. április 20.

A képviselı-testület a járdafelújításra kiírt pályázati felhívást az elıterjesztésnek megfelelıen
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

8/2010.(III.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot
ír ki a település közigazgatási területén belül önkormányzati
támogatással és lakossági összefogással megvalósuló meglévı
nyomvonalú gyalogjárda felújítására.
A támogatás formája: legfeljebb 150 m hosszú, 1,10 méter széles járda
felújításához szükséges készbeton, padkakészítéshez és alapjavításhoz
szükséges vörös kavics, zsaluanyag, valamint 1 fı szakember és 1 fı
segítı biztosítása.
A támogatás értéke: legfeljebb 500.000 Ft.
A pályázati további feltételei és a pályázat benyújtására szolgáló
egységes adatlap letölthetı a honlapról vagy beszerezhetı a
községházán.
A pályázatokat 2010. április 20-ig lehet benyújtani a községházán.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2010. április 20.
8.) Közmeghallgatás idıpontjának és napirendjének meghatározása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: 2010. április 30-án, pénteken, 19,00 órakor közmeghallgatást javasol
meghirdetni, az alábbi napirendi pontokkal:
1. Beszámoló a 2009. évi önkormányzati feladatok teljesítésérıl
2. Tájékoztató a 2010. évi fejlesztési tervekrıl
3. Lakossági észrevételek
4. Különfélék, bejelentések
A képviselı-testület a közmeghallgatás idıpontjával és napirendi pontjaival egyetértett, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
9/2010.(III.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – az
SZMSZ alapján – 2010. április 30-án, pénteken 19,00 órakor
közmeghallgatást tart. Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2009. évi önkormányzati feladatok teljesítésérıl
2. Tájékoztató a 2010. évi fejlesztési tervekrıl
3. Lakossági észrevételek
4. Különfélék, bejelentések
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás idıpontját és
napirendjeit a helyben szokásos módon tegye közzé.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2010. április 30.

9.) Különfélék, bejelentések
Elıadó: Tuba Erik polgármester
 Dr. Gál László jegyzı: elmondja, hogy az ıszi önkormányzati választásokra
kisebbségi szavazatszámláló bizottságot kell összeállítani. Az elmúlt idıszakokban
csak abban az esetben volt rá szükség, ha volt rá igény, most elıre biztosítani kell a
lehetıséget. Rábakecölben a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjai:
1. Kovács Béláné Rábakecöl, Táncsics u. 12.
2. Bors Jenıné Rábakecöl, Petıfi u. 9.
3. Takács Katalin Rábakecöl, Kossuth u. 36.
4. Szabó Edina Rábakecöl, Petıfi u. 8.
5. Kovács Dénesné Rábakecöl, Dózsa u. 11.
A képviselı-testület a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjaival az elıterjesztésnek
megfelelıen egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
10/2010.(III.29.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – a Helyi
Választási Iroda Vezetıjének javaslatára – a kisebbségi
szavazatszámláló bizottságba az alábbi személyeket választja meg:
1. Kovács Béláné Rábakecöl, Táncsics u. 12.
2. Bors Jenıné Rábakecöl, Petıfi u. 9.
3. Takács Katalin Rábakecöl, Kossuth u. 36.
4. Szabó Edina Rábakecöl, Petıfi u. 8.
5. Kovács Dénesné Rábakecöl, Dózsa u. 11.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésrıl a bizottság tagjait
értesítse.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2010. március 31.

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a háziorvosi álláshely betöltésére volt
pályázó, fizetési igénye igen magas, illetve túlképzett. A pályázatot nem javasolja
elfogadni a képviselı-testületnek.
A képviselı-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértett.

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvári Mentıállomás kért támogatást,
csekket hagytak itt. 10.000 Ft összegő támogatást javasol a Kapuvári Mentıállomás
részére.
A képviselı-testület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértett.

