
 
Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
 
7/2007. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. július 27-án 17.00 órai 
kezdettel megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Horváth 
Győző, Homlok István, Pandur Ferenc, Szabó Géza és Tuba Pál képviselők, Dr. Gál 
László jegyző, valamint  Májer Gyuláné  jegyzőkönyvvezető, Budainé Pozsgai Mária 
Zsuzsanna, Peterdi József és Takácsné Horváth Mónika . 
 
Igazoltan távol: - 
 
Igazolatlanul távol: - 
 
 
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 8 
megjelent az ülésen. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóval 
azonosan , melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el: 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Beszámoló a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény működéséről. 
  Előadó: Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna 

          intézményvezető 
 
2./Beszámoló a „ Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 1959.IV. 

tv. 74/g.§. (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Előadó: Peterdi József 
              „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány elnöke  

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

tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 
4./ Javaslattétel tagintézmény vezető személyére 

Előadó: Tuba Erik 
               Polgármester 
 



 
 
5./ Adósságkezelés szolgáltatás rendelettervezetének megtárgyalása 

Előadó: Tuba Erik 
polgármester 
 
 

6./ Falunapi programok 
     Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 

7./Alpolgármester választás  
Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 
8./ Különfélék, bejelentések 
       Előadó: Tuba Erik 
                      polgármester  
 
               

NAPIREND  MEGTÁRGYALÁSA: 
 
1./ Napirendi pont: 
 
Az első napirendi pontban Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna intézményvezető beszámol 
a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény működéséről. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
2./ Napirendi pont: 
 
A második napirendi pontban Peterdi József a „ Rábakecöl Alapítvány” elnöke 
beszámol az alapítvány gazdálkodásáról az 1959. évi IV. tv. 74/G.§. (8) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően. 
 
2006-ban nagyobb pénzeszköz nem lett felhasználva. 
Az alapítvány sorsa bizonytalan, személyi változások is lesznek. 
Az  alapítvány számláján lévő összeg személyre lett lebontva, az l és a 3 napos 
kirándulásra lett felhasználva.  
Az alsósok Sopronba és a Fertő-tóhoz mentek kirándulni, a felsősök Pécs és környékére. 
A pénz a buszköltségre lett elköltve . A nyitó összeg :289.383 Ft volt. Az alsó tagozatosok 
buszköltsége 92.100 Ft, a felsősöké 167.760 Ft volt. 
Peterdi József elnök megköszönte Homlok Istvánné munkáját, úgyszintén Odorics 
Józsefnek a pénzügyi vonalon a segítséget. 
Köszönetet mondott a képviselő-testületnek és a falu lakosságának a községben eltöltött 
idő alatti segítségért, jó kívánságait fejezte ki mindenkinek.    
  
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 



 
 
 
3./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester :a harmadik 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. 
 
Hozzászólások: 
 
Domiter Ferenc képviselő: megköszöni a TSZ ,a pápociak és a lakók segítségét az út 
karbantartás során nyújtott segítségért.  
 
Szabó Géza képviselő:Köszönetet mond a Koloszár Kupa szervezésében Vass Zoltánnak 
a segítségéért. 
 
Homlok István képviselő: elmondja, hogy elkészítette a zászlótartókat. 
 
Felhalmi Antal képviselő:megjavíttatta a fűnyírót.  
Az igazgatónő munkáját meg kellett volna köszönni. 
 
A hulladékszállítással kapcsolatos felvetésekre Dr. Gál László jegyző elmondja, hogyha 
a testület kedvezményeket akar biztosítani rendeletet lehet alkotni., de a 
kedvezményekből adódó különbözetet az önkormányzatnak kell kifizetni a Rekultívnak. 
 
Szabó Géza képviselő: felveti, hogy meg kellene hívni a Rekultívtól Hancz Attilát. 
 
Pandur Ferenc képviselő: résztvett sírhely kijelölésben, a falunap szervezésében, 
egyeztetett a vendéglátókkal, részt vett a régi lakás kárelhárításában. 
 
