
 
Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
 
5/2007. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. június 28-án (csütörtökön) 18-
órai kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Horváth 
Győző, Homlok István, Pandur Ferenc, Szabó Géza képviselők, Dr. Gál László 
megbízott jegyző, valamint  Májer Gyuláné főmunkatárs , jegyzőkönyvvezető, 
Odoricsné Buthi Krisztina és Takácsné Horváth Mónika az Egyesített Szociális Központ 
részéről. 
 
Igazoltan távol: - 
 
Igazolatlanul távol: Tuba Pál képviselő 
 
 
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 meghívótól 
eltérően , melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Egyesített Szociális Központ 2006. évi szakmai beszámolója 
  Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina 

          intézményvezető 
 
2./Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodásának 

módosítása 
Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 

3./ Adósságkezelés szolgáltatás-tájékoztatás 
Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina 

intézményvezető 
 
4./ Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 
 



 
5./ Szakmai tájékoztató családi napközi működéséről 
     Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina 

intézményvezető 
 

6./Étkeztetési és házi segítségnyújtásra vonatkozó társulási megállapodás 
módosítása 
Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 
7./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta                     
tett intézkedésekről 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
8./Urnafal tervezésre beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
9./ A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
10./ A vízdíj megállapításáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 

 
11./ Pályázat kiírása helyi szervezetek támogatására 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 
 

12./ Falunapi programok 
Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 
13./ Alpolgármester választás 
       Előadó: Tuba Erik 
                      polgármester 
 
14./ Intézményi társulási megállapodás módosítása az oktatási intézmények                                   
       működése 
       Előadó: Tuba Erik 
                       polgármester    
 
15./ A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
       Előadó: Tuba Erik 
                      polgármester 
 
 
 



 
16./ Felmentések 
       Előadó: Tuba Erik 
                      polgármester 
 
17./ Különfélék, bejelentések 
       Előadó: Tuba Erik 
                      polgármester 
 
               

NAPIREND  MEGTÁRGYALÁSA: 
 
1./ Napirendi pont: 
 
Az első napirendi pontban Odoricsné Buthi Krisztina  az Egyesített Szociális Központ 
intézményvezetője ismertette szakmai beszámolóját az intézmény 2006. évi munkájáról.. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
beszámolót . 
 
2./ Napirendi pont: 
 
A második napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, hogy a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodása a közösségi ellátással 
egészül ki. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

38/2007. (VI. 28.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálati társulási 
megállapodást a közösségi ellátással 
kiegészíti és a megállapodás módosítását 
elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről  a társulás  székhely településének 
polgármesterét értesítse. 
   
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. június 30.  

 
 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 



 
3./ Napirendi pont: 
 
Takácsné Horváth Mónika  az Egyesített Szociális Központ munkatársa  a harmadik 
napirendi pontban ismertette a képviselő-testülettel az adósságkezeléssel  kapcsolatos 
szolgáltatást. 
Elmondta, hogy a szociálisan rászorultak lakhatással kapcsolatos ügyeiben kíván 
segítséget nyújtani. A krízis helyzet megoldásában nyújt segítséget. 
A közüzemi díj tartozás felhalmozódása esetén jövedelemtől függően támogatásba 
részesíthető az ügyfél.  Az életmódban , a gazdálkodásban segítik a családot. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc: mi a plafon összeg ? 
 
Takácsné Horváth Mónika: A szolgáltatóktól adatokat kérnek, hogy milyen mértékű az 
eladósodás. Együttműködnek az igénylővel. A plafon összeg 266ezer Ft. 
 
Homlok István: Vissza nem térítendő a támogatás? 
 
Takácsné Horváth Mónika: A szolgáltatóktól megkérik az adatokat, beszerzik a 
munkáltatói igazolást a családgondozók. Jövedelemhatár is van. 3 hónap után 
előgondozás, együttműködési nyilatkozat és a végrehajtás leállítása. 
 
Dr. Gál László : Beledi tapasztalatok is vannak.  A Családsegítő Szolgálat figyelemmel 
kíséri a családot. Kötelezettség vállalás : 75% , 10%-át kell az Önkormányzatnak 
vállalni. 10-ből 2,3 személy vesz részt a programban, jut át a szűrőn. Napi kapcsolat van 
a Családsegítő Szolgálattal. A testület gondolkodjon el a lehetőségről. 
 
Felhalmi Antal: Aki maga is segíteni akar magán , annak tudnak segíteni. 
 
Takácsné Horváth Mónika :Pszichikai betegek esetében az orvos mondja meg, hogy 
kinek milyen segítség kell. Heti szinten kint lesznek a gondozók.  
Az ügyfélfogadó biztosított , úgyszintén a számítógép is rendelkezésre áll. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre az 
adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló rendelet tervezetet készítse el.  
 
4./ Napirendi pont: 
 
A negyedik  napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, hogy a 
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásához kb. 4.000 Ft támogatásra lenne szükség 
gyermekenként. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 
 

 
 



39/2007. (VI.18.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a hátrányos helyzetű 
gyermekek nyári táboroztatásához   4.000 Ft 
támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert , hogy a fenti 
kiadási előirányzatot a 2007. évi 
költségvetési rendelet módosításánál vegye 
figyelembe. 
  
Felelős: Tuba Erik 
               polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 31. 
 

5. /Napirendi pont: 
 
Az ötödik napirendi  pontban Odoricsné Buthi Krisztina szakmai tájékoztatást ad a 
családi napközi működéséről. 
 
Valószínűleg az iskola épületében , csak egy helyen lenne az ellátás. Szabadidős 
programok,  sportolási lehetőségek , játszóház várná a gyermekeket. Napi ellátást 
lehetne nyújtani a számukra.  
Társulással – több település együttműködésével – ha Kapuvár is támogatja, oldható meg 
az üzemeltetése. 10 település – 3 gesztor település- a szomszédos település gyermekeit is 
el kell látni. Érdeklődők voltak. Szeptembertől tudna indulni. 
 
Hozzászólások:  
 
Homlok István: Nyitva tartás hogy lenne? 
 
Odoricsné Buthi Krisztina: Igény szerint, 4 órában is működtethető. 
 
Pandur Ferenc: Az egyéb költségeket ki vállalná? 
 
Odoricsné Buthi Krisztina: A kategória nem kötelező. Az önkormányzatnak be kell 
szállni a rezsibe. 
 
Pandur Ferenc: Több személy jelentkezése esetén a helyi támogatható.  
Határozott vagy határozatlan időre szól ? 
 
Szabó Géza: Az alkalmazandó személyről a Családsegítő Szolgálat dönt? 
 
Dr. Gál László: A jogszabályi változások miatt a alkalmazás csak határozott idejű lehet. 
 
6. /Napirendi pont: 
 
A hatodik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a képviselő-testülettel, 
hogy módosításra szorul az Étkeztetési és házi segítségnyújtásra vonatkozó társulási 
megállapodás, tekintettel arra , hogy Dénesfa is csatlakozik. 



