Rábakecöl Község Képviselő-testülete
9/2007.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. szeptember 13-án 18
órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Dr. Gál László jegyző, Domiter Ferenc
képviselő, Horváth Győző képviselő, Homlok István képviselő, Felhalmi Antal
képviselő, Pandur Ferenc képviselő, Szabó Géza képviselő Tuba Pál képviselő,
Kovácsné Szabó Katalin jegyzőkönyvvezető
Jelen van Takácsné Kovács Mária intézményvezető.
Igazoltan távol: 1 fő
Igazolatlanul távol: Tuba Erik polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselőtestületi tagból 7 megjelent az ülésen.
Tuba Pál képviselő 18 óra 55 perckor más elfoglaltság miatt távozott az ülésről.
19 órakor megérkezett Pandur Ferenc képviselő.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, a kiküldött napirendi
pontoktól eltérően, melyet a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el.

NAPIREND
1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
2. A 3/2007.(III.3.) a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
3. A 2007. évi költségvetés I. féléves teljesítése
Előadó : Tuba Erik
Polgármester
4. Alpolgármester választás
Előadó : Tuba Erik
Polgármester
5. Pályázat kiírása helyi szervezetek támogatására
Előadó : Tuba Erik
Polgármester
6. Kistérségi társulási megállapodások módosítása
Előadó Tuba Erik
Polgármester
7. Különfélék, bejelentések
Előadó : Tuba Erik
Polgármester
8. Petőfi u. felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó : Tuba Erik
polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
1./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről.
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A beszámoló után kérte a képviselőket , hogy számoljanak be a két ülés között
elvégzett képviselői feladataikról.
Szabó Géza képviselő elmondta , hogy az anyagbeszerzésében segített, és
beszámolt az Ügyrendi Bizottság üléséről.
Domiter Ferenc képviselő elmodta, hogy a mezőgazdasági útszakaszok
rendbetételén tevékenykedett. Köszönetet mondott a Rábamenti MTSZ-nek ,
Pápoc Községnek, Pilisvári Józsefnek , Domiter Ádámnak és másoknak akik
segítettek az utak rendbetételében . Felhívta a figyelmet az utak védelmére.
Horváth Győző képviselő a falunap szervezésében és anyagbeszerzésben vett
részt .
Tuba Pál képviselő elmondta, hogy fogadta az erdélyi vendégeket, részt vett a
parlagfű irtásban.
Homlok István képviselő a falunap szervezésében vett részt, és elvégzett kisebb
javításokat.
Felhalmi Antal képviselő a falunapon tevékenykedett, fogadta az erdélyi
vendégeket és részt vett az Ügyrendi Bizottság ülésén.
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
intézkedésekről szóló előerjesztést.

2./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester ismertette a képviselő-testülettel a 3/2007.(III.3.) a
2007.évi költségvetésről szóló rendelet módosításának szükségességét.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet fogadta el :
16/2007. (IX. 17.) RENDELET
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007.
évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.3.)
Rendeletét
az
előterjesztés
szerint
módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és ezt terjessze
fel
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Főosztályához.

A rendelet e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester beszámolt a képviselő-testületnek a 2007. évi
költségvetés I. féléves teljesítéséről.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ez követően kérte a Testület tagjait, hogy a beszámolót vitassák meg.
Mivel hozzászólás nem volt, a testület 7 igen szavazattal tartózkodás és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

58/2007. (IX. 13.) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007.
évi
költségvetésének
I.
féléves
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. szeptember 15.

4./ Napirendi pont
Szabó Géza képviselő az alpolgármester választás miatti aggodalmát fejezte ki .
Azt kérdezte, a polgármester jelöltje miért nem felel meg alpolgármesternek?
Domiter Ferenc is Pandur Ferencet támogatná alpolgármester jelöltnek.
Dr. Gál László közölte, ha nincs jelen a jelölt az ülésen , nem lehet róla
szavazni.
Elmondta, a munka alpolgármester nélkül is megy, de nem olyan hatékonyan. A
felelősség akkor is a polgármesteré , ha van alpolgármester. Felhívta a
polgármester figyelmét arra, egyeztessen a képviselőkkel a jelölt személyéről.
Tuba Erik polgármester azt mondta egyeztet a jelölt személyéről a testület
tagjaival és az egyeztetés eredményétől függően ismét tárgyalják e témát.