4./ Napirendi pont 
 
A negyedik  napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, hogy 
tagintézmény vezetőt kell választani, választás előtt megkérdezte az ott dolgozók 
véleményét.  Az óvodában Bors Jenőnét, az iskolában Takácsné Kovács Máriát 
javasolták. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 
 
 

47/2007. (VII.27.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete javasolja 2007. 
szeptember elsejétől  Bors Jenőnét a 



Rábakecöli tagóvoda és Takácsné Kovács 
Máriát a tagiskola vezetőjének. 
Utasítja a polgármestert , hogy a javaslatot 
küldje meg a Beled székhellyel működő 
ÁMK vezetője részére. 
  
Felelős: Tuba Erik 
               polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 31. 
 

5. /Napirendi pont: 
 
Az ötödik napirendi  pontban Tuba Erik polgármester javaslatot tesz az adósságkezelés 
szolgáltatás rendelettervezetének megtárgyalására. 
 
Szabó Géza képviselő:javaslatot tesz arra, hogy a lakbér  és a hulladékszállítással 
kapcsolatos hátralékra is terjesszék ki.. Az adósságkezelés időtartamát emeljék fel 12 
hónapra és indokolt esetben egy alkalommal 4 hónappal hosszabbítsák meg. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet  fogadta el. 
 

 15/2007.(VIII.1.) RE N D E L E T 
  
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szociálisan hátrányos 
helyzetben lévők részére adósságkezelési 
szolgáltatás működtetéséről előterjesztett 
rendelettervezetet – a módosításokkal 
együtt – elfogadja. 
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 képez 
 
6./ Napirendi pont: 
 
A hatodik  napirendi pontban Tuba Erik polgármester kéri  a testületet, hogy  próbálják 
egymás között elosztani a feladatokat a falunappal kapcsolatban.. 
 
Horváth Győző és Szabó Géza képviselők vállalják, hogy segédkeznek a kondérnál a 
főzőknek. 
Pandur Ferenc és Homlok István fogadja a vendégeket. 
A mihályi büfések itt lesznek.  
 
Szabó Géza képviselő: felveti, hogy meg kellene hívni a Takács Györgynét énekelni 
Beledből. 
 



Horváth Győző képviselő: felléphetne a Pántlika után. 
 
Péntekre segítség kell  a rakodásnál. Domiter Ferenc raklapot tud adni. 
A TSZ és a Tak-Hús Kft. ad 1-1 sertést. 
 
7./ Napirendi pont: 
 
A hetedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester felveti az alpolgármester 
választást, megkérdezi Horváth Győző képviselőt, hogy vállalja-e az 
alpolgármesterséget. 
 
Horváth Győző képviselő: elmondja, hogy nagyon elfoglalt és ha valamit elvállal azt jól, 
tökéletesen szereti csinálni. A fentiek miatt nem vállalja az alpolgármesterséget, 
tekintettel arra, hogy nem jutna rá elég ideje. 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az alpolgármesternek a polgármester 
akadályoztatása esetén a helyettesítése a feladata. 
 
8/ Napirendi pont: 
 
A nyolcadik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogató szolgálatának Beled ellátási 
körzetére vonatkozó Ellátási szerződésének módosítását. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
 
48/2007. (VII. 27.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület támogató 
szolgálatának Beled ellátási körzetére 
vonatkozó Kapuvár Kistérségi ellátási 
szerződés módosítását elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről a Kapuvár Kistérségi Társulás 
elnökét értesítse. 
   
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. augusztus  31.  

 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, a belső ellenőrzési együttműködési 
megállapodás módosítását. 
 



A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
 
49/2007. (VII. 27.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a belső ellenőrzési 
együttműködési megállapodás módosítását 
elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről a Kapuvár Kistérségi Társulás 
elnökét értesítse. 
   
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. augusztus  31.  

 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel , hogy 5-8. osztályos tanulók mehetnek 
sporttáborba Dénesfára . A tábor bentlakásos , ingyenes. 
 
Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel , hogy 2007/2008. tanévben is lehet 
csatlakozni a BURSA HUNGARICA felsőoktatási pályázathoz. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
50/2007. (VII. 27.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2007/2008. tanévben 
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 
BURSA HUNGARICA felsőoktatási 
ösztöndíj pályázat A,B kategóriához 
egyaránt. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatóságot  értesítse, valamint október 1. 
napjáig a pályázatot írja ki. 
 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. október 1. 
 

Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel Peterdi József levelét, melyben kérik, 
hogy a lakásbérleti jogviszonyt szüntessék meg 2007. július 31-el. 
 



A képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
 
51/2007. (VII. 27.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – a bérlők Peterdi József 
és Peterdiné Nagy Erzsébet kérésére –
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő Erkel u. 11. szám alatti 
önkormányzati lakás bérleti jogviszonyát 
közös megegyezéssel 2007. .július 31-i 
hatállyal megszüntesse, a pedagógus 
házaspár elköltözése miatt. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen 
döntésről a bérlőket  értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. július 31. 
 

Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel az új lakók lakásbérleti szerződését. A 
lakást és a kertet rendbe kell tenni az érkezésük előtt. E-mail-ban referenciát kért.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el. 

 
52/2007. (VII. 27.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2007. augusztus 5-től 
bérbeadja Ébényi György és Kanyó Timea  
és hat gyermeke részére az önkormányzat 
tulajdonát képező Rábakecöl, Erkel u. 11. 
szám alatti lakóházat 2 év időtartamra a 
bérleti szerződésbe foglalt és kölcsönösen 
elfogadott feltételekkel. 
A bérleti díj mértéke 25.000 Ft/hó + 
rezsiköltség. 
Utasítja a polgármestert, hogy a bérleti díj 
tervezetben foglalt feltételekkel a szerződést 
kösse meg. 
 
Felelős: Tuba Erik 

polgármester 
Határidő: 2007. augusztus 5. 
 
 
 



 
Tuba Erik polgármester ismerteti a testülettel, hogy az OTP Garancia Biztosítótól 
ajánlat érkezett. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy nagy a verseny a biztosítók között, nagyon oda 
kell figyelni. 
 
Szabó Géza képviselő: körültekintően kell dönteni. 
 
Tuba Erik polgármester:elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 8,5 ha 
szántó, 48,7 Ak./ha föld van a Kossuth utcával szemben, kb. 30.000 Ft/Ak.  A kivonás  
32 millió Ft-ba kerülne.  
A régi iskola kb. 25 milló Ft-ot ér. 
A régi TSZ -500Ft/m2. 
Lehetne fogadni a vállalkozókat. 
 
Homlok István képviselő:kevésnek tartja az árat az iskolánál. 
 
Szabó Géza képviselő:bérbeadás vagy eladás esetén az irányárat közölni kell. 
 
Dr. Gál László jegyző: ár nélkül nem törvényes a hirdetés. 
 
A régi iskolánál javasolják az árat 30-35 miilió Ft-ban meghatározni, a bérbeadást 100 
ezer Ft-ban. 
 
Javasolják a régi tűzoltószertár elbontását, a régi tűzoltókocsi alkatrésznek történő 
eladását, az ár ráfordítását az újra. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.  

 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt , Tuba Erik polgármester a képviselő-testület 
ülését 19 órakor bezárta. 
 

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



Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének ülése 
2007. július 27. 
 
3. 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: 
8/2007. (III.2.) határozat a bankváltásról 
38/2007. (IV.28.) határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati társulási 
megállapodást módosításának aláírása 
40/2007. (VI.28.) határozat az Étkeztetési és házi segítségnyújtási társulási megállapodás 
módosítását 
41/2007 (VI.28.) határozat: helyi szervezete támogatására kiírt pályázatról 
42/2007 (VI.18.) határozat: az általános iskolai és napközi otthonos óvodai feladatok 
ellátására vonatkozó intézményi társulási megállapodás 
43/2007 (VI.28.) határozat: létszámcsökkentésre kiírt pályázat beadása 
44/2007 (VI.28.) határozat: Intézmény megszűnése miatt intézményvezető közalkalmazotti 
jogviszonyának megszüntetése. 
 
A Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás tegnapi ülésén tájékoztatást kaptunk az 
OTP Garancia biztosító ajánlatáról, Kapuvár társégének turisztikai lehetőségeiről, beszámolt a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a tevékenységéről. Pedagógiai szakszolgálat 
Együttműködési Megállapodását, Belső Ellenőrzési Együttműködési Megállapodás 
módosítását és a Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződésének 
módosítását fogadta el a társulás. 
Kapuvár és Térsége Kistérség Fejlesztési Tanácsa ülésén beszámolt a területfejlesztési 
menedzser a 2007. I. félévi munkájáról, valamint pályázatok várható kiírásáról kaptunk 
tájékoztatást. 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az ÖNHIKI pályázaton 21.363 eFt összeget nyert 
településünk. 
 
Köszönöm Domiter Ferencnek a mezőgazdasági út rendbetétele során a szervezőmunkán túl 
felajánlott 1 havi tiszteletdíját. Köszönöm a Rábamenti Termelőszövetkezet valamint Pápóc 
Község támogatását, a társadalmi munkában résztvevők segítségét. Kérem Domiter képviselő 
urat, hogy név szerint is sorolja majd fel őket. 
 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt hónap során folytatott munkájukról. 
 
 
 
 
            Tuba Erik 
          Polgármester 



Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2007.(…….) rendelettervezete a 
szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 
55/C. §-ának a.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az adósságkezelési szolgáltatás 
működtetéséről az alábbi rendeletet alkotja:  
 
A RENDELET HATÁLYA 
 
1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az Sztv. 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott személyekre.  
 
 
2. § 
 
(1) Az önkormányzat a rendelet 3. §-ában meghatározott tartozások enyhítésére 
adósságkezelési szolgáltatást biztosít.  
 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás esetén az adós adósságkezelési tanácsadásban és 
adósságcsökkentési támogatásban részesül, melyet az adósságkövetelés jogosultjának kell 
folyósítani.  
 
 
 
AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 
3. § 
 
(1) Adósságkezelési szolgáltatás nyújtható annak a családnak vagy személynek, aki e 
rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik 
és akinek a családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő 
kérelmező esetén annak 200%-át.  
 
(2) Támogatás az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek számától függően a 
következő alapterületű lakásokhoz nyújtható: 
 
Személyek száma:   Szobaszám:        Alapterület: 
 2 személyig     2 szoba          80 m2-ig 
 4 személyig     3 szoba        120 m2-ig 
 4 személytől     4 szoba        150 m2-ig 
    további személyekig   (személyenként fél       (személyenként  
            szobával emelkedik)                  20 m2-rel  
     emelkedik)   
(3) A támogatás megállapításának további feltétele, hogy  
a) az adósság mértéke meghaladja az 50.000 Ft-ot, 



b) a tartozás legalább 6 hónapig fennálljon, vagy közüzemi díjtartozás miatt a 
szolgáltatást kikapcsolták 
c) a kérelmező vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított 
adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését,  
d) a kérelmező részt vesz az Egyesített Szociális Központ Családsegítő Szolgálata által 
működtetett adósságkezelési tanácsadáson. 
 
(4) E rendelet szerint adósságnak minősül: 
a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz, áram, víz és csatornaszolgáltatás) 
b) lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék. 
 
(5) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek számától.  
 
 
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS 
 
4. § 
 
(1) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az az adós, aki e rendelet 3. §-ában 
meghatározott feltételeknek megfelel, a támogatás feltételeit meghatározó külön szerződést az 
Egyesített Szociális Központ Családsegítő Szolgálatával megköti és az abban foglaltakat 
teljesíti.  
 
(2) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális 
támogatásnak minősül. 
 
(3) A támogatás mértéke és az adósság felső határa nem haladhatja meg az Sztv. 55/A. § 
(2) bekezdésében meghatározott mértéket.  
 
(4) Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 6 hónap, amely indokolt esetben egy 
alkalommal 3 hónappal meghosszabbítható.  
 
 
5. § 
 
(1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást az Egyesített Szociális Központ 
Családsegítő Szolgálatán keresztül látja el.  
 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési 
tanácsadóval (továbbiakban: tanácsadóval) való előzetes együttműködés, melynek időtartama 
legfeljebb 3 hónap. Az együttműködés tartamát az adós és a tanácsadó között létrejövő 
írásbeli megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) határozza meg.  
 