 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

40/2007. (VI.28.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Étkeztetési és házi 
segítségnyújtási társulási megállapodás 
módosítását elfogadja és hozzájárul ahhoz, 
hogy Dénesfa Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a társuláshoz 2007. 
július 1-től csatlakozzon. 
Utasítja a polgármestert , hogy a társulás 
székhely településének polgármesterét 
értesítse. 
  
Felelős: Tuba Erik 
               polgármester 
Határidő: 2007. június 30. 
 

Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

7./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester :a hetedik napirendi pontban beszámol a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület tagjai beszámolnak az előző ülés óta tett intézkedéseikről. 
 
8./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester :a nyolcadik  napirendi pontban ismerteti az urnafal tervezésre 
beérkezett árajánlatokat. 
 
2 ajánlat érkezett. Szár Miklós Répcelakról 140.000 Ft-ért vállalná a 20 db-os urnafal és 
a  mellékhelyiség megtervezését. 
  
Albert János a 24 db-osat 77.000 Ft-ért, a 48 db-osat 85.000 Ft-ért vállalná 
mellékhelyiség nélkül. 
 
Meg kell beszélni hova lehetne elhelyezni. Ha kész a terv pályázati lehetőség esetén 
lehessen pályázni. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc képviselő: A ravatalozó környékére, párhuzamosan , ha a kerítésbe 
kerülne. Mekkora kell, 20, 24 vagy 48 db-os? 



 
Dr. Gál László jegyző: az ajánlattevők között versenyeztetés szükséges. 
 
Felhalmi Antal képviselő: A kerítéses javaslat tetszik. Körbe kell járni. A versenyeztetést  
jónak találja. 
 
Egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület, hogy  az urnafal terveztetése a 
mellékhelyiséggel együtt legyen. 
 
9./ Napirendi pont: 
 
A kilencedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, a 
temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítását. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc képviselő: felveti díszsírhely kialakításának a tervét .  
 
Dr. Gál László jegyző: Elmondja, hogy díszsírhely kialakításához nem elég a testületi 
döntés, rendeletben kell ezt szabályozni. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendelet módosítást  fogadta el. 
 

12/2007.(VI.30.) RE N D E L E T 
  
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetési tevékenységről szóló 4/2001.(II.16.) 
rendeletét az előterjesztés szerint 
módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt , hogy a rendeletet 
terjessze fel a Nyugat-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatalhoz és gondoskodjon 
a rendelet kihirdetéséről.  

 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
10./ Napirendi pont: 
 
A tizedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, a vízdíj 
megállapításáról  szóló rendelet módosítását. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc képviselő: tájékoztatást kér a rendeletről. 
 
Dr. Gál László jegyző: ismerteti a rendelet módosítást, a közületek kontingens lekötési 
kötelezettségét. 



 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendelet módosítást  fogadta el. 
 

 
13/2007.(VI.30.) RE N D E L E T 

  
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért illetőleg a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő hatósági 
díjak megállapításáról szóló 
17/2006.(XII.30.) rendeletét az előterjesztés 
szerint módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt , hogy a rendeletet 
terjessze fel a Nyugat- dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatalhoz és gondoskodjon a 
rendelet kihirdetéséről.  

 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
11./ Napirendi pont: 
 
A tizenegyedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel 
pályázat kiírását helyi szervezetek támogatására. 
Elmondja, hogy a Tűzoltó Egyesület hitelből él kb. 110.000 Ft-ra lenne szükségük. A 
Pajtaműhely nyári kézműves tábort szervez, amihez 150.000 Ft támogatásra lenne 
szüksége. Az Egyházközségnek  visszavett ingatlanának rendbetételéhez lenne szüksége 
pénzügyi támogatásra. A Sportkör és a Vöröskereszt is támogatásra szorulna. 
 
A pályázatoknak a célokat és az összeget kellene tartalmaznia. A költségvetésben 
2.000.000 Ft lett betervezve. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc képviselő: takarékosan kell bánni a pénzzel az ÖNHIKI-ig. Akár a 
következő gyűlésen is lehet pályáztatni.   
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

41/2007. (VI. 28.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 300.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást hirdet meg pályázati 
úton  társadalmi szervezetek támogatására . 
A képviselő-testület megbízza a  
polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról a 



19/2006.(XII.30.) rendeletben foglaltak 
szerint  gondoskodjon.                  
   
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. július 31.  

 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
12./ Napirendi pont: 
 
A tizenkettedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a képviselő-
testülettel a falunapi programot. 
 
14 órától kezdődnek a rendezvények.  14.45-kor Foki Balázs tangóharmonikázik.  
¾ órás műsoruk lesz a táncosoknak. 18.25-kor kezdődik a Duna TV-sek előadása kb. 90 
perces. Fellép a T-Boy együttes is. 
22 órakor lesznek a tűzzsonglőrök. A Kincsesházban is lesznek foglalkozások. Jönnek a 
lángossütők is. Az Önkéntes tűzoltók is kivonulnak a 2 tűzoltókocsival, bemutatót és 
versenyt is tartanak. Lesz vízifoci is.  
9 kondérban főznek majd.  
 
Hozzászólások:   
 
Pandur Ferenc képviselő:A helyi főzőkkel meg kell beszélni, hogy ki mit főz, kérik-e a 
nyersanyag megvételét. Elvitel ne legyen. 
 
Szabó Géza képviselő: Ő is a mellett van , hogy ne legyen elvitel. 
 
Horváth Győző képviselő: egyeztetni kell a főzőkkel, együtt meg kell venni a 
nyersanyagot. 
 
Javasolják, hogy a tánc kívül legyen a pályán. 
 
13./ Napirendi pont: 
 
A tizenharmadik napirendi pontban Tuba Erik polgármester kéri a véleményeket , hogy 
hogyan lehetne megoldani az alpolgármester választást. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a törvény előírja. Kizárólag a polgármester 
helyettesítésére,  a polgármester megbízása alapján. Bizalmi funkció. Legkevesebb 
hatáskörrel rendelkezik. 
Presztízs kérdést csinálnak a dologból. Feloszlatható a testület a Közigazgatási Hivatal 
által. Kompromisszumos javaslat, a feladatok megoszthatók. Tegyék félre az érdek- 
ellentéteket. A polgármester tehet javaslatot. Meg kell fontolni, a problémák eredője 
lehet. 
 



Pandur Ferenc képviselő: Kétfelé szakad a testület. Meg kell próbálni a szavazást. 
 
Szabó Géza képviselő:Ő is hasonlóan gondolkodik. Ő Pandur Ferenc elfogadását 
javasolja. Bátran rá lehet bízni a falu ügyeit. Mondják el , miért nem értenek egyet? 
 
Tuba Erik polgármester: Két alpolgármestert javasol. Pandur Ferencet javasolja. Ő 
felkészült, naprakész.  A másik jelölt Horváth Győző. 
 
Horváth Győző képviselő: Egy testületi ülésnyi gondolkodási időt kér. 
 
Dr. Gál László jegyző: A polgármester határozza meg a feladatait, a döntés a testületé. 
 