5./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester ismertette a képviselő-testülettel pályázat kiírását helyi
szervezetek támogatására.
Az előterjesztés anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Gál László jegyző elmondta, a pályázatot nyert szervezeteknek el kell
számolni a kapott pénzzel. Aki nem tud elszámolni nem kaphat támogatást,
ennek szankció is lehet a következménye.
Tuba Erik közölte, még nem késtek el , december 31-ig kell elszámolniuk a
támogatott szervezeteknek.
2007. október 3-ig annak kell elszámolni, aki újra szeretne pályázni.
A hozzászólások és válaszadás után a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.

59/2007.(IX.13.) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 19/2006.(XII.29)
önkormányzati rendelet felhatalmazása
alapján pályázatot ír ki helyi civil
szervezetek támogatására a mellékelt
pályázati felhívás szerint. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a
pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.

6./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester előterjesztésében kérte, hogy a kistérségi társulási
megállapodások módosításához járuljon hozzá a Képviselő-testület.
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hozzászólás nem volt, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal , tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

60/2007.(IX.13.) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kapuvár és Térsége
Kistérség Többcélú Társulásának társulási
megállapodását az Alapító Okirat
módosítását, továbbá a belső ellenőrzési
feladatok
ellátására
vonatkozó
Együttműködési
megállapodást
az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen
döntésről a társulás elnökét értesítse.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.

7./ Napirendi pont
7./a.
Tuba Erik polgármester közölte a Képviselő-testület tagjaival, hogy 2007.
október 20-án szemétgyűjtő akció lesz. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy
népszerűsítsék az akciót.

7./b.
Tuba Erik polgármester az újonnan alakuló Rábaköz LEADER Helyi Közösség
támogatását kérte a képviselőktől.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Horváth Győző képviselő azt kérdezte magánszemélyek és vállalkozók is
beléphetnek –e az újonnan alakuló helyi közösségbe.
Dr. Gál László jegyző elmondta a vidékfejlesztés érdekében össze kell fogni az
önkormányzatoknak, vállalkozóknak , civil szervezeteknek. Ha nem ismerik fel
érdekeiket az önkormányzatok, nem érhetnek el sikert.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
61/2007.(IX.13. ) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábaköz LEADER
helyi közösségben való részvétellel kapcsolatban az alábbiakban felsoroltakat
megismerte és elfogadja.
1. Megismerték a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 93/ 2007.
(VIII.29) FVM rendeletét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005./EK tanácsi rendelet 3.
és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési
rendjével kapcsolatos egyes kérdéseket.
2. Megismerték az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
52-65 cikkeinek tartalmát.
3. Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá alakuláshoz
szükséges jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma létrehozásában
alapító tagként részt vesz.

4. Hozzájárul ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
( a továbbiakban : FVM), az FVM
Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet ( továbbiakban: FVMVKSZI) valamint a HVI a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény szerint kezelheti.
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Tuba
Erik Polgármester Urat, hogy Rábakecöl települést képviselje az újonnan
alakuló Rábaköz LEADER Helyi Közösségben és a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. szeptember 30.

7./c.

Tuba Erik polgármester elmondta, hogy 2007. szeptember 22-én szombaton
nyugdíjas kirándulást szervez.
Tuba Erik tájékoztatta a képviselőket hogy az Erdélybe tervezett kirándulásra
csak egy fő jelentkezett, így az elmarad.
Horváth Győző képviselő felvetette , hogy a Kultúrház tetejét javítani kellene.
Tuba Erik közölte, hogy Lampert Zsolt elvégzi a szükséges javításokat.
Homlok István képviselő az iskola melletti buszmegálló beüvegezését
szorgalmazta.