 
 
 
6. § 
 
(1) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó: 



a) Tajékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, 
b) Az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós családjának gazdálkodását, fizetési 
kapacitását és kézségét, s ennek alapján javaslatot tesz az adósságekezelési szolgáltatásba 
történő bevonásra.  
c) Az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásosos megállapodást (a 
továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt.  
d) Az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és legalább 
havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési 
megállapodásban foglaltak betartását.  
e) Szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés 
módosítását.  
 
(2) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az együttműködés keretében az adós 
köteles: 
a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi 
megismeréséhez és nyilvántartásához,  
b) havonta a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési 
megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, 
c) a saját és családja bevételeinek és kiadásainak alakulásáról köteles háztartási naplót 
vezetni,  
 
 
7. § 
 
(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget 
vissza kell téríteni, ha a jogosult: 
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy 
b) az általa vállalt adósságtörlesztést határidőben nem teljesíti, illetőleg 
c) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal 
kapcsolatos fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 
d) a szolgáltatásra való jogosultság megállapításakor, vagy a szolgáltatás tartalma alatt 
valótlan adatokat közöl. 
 
(2) Az adósságcsökkentési támogatás az (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetése 
esetén adósságcsökkentési támogatás ismételten nem állapítható meg.  
 
(3) Nem állapítható meg adósságkezelési támogatás, ha  
a) az adós vagy a vele egy családban élő az Sztv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
vagyonnal rendelkezik, 
b) az adós olyan lakásban lakik, amelyre tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződést 
kötöttek, 
c) az adós önkormányzat által bérbeadott lakásban lakik. 
 
 
 
 
 
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 
8. § 



 
(1) Az adós írásbeli kérelmét a tanácsadónak terjeszti elő. A kérelemben a kérelmező 
felhatalmazást ad a tanácsadónak, hogy a szolgáltatóknál a személyét és családját érintő 
adósságokról tájékozódjon.  
 
(2) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) az adósságkezelési támogatás körébe bevont tartozások összegéről, valamint a 
keletkezés időszakáról szóló igazolást,  
b) a hátralék keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot és az azt igazoló 
dokumentumokat, 
c) a lakásban együtt lakóknak a kérelem benyújtását megelőző 6 havi nettó jövedelmének 
igazolását,  
d) lakáscélú kölcsönszerződéséből fennálló hátralék esetén az ingatlan tulajdoni lapjának 
a másolatát. 
 
(3) A tanácsadó a kérelmet az együttműködési megállapodással, valamint a szükséges 
iratokkal együtt továbbítja a Polgármesteri Hivatalhoz döntésre való előkészítés céljából.  
 
(4) Adósságkezelési szolgáltatás megállapításáról I. fokon a Szociális Bizottság, II. fokon 
a képviselő-testület dönt.  
 
 
9. § 
 
 
Ezen rendelet 2007. …………….. lép hatályba. 
 
 
 
Tuba Erik          Dr. Gál László 
polgármester              jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2007. …………………….. megtörtént. 
 
 
Rábakecöl, 2007. …………………... 
 
 
 
          Dr. Gál László 
                Jegyző 



Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének ülése 
2007. július 27. 
 