14/ Napirendi pont: 
 
A tizennegyedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, az 
Intézményi társulási megállapodás módosítását az oktatási intézmények működésére. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
 
42/2007. (VI. 28.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az általános iskolai és 
napközi otthonos óvodai feladatok 
ellátására vonatkozó intézményi társulási 
megállapodást elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről Beled Nagyközség Önkormányzat 
polgármesterét értesítse. 
   
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. augusztus  31.  

 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
15/ Napirendi pont: 
 
A tizenötödik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel a 2007. 
évi költségvetésről szóló rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet fogadta el. 

                                                               
14/2007.(VI.30.) RENDELET 
  
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  az    önkormányzat 



2007. évi költségvetési rendeletét az 
előterjesztés szerint módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt , hogy a rendeletet 
terjessze fel a Nyugat- Dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal Törvényességi      
Ellenőrzési Főosztályához és gondoskodjon 
a rendelet  kihirdetéséről.  

 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
16./ Napirendi pont: 
 
A tizenhatodik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel a 
felmentéseket. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 

43/2007.(VI.28.) HATÁROZAT  
                                            
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézmény 2007. augusztus 31-i hatállyal történő megszűnése miatt 
szükségesnek tartja létszámcsökkentési pályázat elkészítését. 
 
1.) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.   törvény 5. 
számú mellékletének 9. pontja, valamint a 4/2007.(II.20.) ÖTM rendelet alapján 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás összegére 
pályázatot nyújt be a létszámleépítésből adódó többletkiadások támogatására. 
2.) Az önkormányzat intézményeiben az alábbi létszámcsökkentések teljesülnek, melyek 
után lehetőség nyílik a többletkiadások pályázására. 
 
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény: 
Engedélyezett létszámkeret:                                                      19 fő 
Csökkentés:                                                                                              6 fő 
 
Ezen belül: 
Napközi Otthonos Óvoda Intézményegysége: 
Engedélyezett létszám:                                                                7 fő 
Csökkentés:2007. december 29. (dajka )                                                 1 fő  
 
Általános Iskola Intézményegysége: 
Engedélyezett létszám:                                                              12 fő 
Csökkentés:2008. március 1. (intézményvezető)                                    1 fő 
                    2007.szeptember 18. (tanár)                                                1 fő 
                    2007.augusztus 21.(tanár)                                                    1 fő  
                    2007.augusztus 21.(tanár)                                                    1 fő 
                    2007.november 1. (pedagógus asszisztens)                      1/2 fő 
                    2007.november 19. (iskolatitkár)                                      1/2 fő  



2007. évi létszámcsökkentés összesen:                                                    6 fő 
 
3.) A végleges álláshely megszüntetések miatt a létszámcsökkentéssel érintett 
munkavállalók továbbfoglalkoztatására – a munkaviszonyban töltött idejük 
folyamatosságának megszakítása nélkül – az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói 
körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, a megszüntetett álláshelyek 5 évig nem 
kerülnek visszaállításra. 
 
4.) A képviselő-testület felhívja a munkáltató figyelmét arra, hogy a munkavállalói 
jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos - az érintett munkavállalók által is aláírt – 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
5.) A képviselő-testület utasítja a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény vezetőjét, 
hogy a 2. pontban meghatározott létszámcsökkentéseket 2008. március1-ig hajtsa végre. 
 
6.) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat II. 
ütemét 2007. július 15-ig  nyújtsa be a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli 
Regionális Igazgatóságának. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
               Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna intézményvezető 
Határidő: 2007. július 15. 
 
 
Intézmény megszűnése miatt intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetése. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 
 

44/2007.(VI.28.) HATÁROZAT  
 
                                                              
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – a Közös Igazgatású 
Közoktatási Intézmény  2007. augusztus 31-i 
megszűnése miatt – Budainé Pozsgai Mária 
Zsuzsanna intézményvezető közalkalmazotti 
jogviszonyát 2007. július 1-től – rendes 
felmondással – megszünteti és egyúttal 2007. 
október 31-i hatállyal a munkavégzési 
kötelezettség alól fekmenti. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az 
intézményvezető részére – a felmentési idő 
függvényében – a közalkalmazotti 
törvényben meghatározott illetményeket az 



utolsó munkában töltött napon fizesse ki és e 
döntésről értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 31. 

 
 
17./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester: a különfélékben beszél a KECÖL Cipőgyártó Kft. adósságáról. 
Elmondja, hogy sok az adósság,  nem tud fizetni a cég, a villamossági beépített 
berendezéseket tudja itt hagyni. 
A kulcsokat el kell kérni, elpakoláskor legyen ott ember. 
 
Dr. Gál László jegyző: Beszélt Nyíri Péterrel  a bérleti díj ügyében. 2006-ban mentesítve 
lett, 2007-ben nem lett megállapítva. Jogi útra nem kell terelni. A felszámolónak fel kell 
keresnie az Önkormányzatot. Járható út lenne, hogy valaki legyen ott az elpakolásnál. 
 
Tuba Erik polgármester: Elmondja, hogy építési társulásban vagyunk, a Tóth Imre 
megbízási szerződését meg kell szüntetni. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 
megszűntetést elfogadta. 
 
 

45/2007.(VI.28.) HATÁROZAT  
 
                                                              
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szanyi Önkormányzat 
Képviselő-testületével építési társulás 
működtetésére vonatkozó társulási 
megállapodást – a Beled székhelyű 
körjegyzőséghez való csatlakozás miatt – 
2007. június 30-i hatállyal felmondja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről Szany Önkormányzatát és az 
építési előadót értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2007. június 30. 

 
 
Szabó Géza képviselő: Felveti az erdélyiek falunapi meghívását.  Panzióban történő 
elszállásolás esetén Ő is csatlakozna. 
 
Felhalmi Antal és Pandur Ferenc képviselők is csatlakoznak a meghíváshoz. 
 
Kisebb delegációt kellene fogadni. A vendéglátással kapcsolatos költségeket is fel kell 
vállalni.  



 
Tuba Erik polgármester: Pályázatok, 50.000 Ft testvérkapcsolatokra. 
2008-ban fel kellene vállalni a tűzoltóversenyt. Rendbe kell tenni a temetőt. 
A meghirdetett lakásra 13 pályázat érkezett. A pályázatok értékelése kapcsán egy 6 
gyermekes családra esett a választása.  
  
Dr. Gál László jegyző: Javasolja, hogy a fenti család jobb megismerése érdekében a 
családfőt hívják meg egy kis elbeszélgetésre, ismerkedésre. 
 
A képviselő-testület a jegyző javaslatával egyetért. 
 
Pandur Ferenc képviselő:  Felhívja a figyelmet a tüzelés szabályainak betartatására. 
 