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Piller gödör körüli járdák építésére kapott
árajánlatot - mely az Árpád-Dózsa-Jókai utca járdáit foglalja magába – 2.037.780 Ft +
ÁFA összegrıl. Az aszfaltburkolat költsége 3.500 Ft/m², kb. bruttó 830.000 Ft lenne.
Pandur Ferenc képviselı-testületi tag: elmondja, hogy a már meglévı fölé kellene plusz
betonréteg. Szakemberektıl érdeklıdött, minimum 8 cm kellene. Kb. 300.000 Ft-ért
kedvezıbb lenne, mint aszfalttal, kb. 10 évre megoldódna a probléma. Ki kellene kötni, hogy
gyalogosan vagy kerékpárral lehessen csak közlekedni, mezıgazdasági jármővel viszont ne
lehessen keresztülhajtani rajta. Kb. 500.000 Ft-ból meg lehetne valósítani. Vállalja, hogy
társadalmi munkába részt vesz a munkálatokba.
A képviselı-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy felajánlás érkezett játszótér kialakítására
magánszemélytıl, közösségi célra, így szeretne hozzájárulni a település fejlıdéséhez.
A vendéglı mögötti területen szeretne játszótéri elemeket elhelyezni, a terület
rendbetételét követıen. Javasolja a terület bérbeadását 10 évre, bérleti díj felszámolása
nélkül. A kaszálás továbbra is az önkormányzat feladata lenne.
Dr. Gál László jegyzı: elmondja, hogy jogilag ennek nincs akadálya, az EU-s szabvány
elıírások rá nem vonatkoznak, az esetleges balesetekért ı felel, mint üzemeltetı.
A képviselı-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.

Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,15
órakor bezárta.

K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyzı

Németh-Takács Katalin
Jegyzıkönyvvezetı

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Cím:
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselı-testületének ülése
2010. március 29.
4. napirend: Beszámoló lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülések
óta tett intézkedésekrıl
Elıterjesztés
Tisztelt Képviselıtestület!
Tájékoztatom a képviselıtestületet, hogy az elmúlt idıszakban az alábbi határozatok kerültek
végrehajtásra:
61/2009. (XI.30.) határozat pályázat kiírása civil szervezetek támogatására
62/2009. (XI.30.) határozat fotópályázat kiírása
63/2009. (XI.30.) határozat filmpályázat kiírása
65/2009. (XI.30.) határozat pályázat kiírása háziorvos álláshely betöltésére
66/2009. (XI.30.) 67/2009. (XI.30.) és 70/2009. (XI.30.) határozat bérleti szerzıdések
meghosszabbítása
68/2009. (XI.30.) határozat NYDOP-2009-2.2.1/E jelő pályázat benyújtása
69/2009. (XI.30.) határozat pályázat benyújtása ravatalozó felújítására
70/2009. (XI.30.) határozat asszisztens foglalkoztatása
72/2009. (XI.30.) határozat Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételrıl
73/2009. (XII.21.) határozat a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás Alapító
Okiratának módosítása
74/2009. (XII.21.) határozat településır képzésérıl
75/2009. (XII.21.) határozat ingatlan bérbeadásáról
76/2009. (XII.21.) határozat letelepedési támogatás
Az IKSZT pályázatot – hiánypótlás után – befogadták. A Gyır-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzatnál 2009. évben elnyert 6 db pályázat megvalósításáról határidıre elszámoltam.
Az elmúlt hónapokban beadott pályázatok közül két esetben történt eredményhirdetés,
mindkettı pozitív elbírálásban részesült: közösségi busz beszerzése, turisztikai (pihenıház
építése).
A
településır
a
tanulmányi
szerzıdésben
vállalt
tanfolyamot
vizsgakötelezettségének kitőnı eredménnyel, csoportelsıként eleget tett.

elvégezte,

Kérem a képviselıurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.

Rábakecöl, 2010. március 29.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
rabakecol@t-online.hu
E-mail:
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselı-testületének ülése
2010. március 29.
5. napirend: 2010. évi közbeszerzési terv
Elıterjesztés
Tisztelt Képviselıtestület!

A 2003. évi CXXIX. tv 5. § (1) bekezdése tárgyév április 15. napjáig tárgyévre vonatkozó
közbeszerzési terv készítését írja elı.
Az egyszerő közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházások értékhatárai: árubeszerzés
esetében: 8 millió forint; építési beruházás esetében: 15 millió forint; szolgáltatás
megrendelése esetében: 8 millió forint.
Tervezett beruházásaink közül a kerékpárút és a csónakkikötı építése, valamint az IKSZT
épület átalakítási munkálata kerüli el a kötelezı értékhatárt. A csónakkikötıt is tartalmazó
komplex pályázat a Fertı-Hanság Nemzeti Park gesztorságával került benyújtásra, a
kerékpárút építésével pedig 2010. évi költségvetésünkben nem számoltunk, így a
közbeszerzési tervbe az IKSZT beruházás felvételét javaslom. Év közben van lehetıség a
közbeszerzési terv módosítására, és az abban foglaltakat sem kell kötelezı érvénnyel
megvalósítani, így az alábbiak szerint kérem a közbeszerzési terv elfogadását.
Kérem, az elıterjesztés mellékleteként csatolt közbeszerzési tervet megvitatni, majd elfogadni
szíveskedjenek.