 
8. napirend: Különfélék, bejelentések 
 

Előterjesztés 
 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogató szolgálatának Beled ellátási 
körzetére vonatkozó Ellátási szerződésének módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat 
(továbbiakban: MMSZ) 2007. július 9-én kelt levelében kérelemmel fordult a Társuláshoz, 
melyben kérte a Beled ellátási körzetére vonatkozó 2005. december 20-án kelt Ellátási 
szerződés 3. pontjának módosítását. 
A Kapuvári Támogató Szolgálattól különvált a Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat, mely 
Beled ellátási körzetének támogató szolgáltatás feladatait biztosítja. A név, a számlaszám, a 
számlavezető bank és a tevékenységi engedély számának változása miatt szükség van az 
Ellátási szerződés módosítására (1. számú melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Belső ellenőrzési feladatok ellátására a kistérség 15 települése 2005. évben együttműködési 
megállapodást kötött. 2006. évben az Állami Számvevőszék vizsgálatai során javasolta a 
belső ellenőrzésre vonatkozó együttműködési megállapodás kiegészítését, a feladatot az 
érintett községek beépítettek intézkedési tervükbe. Ezen túlmenően kiegészült a 
megállapodás-tervezet azzal, hogy a feladatellátást biztosító a 14 településen túlmenően 
Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladatait is lássa el.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Együttműködési Megállapodás módosításának 
tervezetét (2. számú melléklet) elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
            Tuba Erik 
          Polgármester 



1. melléklet 
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
 
 
amely létrejött egyrészről: 
 
Beled Község Önkormányzata  (9343 Beled, Rákóczi u. 137.) adószám: 15366399-2-08, KSH 
azonosító: 0810588, PIR törzs szám: 366399,  képviselő: TOMPÁNÉ BALOGH MÁRIA  
polgármester,  
 
Agyagosszergény Község Önkormányzata (9441 Agyagosszergény, Kossuth u. 16.) adószám: 
15370103208, KSH azonosító: 0829407, PIR törzs szám: 370103, képviseli: RATATICS 
TIBORNÉ polgármester,  
 
Cirák Község Önkormányzata (9364 Cirák, Fő u. 6.) adószám: 15370172-108, KSH 
azonosító: 15370172751132108, PIR törzs szám: 37017000, képviseli: TÓTH SÁNDOR  
polgármester, 
 
Dénesfa Község Önkormányzata (9365 Dénesfa, Fő u. 11.) adószám: 15370213-1-08, KSH 
azonosító: 0832595,  PIR törzs szám: 370213, képviseli: TAKÁCS LAJOS  polgármester,  
 
Edve Község Önkormányzata  (9343 Edve, Petőfi, u. 60.) adószám: 15370268-2-08, KSH 
azonosító: 0822442, PIR törzs szám: 370268, képviseli: IMRE LÁSZLÓ CSABA 
polgármester,  
 
Gyóró Község Önkormányzata (9363 Gyóró, Fő u. 7.) adószám. 15370361-1-08, KSH 
azonosító: 15370361751132108, PIR törzs szám: 370367000, képviseli: ÖTVÖS LÁSZLÓ 
polgármester,  
 
Himod Község Önkormányzata (9362 Himod, Kossuth u. 1.) adószám: 15370392-2-08, KSH 
azonosító: 15370392751032108, PIR törzs szám: 0804020, képviseli: Dr. PŐDÖR PÉTERNÉ  
polgármester, 
 
Hövej Község Önkormányzata  (9361 Hövej, Fő u. 52.) adószám: 15368133-1-08, KSH 
azonosító: 15368133751132108, PIR törzs szám: 368139000, képviseli: DR. NÉMETHNÉ 
ISTVÁN ERZSÉBET  polgármester, 
 
Kisfalud Község Önkormányzata  (9341 Kisfalud, Kossuth u. 61.) adószám: 15370866-1-08,  
KSH azonosító: 1537866751132108, PIR törzs szám: 370862000, képviseli: BALOGH 
ISTVÁN  polgármester, 
 
Mihályi Község Önkormányzata (9342 Mihályi, Kisfaludi u. 19.) adószám: 15366478208, 
KSH azonosító: 15366478751132108, PIR törzs szám: 366476000, képviseli: PAP 
LAJOSNÉ,  polgármester,  
 
Rábakecöl Község Önkormányzata  (9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.) adószám: 
15370615208,  KSH azonosító: 15370615751132108,  PIR törzs szám: 370619000, képviseli: 
TUBA ERIK  polgármester,  



 
Vadosfa Község Önkormányzata (9346 Vadosfa, Kossuth u. 19.) adószám: 15370770108, 
KSH azonosító: 15370770751132108, PIR törzs szám: 370774, képviseli: SZAKÁCS LAJOS 
polgármester,  
 