Dr. Gál László jegyző: A szabályokat be kell tartatni. A büntetéssel élni kell. 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt , Tuba Erik polgármester a képviselő-testület 
ülését 21 óra 25 perckor  bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
          Tuba Erik       Dr. Gál László 
         polgármester              jegyző 
 
 
 
       Májer Gyuláné 
    jegyzőkönyvvezető 
 



RÁBAKECÖL     KÖZSÉG 

P O L G Á R M E S T E R E  
 

 
 
 
 

M E G H I V Ó  
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete 2007. június 28-án 
18.00 órai kezdettel tartja soron következő rendes ülését, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme 

Rábakecöl 
 
 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
1. Egyesített Szociális Központ 2006. évi szakmai beszámolója 

Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina 
intézményvezető 

 
2. Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
3. Adósságkezelés szolgáltatás - tájékoztatás 

Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina 
intézményvezető 

 
4. Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
5. Szakmai tájékoztató családi napközi működéséről 

Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina 
intézményvezető 

 
6. Étkeztetési és házi segítségnyújtásra vonatkozó társulási megállapodás módosítása 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
 
 



7. Eskütétel 
Esküvevő: Tuba Erik 

    Polgármester 
 
8. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett 

intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 
9./ Urnafal tervezésre beérkezett árajánlatok elbírálása 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
10./ A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 
 

11./ A vízdíj megállapításáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

12./ Pályázat kiírása helyi szervezetek támogatására 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

13./ Falunapi programok 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

14./ Alpolgármester választás 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

15./ Intézményi társulási megállapodás módosítása az oktatási intézmények működésére 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

16./ A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

17./ Felmentések 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

18./ Különfélék, bejelentések. 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 



 
 

Rábakecöl, 2007. június 18. 
 
 

Tuba Erik 
  Polgármester 



Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének ülése 
2007. június 28. 
 
 
8. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 
 

Előterjesztés 
 

 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülések óta az alábbi határozatokat hajtottam 
végre: 

11/2007. (III.2.) határozat ÖNHIKI beadásáról 
16/2007. (III.2.) határozat pályázatíró cég megbízásáról 
32/2007 (V.18.) határozat: a Belső Ellenőrzési Csoport számára a 2006. évi belső ellenőrzés 
elfogadásáról szóló határozatot megküldtük 
33/2007 (V.18.) határozat: Ügyrendi Bizottság külső tagjának emgválasztása 
34/2007 (V.18.) határozat: intézményvezető helyettesítése 
35/2007 (V.18.) határozat: pályázati úton a lakás meghirdetése megtörtént 
36/2007 (V.18.) határozat: Tűzoltóságnak a tűzoltófecskendő beszerzéséhez támogatást 
elutaltuk 
37/2007. (V.18.) ápolási díj megállapításáról szóló határozat 
 

A Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás tegnapi ülésén elfogadta a térségben 
megalakuló óvodai és intézményfenntartó társulások létrehozását, módosította a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel köttetett ellátási szerződést, a 2007. évi költségvetéséről 
szóló rendeletet. Bemutatkozott a Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Iroda. 
Itt kérem a képviselőket és a lakosságot, hogy a vonat- és buszközlekedéssel, menetrendekkel 
kapcsolatos észrevételeiket minél előbb jelezzék nekem. 
A Kapuvár és Térsége kistérség Területfejlesztési Tanács szintén tegnap megtartott ülésén az 
Önkormányzati és Térségi koordinátor tájékoztatást adott a Kistérségi Cselekvési Terv 
elkészüléséről valamint a tanács döntött gyermekek táboroztatását támogató pályázat 
benyújtásáról. 

 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a megyei önkormányzat felhívására öt pályázatot 
készítettem, melyből három nyert, ebből rendezvényekhez 70.000,- Ft és környezetvédelmi 
feladatokra 75.000,- Ft fordítható. 
Az áprilisi ülésen tárgyalt majd benyújtott pályázatokból járdafelújításra nem, a Petőfi utca 
felújítására viszont a kért 2.653.200,- forintot teljes egészében elnyertük. Az ajánlattételi 
felhívásokat kivitelezőknek megküldtem, a benyújtási határidő 2007. július 2. 10 óra. 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Munkaügyi Hivatal támogatásával újabb közcélú 
foglalkoztatott alkalmaztam júniusban. A közcélú foglalkoztatásra önkormányzatonként 
minden évben 500.000,- Ft alaptámogatás jár. Ezen felül kiegészítő támogatásban részesül az 
az önkormányzat, amely a tárgyévet megelőző évben közcélú foglakoztatást vállalt. 
Önkormányzatunk eddig nem élt ezzel a lehetőséggel. A jelenlegi foglalkoztatásnak fontos 
célja, hogy 2008-ban még több támogatást kapjunk, s ezáltal hosszabb időre tudjunk munkát 



adni a rászorulóknak. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a közcélú foglalkoztatás egyik 
feltétele a munkaügyi kirendeltséggel való kapcsolattartás. Hiába lennének sokan, akik 
elvállalnák a feladatot, ha a jogszabályi elvárásoknak nem felel meg. 

 
Köszönöm Pandur Ferenc felajánlását, járdaszegélyeket vásárolt a polgármesteri hivatal 
udvarának rendbetételéhez valamint a temetőbe. 

 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy 5 millió forintot májusban lekötöttünk 
értékpapírszámlánkon, felülvizsgáltam és megújítottam a polgárvédelmi terveket, tájékoztatót 
tartottunk az érdeklődők számára a szeptembertől induló családi napközi szolgáltatásairól, 
országos pályázatot írtam ki nagycsaládosok lakástámogatására és ezzel kapcsolatban 
családlátogatást is tartottam, falunap szervezésével foglalkoztam valamint egyebek mellett a 
mai napon tárgyalt egyéb ügyek előkészítő, szervező munkáit végeztem. 

 

Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt hónap során folytatott munkájukról. 

 

 

 

 

 

            Tuba Erik 

          polgármester 



Rábakecöl Község Önkormányzati Képviselőtestületének 
4/2001./II.16/ számú rendelete 

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről. 
TERVEZET 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzati Képviselő-Testülete a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 1999. évi XLIII tv- 41.§. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja a Rábakecöl temető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel 
kapcsolatosan.  
 

Általános rendelkezések 
 

1.§. 
 

/1/ Ezen rendelet a Rábakecöl község közigazgatási területén fekvő temetőre, az ott végzett 
temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. A temető pontos címe: Rábakecöl, 
Külterület 057 hrsz. 

 
2.§. 

 
/1/ Rábakecöl Község Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak 

megfelelő temető fenntartásáról. 
 
/2/ Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az 

elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismeret meggyőződésére, valamely faji csoporthoz 
tartozására, nemzeti - etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely megkülönböztetésre 
tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.  

 
/3/ A temetés módja lehet egyház és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők 

határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási 
szokásainak tiszteletben tartásával történik.  

 
/4/ Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat 

gondoskodik.  
 
/5/ A temetőben gazdálkodó vagy közhasznú szervezet csak akkor szerezhet tulajdoni hányadot, 

ha az Önkormányzat legalább 51%-os tulajdoni hányadban tulajdonosa lesz a temetőnek. Az 
Önkormányzat tulajdoni hányada a működés során nem csökkenthető 51% alá. 

 
/6/ Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult 

lezárni és ott a további temetkezést megtiltani.  
 
/7/ Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított 

használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna 
az eredeti használati idő nem hosszabbítja meg.  

 



 
 

3.§. 
 
