
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
7/2010. szám 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. július 26-án (hétfőn) 

17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Pandur Ferenc, Horváth Győző, 
 Major Gyula, Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes. Igazoltan hiányzik Homlok István képviselő, igazolatlanul 
hiányzik Tuba Pál képviselő.  
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
2.) Faluszépítésre beérkezett pályázatok teljesítésének értékelése 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Beérkezett fotópályázatok elbírálása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
4.) Döntés Rábakecöl Községért Emlékérem kitüntetés adományozásáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
 



A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselő-
testület számolt be az elmúlt időszakban történtekről. 
 

2.) Faluszépítésre beérkezett pályázatok teljesítésének értékelése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a falu szépítése érdekében két kategóriában írt ki 
pályázatot a képviselő-testület: 

I. A pályázati célkitűzésnek megfelelő legszebb falusias kép, 
II. A pályázat beadásának állapotához mérten elért legjelentősebb változás. 

Az I. kategóriában automatikusan rész vesz minden rábakecöli ingatlan, a II. kategóriában 
pedig a beadási határidőig a feltételeknek megfelelően benyújtott pályázatok vesznek részt. 
Elmondja, hogy a II. kategóriára 1 pályázat érkezett be, mégpedig a Napsugár Nyugdíjas Klub 
pályázata. A pályázat díja 15.000 Ft volt, amit javasol részükre megadni. Az I. kategóriával 
kapcsolatban pedig elmondja, hogy körülnézett a faluban és megállapította, hogy nagyon sok 
szép ház körüli terület van, de kiemelkedőt nem talált, ezért nem javasol senkit az I. kategória 
díjára. 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatait elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

35/2010.(VII.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
környezeti állapotának javítása, valamint a falukép szépítése 
érdekében benyújtott pályázót, a rábakecöli Napsugár Nyugdíjas 
Klubot 15.000 Ft pénzjutalomban részesíti.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pénzjutalmat a nyugdíjas klub 
vezetőjének a Falunap keretében adja át. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. július 31. 

 
 

3.) Beérkezett fotópályázatok elbírálása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a kiírt fotópályázatra 3 pályázat érkezett be, 3x12 
kép. A beküldők Tuba Judit, Soós Ákos és Szabó Gábor rábakecöli lakosok. Videó pályázatot 
senki sem nyújtott be. Mindkét felhívásra 15.000 Ft pénzjutalmat írtak ki. Javasolja mindkét 
pályázat díját, összesen 30.000 Ft-ot odaítélni, mindhárom pályázó részére 10.000 Ft/fő 
pénzjutalmat. 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatát elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
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 36/2010.(VII.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
természeti, építészeti és kulturális értékeinek bemutatása céljából kiírt 
fotópályázat 3 díjnyertesét, Tuba Judit, Soós Ákos és Szabó Gábor 
pályázókat egyaránt 10.000 Ft/fő pénzjutalomban részesíti.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a díjakat a nyerteseknek a Falunap 
keretében adja át. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. július 31. 

 
4.) Döntés Rábakecöl Községért Emlékérem kitüntetés adományozásáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.  
A napirendi pont megtárgyalását követően a polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott 
határozatot. 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy Tóth Miklós katolikus plébános részére Rábakecöl 
Községért Emlékérem kitüntetést adományoz, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2010.(VII.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Rábakecöl 
Községért Emlékérem” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 13/2009.(VI.23.) rendelete értelmében a 2010-es évben Tóth Miklós 
rábakecöli római katolikus plébános részére „Rábakecöl Községért Emlékérem” 
kitüntetést adományozza. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetett részére az emlékérmet a 
Falunapon adja át. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. július 31. 

 
5.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábakecöl, Jókai utca 8. szám alatti ingatlant 
szeretnék eladni tulajdonosai az önkormányzatnak. Az ingatlanon több tulajdonos is van 
bejegyezve, 2 külföldi tulajdonosa is van. A házat le kell bontani, tehát valójában telek lenne. 
Bontási engedély nem kell. Úgy véli, 200.000 Ft-ot kellene érte ajánlani, kb. 400 öl 
nagyságú területről van szó.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag szükségesnek tartja az ingatlan tulajdonosainak 
megkeresését az ingatlan megvásárlása ügyében. 
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Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,05 
órakor bezárta. 

 
 

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

 
 
 
 
Németh-Takács Katalin 

     Jegyzőkönyvvezető 

 4 



 
 

 

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 
Képviselő-testületének ülése 
2010. július 26. 

1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Kérem, tájékoztassák a lakosságot, hogy szeptember 1. napjától az autóbusz menetrend 
Rabakecölt érintő járatai is módosulnak. A változások elérhetőek községünk honlapján. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is tárgyalt 
mozgókönyvtári feladatellátásra szóló megállapodás módosítását a mai nappal aláírtam. 
 
Az IKSZT fejlesztésének engedélyezési eljárásai megtörténtek, szerdai napon személyes 
egyeztetést tartunk a közbeszerzési tanácsadóval. 
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának ülésén többek közt tárgyaltuk a 
Közfoglalkoztatási terv módosítását, a Mozgókönyvtári feladatellátásról szóló megállapodás 
módosítását, a Társulás 2010. évi költségvetésének módosítását valamint meghallgattuk a 
Közkincs Kerekasztal működéséről szóló beszámolót. 
 
A településőrrel 2010. december 31. napjáig meghosszabbítottam a megbízási szerződést. 
 
2010. július 2-6. között Erdélybe látogatott Rábakecöl küldöttsége. A program önköltséges 
volt, önkormányzati hozzájárulást nem igényelt. 
 
A Vöröskereszt babaruhákat küldött a rászoruló rábakecöli gyermekes családok 
megsegítésére. 
 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
 
Rábakecöl, 2010. július 26. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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