Vásárosfalu Község Önkormányzata  (9343 Vásárosfalu, Fő u. 38.) adószám: 15370811-2-08, 
KSH azonosító: 0817880, PIR törzs szám: 370817, képviseli: MOLNÁR SÁNDOR 
polgármester,  
 
Vitnyéd Község Önkormányzata  (9371 Vitnyéd, Fő u. 7.) adószám: 15368171-2-08, KSH 
azonosító: 0825797, PIR törzs szám: 368173, képviseli: TÓTH KÁLMÁN polgármester,  
 
mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
              másrészről: 
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület  (1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.) 
adószám: 19025702-1-43,  KSH azonosító: 19025702-8532-111-01, törzsszám: 61816, 
cégbírósági bejegyzés száma: 7Pk. 60010/1989,  képviseli: KOZMA IMRE elnök 
  
mint megbízott (továbbiakban: MMSZ) 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott feltételek mellett:  
 
 
A szerződő felek a közöttük támogató szolgáltatás keretébe tartozó feladatok ellátására 
vonatkozóan 2005. december 20-án létrejött és 2006. szeptember 6-án módosított ellátási 
szerződést az alábbiak szerint módosítják:  
 
1.) Az ellátási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
3. Az MMSZ kijelenti, hogy az 1. pontban foglalt feladatok átvételére és ellátására jogosult. 
Az ellátást végző MMSZ adatai: 
Név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálat 
Cím: 9330 Kapuvár, Szent István király u. 8. 
Tevékenységi engedélyének száma és kelte: VII-5219/2/2005 2005. 12. 20. 
Adószáma: 19025702-1-43 
Számlaszáma: 10404986-00001452-00000006 
Számlavezető pénzintézet neve, címe: K&H Bank Rt. 9330 Kapuvár, Fő tér 13. 
 
2.) Szerződő felek az ellátási szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírják. 
 
 
 
 
Kapuvár, 2007. július 26.  
 
 
 



Megbízók: 
 
 
……………………………………     
 ……………………………………    
BELED Község Önkormányzata     AGYAGOSSZERGÉNY 
Község  Önkormányzata 
Tompáné Balogh Mária  polgármester                                Ratatics Tiborné  polgármester 
……………………………………     
 ……………………………………    
CIRÁK Község Önkormányzata          DÉNESFA 
Község Önkormányzata 
Tóth Sándor polgármester                  Takács Lajos  
polgármester 
 
……………………………………     
 ……………………………………    
EDVE Község Önkormányzata           GYÓRÓ 
Község Önkormányzata 
Imre László Csaba  polgármester            Ötvös László 
polgármester 
……………………………………     
 ……………………………………    
HIMOD Község Önkormányzata            HÖVEJ 
Község Önkormányzata 
Dr. Pődör Péterné  polgármester              Dr. Némethné István 
Erzsébet polgármester 
……………………………………     
 ……………………………………    
KISFALUD Község Önkormányzata           MIHÁLYI 
Község Önkormányzata 
Balogh István  polgármester        Pap Lajosné  
polgármester 
……………………………………     
 ……………………………………    
RÁBAKECÖL Község Önkormányzata         VADOSFA Község 
Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester                  Szakács 
Lajos  polgármester 
……………………………………     
 ……………………………………    
VÁSÁROSFALU Község Önkormányzata         VITNYÉD Község 
Önkormányzata 
Molnár Sándor  polgármester        Tóth Kálmán  
polgármester 
 
Megbízott: 
……………………………………… 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
KOZMA IMRE  elnök 



 
Záradék: 
 
Beled Község Önkormányzat Képviselő-testület a      …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Agyagosszergény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a   …/2007.  (…..…)
  határozatával a szerződést elfogadta. 
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a      …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az    …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete a      …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a     
 …/2007.  (…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a    
 …/2007.  (…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete a     
 …/2007.  (…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a     …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta.  
Mihályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a     
 …/2007.  (…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a     …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Vadosfa Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a     …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a     …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az     …/2007.  
(…..…)  határozatával a szerződést elfogadta. 
 



2. melléklet 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSA 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Kapuvár, Fő tér 1. 