Rábakecöl, 2010. március 17.
Tuba Erik
Polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
2010. évi Közbeszerzési Terve
Építési beruházás
Közbeszerzés tárgya

Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér kialakítása

Becsült nettó Fedezet
Közbeszerzési Közbeszerzési
érték
biztosításának eljárás
eljárás
(Ft)
éve
tervezett
megindításának
típusa
tervezett
idıpontja
46.837.000,- 2010.
egyszerősített 2010.
II. negyedév

Megkezdés
tervezett
idıpontja

Illetékes
Megjegyzés
kapcsolattartó

2010.
augusztus

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselı-testületének ülése
2010. március 29.
6. napirend: Falunap 2010.
Elıterjesztés
Tisztelt Képviselı-testület!
A falunapi étkeztetés biztosítására vegyes megoldást javaslok. Megjelölt jelentkezési
határidıig – az alábbi tervezet szerint – adjunk lehetıséget a lakosság aktív részvételére, majd
a visszajelzések függvényében kérjünk vállalkozói árajánlatot további étkeztetésre.
Felhívás
falunapi fızésre
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. július 31. napján
megrendezésre kerülı rábakecöli falunapra várja önkéntes szakácsok és hobby szakácsok
jelentkezését.
Jelentkezhet: megkötés nélkül bárki (magánszemély, csoport, szervezet, stb.)
A rendezvény szervezıje biztosítja:
- 1 db asztal, 2 db szék
- kenyér
- tálak, evıeszközök
- legfeljebb 20.000,- Ft (???) nyersanyagköltség térítését az önkormányzat nevére
kiállított számla ellenében
- igény esetén gázpalack
Jelentkezı biztosítja:
- minimum 50/60 (???) adag étel elkészítését
- a szükséges nyersanyag beszerzését
- fızéshez szükséges eszközöket és kellékeket
Jelentkezés tartalmi feltételei:
- Fızı(k) neve, címe és elérhetıségei(k)
- Elkészítendı étel megnevezése
- Becsült nyersanyag- és költségigény
- Gázpalack igény jelzése
Jelentkezés
módja:
írásban
helye:
Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.
határideje:
2010. június 15.
További információ Tuba Erik polgármestertıl kérhetı.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy javaslatom megvitatni szíveskedjen.
Rábakecöl, 2010. március 17.

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Cím:
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselı-testületének ülése
2010. március 29.
7. napirend: Helyi pályázatok kiírása
Elıterjesztés
Tisztelt Képviselı-testület!
A 2010. évi költségvetésünkben összesen 1.000.000,- Ft összeget terveztünk non-profit
szervezetek mőködési támogatására. A 19/2006 (XII.29.) rendeletünk alapján javaslom a
mellékletben csatolt tervezetnek megfelelıen pályázat kiírását.
A 2010. évi költségvetésünk 841 908 9 Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása fejezet
terhére javaslom, hogy az aktív lakosság bevonása mellett járdafelújításra – a csatolt
felhívástervezet szerint – pályázati úton legfeljebb 500.000,- Ft összeget különítsünk el.
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni
szíveskedjen.
Rábakecöl, 2010. március 17.
Tuba Erik
polgármester
Pályázati felhívás
(TERVEZET)
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati
rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel
Keretösszeg: 800.000,- Ft
Pályázható összeg felsı határa: 200.000,- Ft
Pályázható célok: mőködési jellegő költségek, kiemelten közösségfejlesztı rendezvények és
falufejlesztés
Pályázni lehet komplex programokra is, de szervezetenként csak egy pályázat nyújtható be.
A támogatás felhasználásának végsı idıpontja: 2010.12.31.
Pályázat beadása folyamatos, legkésıbb 2010. április 20. napjáig.
A megítélt támogatás 50%-a a 19/2006 (XII.29.) rendelet alapján, 50 %-a pedig legkésıbb
2010. szeptember 15. napjáig kerül kiutalásra.
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a 19/2006 (XII.29.) rendelet
rendelkezései az irányadóak.
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati rendelet
letölthetı a www.rabakecol.hu honlapról.
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Rábakecöl, 2010. március 29.
Tuba Erik
Polgármester
s.k.
Pályázati felhívás
(TERVEZET)
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete a településfejlesztést támogató
állami pályázati pénzeszközök (CÉDE, TEUT) megszüntetésével érintett területek
fejlesztésének érdekében pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.
1.

A pályázat célja: Önkormányzati támogatással és lakossági összefogással meglévı
nyomvonalú gyalogjárda felújítása.

2.