Tuba Erik polgármester azt válaszolta, a régi buszmegálló helyett elegánsabb
megállókat kellene terveztetni. A jövő évi költségvetésbe be kell tervezni ennek
a fedezetét.
Felhalmi Antal képviselő felvetette, a temető rendbetétele fontos lenne , a
közelgő Mindenszentek miatt.

Pandur Ferenc elmondta , sok a régi sír. A sírhelyeket nem váltották meg.
Egy –két síremlék nagyobb mint lehetne.
Dr. Gál László közölte a beledi műszaki ügyintéző segít a sírhely kijelölésében.
Elmondta még, hogy a régi síremlékek elszállítása a hozzátartozók feladata. Van
rendelet a temető rendjéről , azt kell betartani.

8./ Napirendi pont

Tuba Erik tájékoztatta a képviselőket a Petőfi u. felújítására benyújtott
pályázatokról.
Az előterjesztés írásos anyaga e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pandur Ferenc elmondta, az ár döntő tényező, de nem szabad csak ezt
figyelembe venni. Érdeklődéssel várja, milyen munkát végeznek a kivitelezők.
Dr. Gál László felhívta a figyelmet arra, hogy kísérjék figyelemmel a felújítás
menetét, folyamatában ellenőrizzék a kivitelezést.
Tuba Erik megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy a Magyar Aszfalt Kft. legyen a
kivitelező, velük kössék meg a szerződést.
A testület tagjai egyhangúlag támogatták, hogy a Magyar Aszfalt Kft. legyen a
kivitelező.

62/2007.(IX.13) HATÁROZAT
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az egyszerűsített
közbeszerzési pályázat alapján a Petőfi
utca burkolatfelújítási kivitelezésével a
Magyar Aszfalt Kft-t /1135 Budapest
Szegedi u. 35-37. levelezési cím: 9400
Sopron Lővér krt. 84./ bízza meg.
A beruházás összköltsége 5 534 743-,Ft.
Utasítja a polgármestert, hogy a kivitelező
céggel a vállalkozási szerződést a
pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi
tartalommal kösse meg.
Felelős: Tuba Erik
Polgármester
Határidő: 2007. november 30.

Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt Tuba Erik polgármester a
képviselőtestületi ülést 19 óra 50 perckor bezárta.

Kmf.
Tuba Erik
Polgármester
Kovácsné Szabó Katalin
jegyzőkönyvvezető

Dr. Gál László
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselőtestületének ülése
2007. szeptember 13.
1. 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:
45/2007. (VI.28.) határozat építési társulás működtetésére vonatkozó társulási
megállapodás megszüntetéséről
46/2007. (VII.02.) határozat ajánlati felhívás érvénytelenné nyilvánításáról és új
pályázat kiírásáról
A képviselő-testület döntése alapján csatlakozunk a Bursa Hungarica Alapítvány
felhívásához, ennek megfelelően 2007. október 1. napján kiírásra kerül a
pályázatunk.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ügyrendi bizottság döntése alapján
kiutalásra került az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 110 eFt, a Pajtaműhely
Alapítványnak pedig 150 eFt támogatás melyet a tűzoltóverseny valamint a
kézműves tábor rendezvények lebonyolításánál használtak fel a szervezetek.
A Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás augusztus 28-i ülésén a
Társulási Megállapodás, valamint az Alapító Okirat módosítását, a Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását és a 2007. év I. félévi költségvetésének
teljesítéséről szóló határozatot fogadta el, a belső ellenőrzési feladatok ellátására
kötött Együttműködési Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint
jóváhagyta.
Megköszönöm az Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény dolgozóinak az
elmúlt hetekben tanúsított helytállását. Név szerint:
Tuba Pálné - Az ÁNTSZ által hiányolt eszközök beszerzése Győrben és
Kapuváron, a betegszabadság ideje alatt elmaradt adminisztrációs munkák
utólagos pótlása
Homlok Istvánné - szabadság ideje alatt végzett adminisztráció, felajánlotta,
hogy szeptember első két hetében napi 8 órában dolgozik az iskolában a
felmentési ideje alatt.