/1/ A temető fenntartásával, az üzemeltetésével összefüggő feladatokat a jegyző ellenőrzi. 
 
/2/ A jegyző az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörében:  

/a/ felhív a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására 
/b/ szabálysértési eljárást folytat le. 

 
4.§. 

 
/1/ Az Önkormányzat a fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátását saját maga /alkalmazott/ 

útján látja el.  
 
/2/ Amennyiben a tulajdonos a feladatokra /fenntartás és üzemeltetés/ gazdálkodó szervezetet bíz 

meg a közszolgálati szerződés megkötésére - pályázat útján - az Önkormányzat Képviselő-
testületének a hatásköre. 

 
/3/ A szerződés csak a vonatkozó törvényben, illetve Kormányrendeletben meghatározott 

feltételeket teljesítő vállalkozóval köthető meg.  
 
/4/ A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés esetén 

kezdeményezi a szerződés felmondását.  
 

Értelmező rendelkezések 
 

5.§. 
 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 
a./ temető: Rábakecöl település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata 

szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, 
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére 
létesítettek és használnak, vagy használtak. 

b./ köztemető: az Önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, 
amelyben az Önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.  

c./ temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, 
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen 
lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál. 

d./ temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely sírbolt, 
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán 
létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a 
földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. 



e./ nemzeti sírkert: /nemzeti panteon/ a műemléki védelem alatt álló, vagy a Nemzeti Kegyeleti 
Bizottság által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely,  továbbá temetkezési 
emlékhely, kegyeleti emlékhely.  

f./ a hősi temető, temetési hely: háborúban vagy békeidőben alkotmányos kötelezettség 
teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető /temetőrész/ 
temetési hely, ha a nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik. 

g./ kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, 
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla. 

h./ kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló 
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló 
önkormányzati tevékenységek összessége.  

 
A TEMETŐ 

 
 

6.§. 
 

/1/ A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, 
gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak 
iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési 
szolgáltatás korszerű lebonyolítását. 

 
/2/ A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és 

meg kell őrizni kert jellegét. 
 
/3/ A temetőbejáratot, a fogadóteret a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét 

parkszerűen kell kialakítani és gondozni. 
 
/4/ A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne 

akadályozza a közlekedést. 
 
/5/ A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről az Önkormányzat 

gondoskodik. 
 
/6/ A vízvételt hálózati vízvezeték /nyomókút/ és  kút útján kell megoldani. 
 
/7/ A temetőt körülkerítő kerítés betonelemes és fonatos. Állapotát az Önkormányzat évente 

ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról. 
Kerítésen belül sövény vagy tujasor létesíthető. 

 
/8/ A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozására való előkészítésére, a 

kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.  
 
/9/ A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről - a ravatalasztal hűtésével - 

halott hűtő berendezésben a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. 
 

 



 
 
 

A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSE 
 

7.§. 
 

 
A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temető szabályzatban, illetve kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.  
 

8.§. 
 

/1/ A temető üzemeltetője:  
/a/ meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási 

tevékenység ellátásának temetői rendjét, 
/b/ biztosítja az eltemetés /urnaelhelyezés/ feltételeit, 
/c/ megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, 
/d/ biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető 

egyéb közcélú létesítményei karbantartását, 
/e/ gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, 

zárását, 
/f/ megőrzi a nyilvántartó könyveket, 
/g/ tájékoztatja a temetőlátogatókat, 
/h/ kijelöli a temetési helyeket, 
/i/ elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság 

mentesítését és hó eltakarítást, 
/j/ összegyűjti és elszállítja a hulladékot, 
/k/ gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, 
/l/ összehangolja a temetéseket, 
/m/ gondoskodik az ügyfélfogadásról. 

 
9.§. 

 
A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem 
alkalmazhat. 
 

10.§. 
 

/1/ A temetőben az üzemeltető: 
/a/ nyilvántartó könyvet vezet 

 
/2/ A nyilvántartó könyvbe minden temetést /urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, 

hamuszórást/ időrend szerint be kell jegyezni. 
 



/3/ A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó könyv 
rovatába a közös sírba történő elhelyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével be 
kell jegyezni. 

 
/4/ Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, 

az eljárás ügyszámát. 
 
/5/ A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy 

tekinthet be. 
 
/6/ Az üzemeltető a nyilvántartó könyv adatai alapján a temető nyilvántartási ideje alatt 

felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődőnek. 
 

TEMETÉSI HELY 
 

11.§. 
 
/1/ A temetési sírhelytáblákra /parcella/, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban 

a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. 
 
/2/ A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek 

nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a 
helyszínen is fel kell tüntetni.  

 
/3/ A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. 
 
/4/ A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretei: 

/a/ felnőtt egyes temetési hely: szélessége 90 cm, hossza 210 cm. 
/b/ felnőtt kettes temetési hely: szélessége 180 cm, hossza 210 cm. 
/c/ 10 éven aluli temetési hely: szélessége 60 cm, hossza 130 cm. 
/d/ urna temetési hely: szélessége 60 cm, hossza 80 cm. 
/e/ sírbolt temetési helye: terepcsatlakozástól 190 cm magas 230 hosszú. 

 
Temetési helyek egymástól való távolságai: 
 

a./ temetési helyek oldaltávolsága: 40 cm. 
b./ temetési helyek sorköztávolsága: 60-100 cm. 

 
Temetési helyek /sírdombok/ magassági mérete: 
 

a./ sírdombok magassága a kialakult teret csatlakozáshoz viszonyítva átlagosan + 30 cm 
lehet. 

 
 

12.§. 
 



/1/ Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes 
sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó 
befogadására alkalmas sírgödör. 

 
/2/ A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. 
 
/3/ A sírgödör mélysége 200 cm, koporsós rátemetés esetén  úgy kell mélyíteni, hogy a felületre 

kerülő koporsó aljazata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető 
hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló anyaggal burkolni lehet. 

 
/4/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni. 
 
/5/ A sírbolt /kripta/ legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló 

temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető 
tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sírbolt a temetőben belüli 
elhelyezését a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást 
meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. 

 
/6/ A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából 

külön táblát vagy sorokat kell kijelölni. 
 
 

13.§. 
 

/1/ Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke 
/kolumbárium/ urnasírhely. 

 
/2/ Az urnafülke /kolumbárium/ és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető. 
 
/3/ Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények 

kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok és művészi formák 
alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható 
legyen. 

 
/4/ A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, 

amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában / használati idő/ különböznek egymástól. 
 
/5/ A temető tulajdonosa - az eltemettető igénye esetén - a hamvak szétszórásához és 

bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani. 
 
/6/ A temető tulajdonosa /üzemeltető/ a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó 

magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl 
ki. 

 
14.§. 

 
/1/ Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. 



/2/ A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, 
magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. 

/3/ A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét /vázrajzát/ a temető üzemeltetőjének 
az elhelyezés előtt be kell mutatni.  

 
15.§. 

 
/1/ A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet 

nem szabad. E szabály a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. 
 
/2/ A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a 

temetési hely sorszámát kell feltüntetni. 
 