Beled Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Beled, Rákóczi u. 
137. 

Cirák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Cirák, Fő u. 6.  

Dénesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Dénesfa, Fő u. 11. 

Edve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Edve, Petőfi u. 60. 

Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Gyóró, Fő u. 7. 

Himod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Himod, Kossuth u. 
1. 

Hövej Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Hövej, Fő u. 52. 

Kisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Kisfalud, Kossuth u. 
61. 

Mihályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Mihályi, Kisfaludi 
u. 7. 

Osli Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete Székhelye: Osli, Fő u. 9. 

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Rábakecöl, Kossuth 
u. 129. 

Vadosfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Vadosfa, Kossuth u. 
19. 

Vásárosfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Vásárosfalu, Fő u. 
38. 

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Székhelye: Vitnyéd, Fő u. 7. 

 

a köztük 2005. február 9-én létrejött, 2005. június 8-án és 2005. július 13-án módosított belső 
ellenőrzési feladatok ellátását biztosító együttműködési megállapodást (továbbiakban: 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 

1. A Megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint változik: 

1. Az együttműködési megállapodás tárgya: 

A feladatellátást biztosító a fenti 14 település, valamint a Kapuvár és Térsége Kistérség 
Többcélú Társulása (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) számára belső ellenőrzési feladatok 
ellátását vállalja. A feladatellátást biztosító a belső ellenőrzési feladatokat – beleértve a 
belső ellenőrzési vezető feladatait is – a Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala által látja el képesítéssel rendelkező köztisztviselőjével, a 193/2003. (XI. 26.) 
Korm. rendelet, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv előírásainak megfelelően. 



Az éves ellenőrzési tervet a Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa, az egyes önkormányzatokra vonatkozó éves terveket pedig, az önkormányzatok 
képviselő-testületei hagyják jóvá. 

2. E megállapodás módosítás 2007. augusztus 1-jén lép hatályba. 
Szerződő felek jelen szerződésmódosítást, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 

 

Kapuvár, 2007. július 26. 

 

 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  
 Hámori György Borsodi Tamás 
 polgármester címzetes főjegyző 
 

Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  
 Tompáné Balogh Mária Dr. Gál László 
 polgármester körjegyző 
 

Cirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

   Tóth Sándor                                                          Rabi Kinga 
   polgármester körjegyző 

 

Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

  Takács Lajos                                                      Dr. Gál László 
   polgármester körjegyző 

 

 



Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

    Imre László                                                       Dr. Gál László 
   polgármester körjegyző 

 

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

   Ötvös László                                                         Rabi Kinga 
   polgármester körjegyző 

 

Himod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

Dr. Pődör Péterné                                               Németh Lászlóné 
   polgármester körjegyző 

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

Dr. Némethné István Erzsébet                              Lukácsiné Varga Márta 
   polgármester körjegyző 

 

Kisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

Balogh István                                               Lukácsiné Varga Márta 
   polgármester körjegyző 

 

Mihályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

   Pap Lajosné                                            Ottlakán Roland Olivér 
   polgármester körjegyző 

 

 



Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

   Fodor József                                               Csonka László 
   polgármester körjegyző 

 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

    Tuba Erik                                                   Cseh Teréz 
   polgármester jegyző 

 

Vadosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

  Szakács Lajos                                               Ottlakán Roland Olivér 
   polgármester körjegyző 

 

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

Molnár Sándor                                                Dr. Gál László 
   polgármester körjegyző 

Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 

 
 ..................................................  ..................................................  

  Tóth Kálmán Pásztor Katalin 
   polgármester jegyző 

 

 

 

 
Záradék: 

A megállapodást a társulás tagjai az alábbi határozatukkal fogadták el: 

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete:   ………………………. határozat, 

Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 



Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ……………………….
 határozat, 

Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ……………………….
 határozat, 

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ……………………….
 határozat, 

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ……………………….
 határozat, 

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ……………………….
 határozat, 

Kisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 

Mihályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ……………………….
 határozat, 

Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:   ……………………….
 határozat, 

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete:  ………………………. határozat, 

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:   ……………………….
 határozat, 

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat, 

Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:  ……………………….
 határozat, 

 

 