Támogatás formája: Legfeljebb 150 méter hosszú, 1,10 méter széles járda
felújításához szükséges készbeton, padkakészítéshez és alapjavításhoz szükséges vörös
kavics, zsaluanyag valamint 1 fı szakember és 1 fı segítség biztosítása. (A felújítandó
járda hossza a 4. a-b) pontokban foglaltak vállalása esetén növelhetı.)
Támogatás értéke: Legfeljebb 500.000,- Ft

3.

Pályázat feltételei:
A megpályázott járda(szakasz) által érintett összes lakott ingatlan tulajdonosának
igénye a felújításra
A felújítási (betonozás) munkálatokban a lakóközösség tagjai részt vesznek
Az elıkészítı és utómunkálatokat a lakóközösség felvállalja: gyomtalanítás,
zsaluépítés és –bontás, padkakészítés, öntözés
A járda jelenlegi állapota indokolttá teszi a felújítást

a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elbírálásnál elınyt jelent:
A lakóközösség zsaluanyagot használatra részben vagy egészben biztosítani tudja
A lakóközösség kımőves szakember közremőködését biztosítja
Lakossági aktivitás (a járdával érintett lakóközösség létszámához viszonyítva)
Egyéb, falukép javítása érdekében vállalt tevékenység (pl. egységes utcakép
kialakítása, virágosítás, stb.)
A pályázat kötelezı tartalmi elemei:
A felújítandó járda jellemzıi: hossza, kezdı- és végpontja
A pályázó lakóközösség által megbízott képviselı személyi adatai, elérhetıségei
Az ingatlantulajdonosok írásbeli nyilatkozata (felújítási igényrıl) és névjegyzéke (név,
cím, aláírás).
A 3.b) pontokban foglalt tevékenységben résztvevık nyilatkozata, névjegyzéke és
házszám szerinti munkabeosztása (minden érintett ingatlan esetén minimum 2 fı).
A 3.c) pontokban foglalt tevékenységekben résztvevık nyilatkozata és névjegyzéke
(házszám szerinti bontásban feltüntetve)
Egyéb, az elbírálásnál elınyt jelentı vállalás(ok) rövid szöveges bemutatása.

6.

Egyéb kikötések:
a) A 284/12 hrsz. területen („Piller”) fekvı gyalogjárda nem részesíthetı támogatásban.
b) A felújítási munkálat – a készbeton szállítása miatt – munkanapon, az elıkészületi és
utómunkálatok a lakóközösség igénye szerint történik.

7.

A pályázatokat 2010. április 20-ig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl
Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) A beérkezett pályázatokat a
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kiíró 2010. április 26.-án bírálja el, 2010. április 30.-án Közmeghallgatáson hirdet
eredményt.
A pályázati felhívás valamint az 5. pontban felsorolt kötelezı tartalmi elemek benyújtására
szolgáló egységes adatlap letölthetı a www.rabakecol.hu honlapról vagy beszerezhetı a
Községházán. További információ Tuba Erik polgármestertıl kérhetı.
Rábakecöl, 2010. március 29.
Tuba Erik
Polgármester
s.k.
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Cím:
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselı-testületének ülése
2010. március 29.
8. napirend: Közmeghallgatás
Elıterjesztés

Tisztelt Képviselı-testület!
Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk évente legalább két közmeghallgatás tartását írja elı.
A közmeghallgatások idıpontjait az eddigi gyakorlat szerint év végére valamint tavaszi
idıszakra tőzzük ki. Az elsı, tavaszi közmeghallgatás a zárszámadás elfogadását követıen
tárgyévet megelızı éves gazdálkodás beszámolójára, a második, téli pedig a tárgyévet követı
év tervezési idıszakát megelızıen a lakossági igények, javaslatok felmérésére helyezi a
hangsúlyt. A 2009. évi mőködésrıl szóló beszámolót a 2010. április 26. napján tartandó
ülésen tárgyalja a képviselı-testület. Az eddig tapasztaltak alapján, a látogatottság érdekében
a képviselı-testület állásfoglalása alapján törekedünk a közmeghallgatásokat pénteki napon
megtartani.
Fentiek alapján 2010. április 30. péntek 19 órai kezdettel közmeghallgatást javaslok
meghirdetni az alábbi – 2010. évi munkatervben foglalt – napirenddel:
1.
2.
3.
4.

Beszámoló a 2009. évi önkormányzati feladatok teljesítésérıl
Tájékoztató a 2010. évi fejlesztési tervekrıl
Lakossági észrevételek
Különfélék, bejelentések

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni
szíveskedjen.

Rábakecöl, 2010. március 16.
Tuba Erik
polgármester
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