/3/ Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésre - közeli hozzátartozója gondoskodott, a 

sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevet is fel lehet tüntetni. 
 
 
 
 
 

16.§. 
 

/1/ A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ a 
temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a 
biztonságos használatot veszélyeztető állapot / a továbbiakban: közvetlen veszély/ fennállása 
esetén köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján 
/hirdetőtábláján/ és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni. 

 
/2/ A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a 

temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem 
teljesítése esetén veszélyhelyzetet hatósági úton - a temető tulajdonosának közreműködésével 
- megszüntetni. 

 
/4/ A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 
 

17.§. 
 

/1/ A temető fenntartójának /kezelőjének/ a temetőről térképet/vázrajzot kell készíteni, amelyen 
fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak 
fenntartva. 

 
/2/ A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat, legalább 

évenként ki kell egészíteni. 
 
/3/ A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás 

idejéről, a temető rendjéről. 
 



 
 
 
 
 

A LEZÁRÁS ÉS A MEGSZÜNTETÉS  
 

18.§. 
 
/1/ A temető, temetőrész, sírhelytábla /parcella/, temetési hely lezárását hirdetményben kell 

közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a 
temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni. 

 
/2/ Lezárt sírhelytábla koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető. 
 
/3/ Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely, urnafülke 

használati idő eltelt, a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ az újbóli temetések lehetővé tétele 
céljából a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A 
megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá három alkalommal legalább egy országos 
és egy területi napilapban - egyházi /felekezeti/ temetőnél az egyház /felekezet/ lapjában is - 
és a helyben szokásos módon közhírré tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első 
közzététel a megszüntetés előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként 
történjenek. 

 
/4/ Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti 

park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm 
vastag földréteggel kell feltölteni. 

 
19.§. 

 
/1/ Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek 

kiürítésével lehet megszüntetni. 
 
/2/ A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa gondoskodik. 
 
/3/ Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még nem járt le, 

a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, a temető 
tulajdonosa /üzemeltető/ gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az 
eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik. 

 
/4/ Ha a lejárt idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója 

máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek 
hiányában a holttestmaradványokat /az urnákat/ a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 
hónap elteltével - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése 
szerinti illetékes városi, intézete /a továbbiakban: intézet/ jelenlétében - közös sírhelyben kell 
elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatóak. 

 



20.§. 
 

/1/ A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik. 
 
/2/ Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontot követő 

hat hónap elteltével a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti. 
 
/3/ Sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles kártalanítani. A 

kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvnek 
kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
21.§. 

 
Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült - értékeket képező- dolgokra hagyatéki 
eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott 
hatóságot. 
 

TEMETŐI MUNKÁK 
 

 
 

22.§ 
. 

/1/ A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő 
sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - a temető 
üzemeltetőjének be kell jelenteni. Fák ültetésére a szabályzat irányadó. 

 
/2/ Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban meghatározott 

feltételeket. 
 
/3/ Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne 

akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely 
nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt 
a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. 

 
/4/ Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a 

szertartást. 
 

A TEMETÉS FELTÉTELEI 
 
 

23.§. 
 

/1/ A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik a 
halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 órán túl, de 96 órán belül el kell 
temetni, kivéve, ha  



a./ a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől 
eltérő engedélyt adott, 

b./ a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8 napon 
belül kell elvégezni. 

 
/2/ A halottat - hamvasztásos temetés esetén - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától 

számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell. 
 

24.§. 
 

/1/ A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető 
részére történő átadása után - a szállításnál használt külső koporsóval együtt - azonnal el lehet 
temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről. 

 
/2/ Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, 

az átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes 
intézetet értesíti. 

 
25.§. 

 
/1/ Temetni - ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem intézkedik - hagyományos módon 

koporsóban /koporsós temetés/, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, 
illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet. 

 
/2/ A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni. 
 

26.§. 
 

/1/ Az elhalt földbe temetéshez az eltemettetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból készült, 
résmentes koporsóról kell gondoskodnia. Földbe temetéshez - a /3/ bekezdésben 
meghatározott kivétellel - fémből, üvegből, műanyagból készült termék nem használható. 

/2/ Földbe temetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható, amely - 
alapanyagként vagy adalékanyagként külön jogszabályban szereplő összetevők bármelyikét 
tartalmazza - veszélyezteti a környezetet. Ha az elhunyt szállításhoz műanyag /PVC, 
Polietilén fóliát/ vagy más földben le nem bomló anyagot használtak, azt az eltemetés során 
földbe helyezni nem szabad. A halottal érintkező, nem lebomló anyagokat egészségügyi 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 

 
/3/ A /2/ bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók a fertőző betegségben elhunytak, valamint a 

külföldről szállított holttestek szállításánál felhasznált anyagra. 
 

27.§. 
 

A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, 
vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú hézagmentesített kettős 
koporsóban kell eltemetni. 
 



28.§. 
 

/1/ Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, a jegyző 
felszólítja kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a felszólításnak nem 
tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni. 

 
/2/ A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és 

idejéről értesíteni kell. 
 
/3/ Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az 

elhalálozás hely szerinti település köztemetőjében megjelölt temetési hely felett a 
kérelmezőnek rendelkezési joga van. 

 
 

 
29.§. 

 
/1/ Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti 

rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell 
temetni, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik. 

 
URNAELHELYEZÉS - KIADÁS, HAMVAK SZÓRÁSA 

 
30.§.  

 
/1/ A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, 

sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől 0, 5 méter mélységbe kell 
elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja 
meg. 

 
/2/ Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba 

elhelyezhető, valamint a sírhelybe /sírboltba/ temethető urna számát a temető tulajdonosa 
/üzemeltetője/ a szabályzatban határozza meg. 

 
/3/ Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel iga-    
zolásával ki kell adni és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni. 
 

31.§. 
  

/1/ A hamvak az eltemettető rendelkezése alapján arra kijelölt helyén - a kegyeleti igények 
betartásával - szétszórhatók. A hamvak szétszóródásakor gondoskodni kell arról, hogy azok a 
szétszóráskor a talajba bemosódjanak. 

 
/2/ Ha a szétszórás zárt rendszerbe /pl. medence/ történik, gondoskodni kell, hogy a hamvak 

abból ne kerülhessenek ki. Ha a műtárgy betelt azt a temető megszűnéséig fenn kell tartani, 
vagy közös emlékhelyen kell megőrizni. 

 



/3/ Szétszórásos temetés esetén a hamvakat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell 
helyezni. 

 
 
 
 

SÍRNYITÁS 
 

32.§. 
 

/1/ A sír vagy sírbolt felnyitását a /továbbiakban: sírnyitás/ a temető fekvése szerint illetékes 
intézet engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési 
helyek urna elhelyezése céljából történő megbontása. 

 
/2/ A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell 

hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az eljárásról a 
temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell. 

 
33.§. 

 
/1/ A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő 

mélyítésével - további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt 
holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes 
intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a 
temető szerint illetékes intézet korlátozhatja.  

/2/ Rátemetés esetén - az exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell a temetési hely 25 
éves használatát. 

 
/3/ Az elhalálozástól számított öt éven belül sír /sírbolt/ felnyitására engedély hamvasztás, más 

temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére 
adható. 

 
TEMETÉS 

 
34.§. 

 
/1/ Az eltemetés módja szerint a temetés, hamvasztás vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi 

vagy világi szertartás mellett. 
 
/2/ Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, 

amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. 
 
/3/ Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza 

meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy 
személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt a saját halottja volna.  

 



/4/ Ha a temetésről több személy gondoskodik, és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs 
megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet. 

 
 

 
 
 

35.§. 
 

Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem 
teljesíti, a temetésről az Önkormányzat gondoskodik - illetékességi területén belül. 
 
 

36.§.  
 

/1/ A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.  
 
/2/ A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének 

meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. 
 
/3/ A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a 

törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. 
 
 

37.§.  
 

/1/ Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati 
bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítványt a 
temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a 
halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A 
halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa 
gondoskodik. 

 
/2/ Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, /rendkívüli halál/ az elhunyt 

eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró 
hatósága engedélye is szükséges. 

 
/3/ Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírboltba temetés és 

az urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék 
használható, amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet. 

 
 
 

TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG IDŐTARTAMA 
 

38.§. 
 



/1/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama /használati idő/: 
 

a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év. 
c./ sírbolt esetén megállapodástól függően 60 év. 
d./ az urnafülke és urnasírhely esetén 10 év. 
e./ urnasírbolt esetén megállapodástól függően 20 év. 

 
/2/ A temetési hely feletti rendelkezési jog a /3/ bekezdésben foglalt kivétellel 

meghosszabbítható /újraváltható/. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az /1/ 
bekezdésben foglaltak az irányadóak. 

 
/3/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás lejár, illetve ha 

a temetési hely megszűnik. 
 
/4/ A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési 

helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát 
ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. 

 
/5/ Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyre 

kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni. 
 

 
DÍJAK 

 
 

39.§.  
 

/1/ A temetési helyek megváltási díja: 
 
25 évre: 
 
- egyes temetési hely  5.000.- Ft 
- kettes temetési hely   10.000.- Ft 
- gyermek temetési hely  3.000.- Ft 
- sírbolt megváltási díja 60 évre   30.000.- Ft 
 
/2/ A temetési helyek újraváltási díja azonos az /1/ bekezdésben megjelölt díjakkal és 

időpontokkal. 
 

 
SZABÁLYSÉRTÉS 

 
 

40.§. 
 



/1/ Aki az e rendeletben foglalt szabályokat megsért, szabálysértési eljárás keretében, a 
szabálysértésre vonatkozó szabályok szerint 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 
 
 
 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 
41.§. 

 
/1/ Ezen rendeletet alkalmazni kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési 

szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi 
 
/2/ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatály, a rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik a helyben szokásos módon. 
 
/3/ Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/1999./VIII. 18./ számú Ök. 

Rendelet. 
 
 
 
Rábakecöl,  
 
 
 
 
 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
 
 
 
Kelt:..................................... 
 
 
  jegyző 



Pályázati felhívás 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 19/2006 (XII.29.) 
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi 
feltételekkel 
 
Keretösszeg: 300.000,- Ft 
Pályázható összeg felső határa: 150.000,- Ft 
Pályázható célok: Működési jellegű költségek, rendezvények 
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2007.12.31 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2007. július 18. napjáig. 
 
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a 19/2006 (XII.29.) 
rendelet rendelkezései az irányadóak. 
További információ az Ügyrendi Bizottság elnökétől kérhető. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2007. június 28. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
               s.k. 



Megállapodás 
Intézményi társulás létrehozása az Általános Művelődési Központ  

általános iskolai és napköziotthonos óvodai feladatainak ellátására 
 
 
Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Beled, Rákóczi u. 137., Dénesfa 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dénesfa, Fő u. 11., Edve Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Edve, Petőfi u. 60., Gyóró Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyóró, Fő u. 60., Rábakecöl Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábakecöl, Kossuth u. 129. és Vásárosfalu Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete Vásárosfalu, Fő u. 38. (továbbiakban: 
önkormányzatok) önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletbetartásával a 
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 9.§-ában meghatározott kötelező közoktatási 
feladataik ellátására megállapodnak, hogy az Ötv. 43.§-ában, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
(továbbiakban Ttv.) 9.§-ában foglaltak szerint intézményi társulást hoznak létre az alábbi 
feltételek szerint:  
 
 

1.) A társulás neve: Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl, Vásárosfalu Községek 
      Intézményi Társulása (továbbiakban: Társulás) 

  
A társulás székhelye: 9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
 
A társulás tagintézményei: a) 1-4 alsó tagozatos általános iskola 
       Rábakecöl, Kossuth u. 51. 
 

b) Napköziotthonos Óvodák 
    - Dénesfa, Fő u. 13. 
    - Gyóró, Kossuth u. 3. 
    - Rábakecöl, Kossuth u. 23/a. 

 
 

Az intézmény neve és címe: Beled Mikrotérségi Általános Művelődési Központ  
     9343 Beled, Rákóczi u. 122. 
 
 
 

2.) Ezen megállapodás 2007. szeptember 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.  
 
 
 

3.) A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, döntéshozó szerve: a 
Társulási Tanács, amelynek 10 tagja van: 

a.) A Társulási Tanács tagjait a társult képviselőtestületek választják meg a 
települési képviselőtestület tagjaiból: 

- Beled Nagyközség Képviselő-testülete: 5 fő 
- Dénesfa Község Képviselő-testülete: 1 fő 
- Edve Község Képviselő-testülete:  1 fő 
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- Gyóró Község Képviselő-testülete:  1 fő 
- Rábakecöl Község Képviselő-testülete: 1 fő 
- Vásárosfalu Község Képviselő-testülete 1 fő 

 
b.) A Társulási Tanács tagjai sorából választja meg az elnököt és az 

elnökhelyettest. 
Akadályoztatás esetén az elnököt az elnökhelyettes helyettesíti. 

 
c.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább 6 tagja jelen van. A 

javaslat elfogadásához legalább 6 tag igen szavazata szükséges. A Társulási 
Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács tagjai által 
esetenként felhatalmazott 1 Társulási Tanács tag írja alá. A jegyzőkönyv 
elkészítéséről a társult önkormányzatok és a Közigazgatási Hivatal részére 15 
napon belül történő megküldéséről az elnök gondoskodik. A Társulási Tanács 
Tagjai a költségvetés tervezésekor beszámolnak a megválasztó képviselő-
testületeknek a Társulás működéséről, tevékenységéről.  

 
4.) A Társulás célja, hogy a Társulásban részt vevő önkormányzatok az általános iskolai 

nevelésről, oktatásról, továbbá a napköziotthonos óvodai nevelésről, mint kötelezően 
ellátandó feladatokról a lehető leghatékonyabban tudjanak gondoskodni. 

 
 

5.) A Társulás által ellátandó feladatok:  
 - a Beled székhelyen működő 1-8 osztályos tanulók, továbbá a rábakecöli tagiskolában 
              működő 1-4 osztályos tanulók általános iskolai oktatása, nevelése, 

- az iskolai napközi, a tanulószobai és a menzai ellátás, a tornatermi foglalkozás, az 
iskolai könyvtári szolgáltatás biztosítása, továbbá 

- a napköziotthonos óvodai nevelés ellátása, továbbá a dénesfai, rábakecöli és gyórói 
tagóvodában lévő napköziotthonos óvodai csoport működtetése. 

 
 

6.) Jelen megállapodás az ÁMK tulajdonjogát nem érinti. A Társulási Tanács által 
irányított Általános Művelődési Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  

a.) Az ÁMK bevételei: az állami alap- és kiegészítő támogatás, és a kistérségi 
normatíva. 
Az ÁMK kiadásai: az oktató-nevelő tevékenységgel kapcsolatos költségek (bér 
és járulékai) intézményi épület állagmegóvásával, és a működtetéssel 
kapcsolatos beszerzések, rezsiköltségek, továbbá mindazon feladatok 
ellátásának költségei, amelyeket az ÁMK alapító okirata tartalmaz. 

b.) A társult önkormányzatok képviselő-testületei saját költségvetésükkel 
egyidejűleg fogadják el az iskolai és óvodai feladatok ellátásának bevételeit és 
kiadásait.  

c.) Társult önkormányzatok vállalják a területükön lakó óvodás gyermekek és 
tanulók után a térítési díj és a nyersanyagnorma különbözetének a megtérítését, 
amennyiben azt az állami támogatás nem fedezi.  

d.) A gazdálkodást a Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja látja el, előre 
meghatározott ütemterv szerint. 
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7.) A Társulási Tanács feladatai:  
- az általános iskola és napköziotthonos óvoda, mint intézményegységek Szervezeti 

és Működési Szabályzatának illetve módosításának véleményezése, 
- az általános iskola és napköziotthonos óvoda, mint intézményegység pedagógiai 

programjának véleményezése, 
- a tevékenységi körök esetleges módosításának véleményezése, 
- véleményezi az általános iskola és napköziotthonos óvoda, mint 

intézményegységek költségvetési tervezetét,   
- véleményezi az általános iskola és napköziotthonos óvoda, mint 

intézményegységek éves költségvetési beszámolójának elfogadását, 
- meghatározza a napköziotthonos óvoda, mint intézményegység nyitvatartási idejét.  

 
8.) Az ÁMK igazgató kinevezése előtt a székhelyközség önkormányzata a Társulási 

Tanács véleményét köteles kikérni. Az ÁMK igazgatóját Beled Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testülete nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói 
jogokat, míg az egyéb munkáltatói jogokat Beled Nagyközség Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. A Társulási Tanács ellenőrzést gyakorolhat az általános 
iskola, és napköziotthonos óvoda, mint intézményegységek gazdálkodása felett.  

 
 
9.) A társult önkormányzatok a Társulás működésével kapcsolatos adminisztrációs, 

koordinációs feladatok ellátásával, valamint a társult önkormányzatok közötti 
kapcsolattartásból eredő tennivalók ellátásával a beledi Polgármesteri Hivatalt bízzák 
meg.  

 
 

10.) A Társulási Tanácsot össze kell hívni:  
- szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal, 
- a Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére, 
- az intézményegységek költségvetési tervezésének véleményezésére, 
- az intézményegységek költségeinek elszámolásával kapcsolatban, 
- az ÁMK igazgatójának kezdeményezésére, 
- és minden olyan esetben, ha azt a társult önkormányzatok bármelyik polgármestere 

kezdeményezi. 
 
 

11.) A Társulás megszűnése esetén a közösen beszerzett tárgyi eszközök, 
immateriális javak a beledi önkormányzat tulajdonában maradnak. A beledi 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a közösen beszerzett eszközök könyv 
szerinti nettó értékének idő- és hozzájárulás arányos részét – kilépés esetén – az 
alábbiak szerint téríti meg a társulásban részt vett önkormányzatoknak: 

Figyelembe vehető idő 
  50.000 Ft -  200.000 Ft értékhatárig  1 év 
200.001 Ft – 500.000 Ft értékig   2 év 
500.001 Ft – 1.000.000 Ft értékig   4 év 
          1.000.000 Ft feletti érték esetén 6 év 

 
 

12.) Ezt a megállapodást a társuló felek bármelyike felmondhatja, figyelemmel a 
Ttv. 4.§ /2/ bekezdésében foglaltakra a naptári év július 31. napjára. A felmondást a 
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megállapodó felek mindegyikével 3 hónapra előre írásban kell közölni. A társulási 
megállapodást a társulásban részt vevő önkormányzatok évente felülvizsgálják és 
ennek függvényében döntenek a tagintézmények további működéséről és a 
finanszírozási feltételeiről.  

 
 

13.) Ezt a megállapodást, mint a társult önkormányzatok akaratával mindenben 
megegyezőt, a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek jóváhagyó 
határozatában kapott felhatalmazás alapján a társult önkormányzatok nevében aláírták. 

 
 
 
Beled, 2007. június 14. 
 
 
 
 
Beled Nagyközség Képviselő-testülete ………………………..…………. számú 
határozatában kapott felhatalmazás alapján. 
 
 
        Tompáné Balogh Mária  
         polgármester 
 
 
Dénesfa Község Képviselő-testülete ……………………………………….számú  
határozatában kapott felhatalmazás alapján  
 
 
        Takács Lajos  
        polgármester 
 
Edve Község Képviselő-testülete …………………………………………. számú 
határozatában kapott felhatalmazás alapján. 
 
 
        Imre László 
        polgármester 
 
Vásárosfalu Község Képviselő-testülete ………………………..…………. számú 
határozatában kapott felhatalmazás alapján. 
 
 
        Molnár Sándor 
        polgármester 
 
                



 40 

 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007.(VI.30.) rendelete az 
önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.3.) rendeletének módosításáról 
 

A 3/2007.(III.3.) rendelet (továbbiakban „R”) 12.§-a az alábbiak szerint módosul. 
 

1.§. 
 

A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbi részletezésnek megfelelően 
állapítja meg. 
 
 
  
                                                                2007.01.01-én      2007.06.15-én        2007.09.01-én 
Közös Igazgatású Oktatási Intézmény            20 fő                    19 fő                       11 fő 
Körzeti Háziorvosi Szolgálat                            3 fő                      3 fő                         3 fő 
Polgármesteri Hivatal                                        4 fő                      4 fő                         2 fő 
Védőnői Szolgálat                                              1 fő                      1 fő                         1 fő 
Községgazdálkodási Szolgálat                           2 fő                      2 fő                         2 fő 
 
 

2.§. 
 

Ezen rendelet 2007.július 1-én lép hatályba. 
 
 
 
Tuba Erik                                                                                     Dr. Gál László 
polgármester                                                                                       jegyző 
 
 
A rendelet  kihirdetésének a napja: 2007. június 30. 
 
 
                                                                                                       Dr. Gál László  
                                                                                                              jegyző  
 