Soós Gyuláné - Augusztus 13-tól szeptember 12-ig helyettesít a konyhán,
miközben ellátja saját feladatait is.
Boros Margit - Szeptemberben felajánlott egy hét önkéntes napközis ügyeletet
Vargáné Simon Katalin - Egész tanévben társadalmi munkában vállalta az alsós
gyerekekkel a számítástechnikai foglalkozásokat.
Takácsné Kovács Mária - Augusztus 1-23-ig szabadság ideje alatt önként
felvállalta és intézte az intézmény megszűnésével kapcsolatos ügyeket. Boros
Margittal együtt felajánlotta, hogy az 1-4 összevont készségtárgyak mellett
további foglalkozásokat biztosítanak a gyerekeknek.
Soós Ákos és Tuba Csaba vállalkozók a felújítandó asztalok Kapuvárra és vissza
szállítását vállalták.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Erkel u. 11. sz. alatti lakás bérleti
szerződését megkötöttük. A havi 25.000,- Ft bérleti díj fizetéséről éves
kimutatást készítünk a képviselőtestület és a bérlő számára. Egyúttal
megköszönöm a lakosságtól, valamint a vidékről érkezett adományokat és segítő
kezeket, név szerint:
Giczi Józsefné - szekrények, fekvőhelyek
Szarvas József - 1 üveges szekrény, kanapé
Takács Sándor - 1 heverő, 1 fotelágy, 1 kis konyhaszekrény, segítség a
költözésnél
Tuba Ernőné - fekvőhely, étkezőasztal, dohányzó asztal, 2 szőnyeg, 1 kerékpár,
fügöny
Novák Jenőné - szőnyeg
Vass László - heverő, párnák, ágynemű, ruhák
Dan Géza ifj. - asztalos munka
Dan Gézáné - 2 paplan
Tuba Vilma - 1 paplan, ágyhuzatok
Nagy Istvánné ifj. - gyerek ruhák
Csizmazia István - kerti szerszámok
Dan Imréné - ruhák
Kovács Ernő - gyermek kerékpárok
Ötvös Károly - hűtőjavítás
Homlok István - gázszerelés
Keresztes Magdolna - ruhák
Abdai olasz-magyar család: szekrénysor, iskolai felszerelések
Szili János, Babót - szekrénysor
Horváth Imre - paprika, paradicsom
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.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a falunapi rendezvények
megvalósítása összesen 715,391,- forintba kerültek, ebből 104.850,- Ft
szolgáltatás és termék felajánlás, 138 eFt pedig pénzbeni támogatás formájában
kaptuk. A költségvetésben e célra 550 eFt összeget terveztünk, melyből
483.141,- Ft került felhasználásra. A rendezvény támogatói: Kis-Rába Menti
Takarékszövetkezet, Rábamenti MGTSZ, Tak-Hús Kft., Soós '99 Kft., Hajtó
Tibor, Csuka Ferenc, Beled Coop Rt., Knapp József, Büki Cipó Kft., Ács István,
Family Frost, Ambrózia Pékség, Homlok Gábor
Az erdélyi testvérkapcsolat programjaira 100 eFt összeget terveztünk, melyből a pályázaton elnyert 50 eFt-on felül - 59.070,- Ft került felhasználásra.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt hónap során folytatott
munkájukról.

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. szeptember 13.
2.
napirendi pont
A 3/2007. (III.2.) a 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Megtárgyalásra a képviselőtestület elé terjesztem a 3/2007. (III.2.) a 2007. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítástervezetét.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a költségvetési főösszeg megváltozatása
nélkül a mellékelt költségvetés módosítás táblázatban foglalt átcsoportosításokat
megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.
Előterjesztés mellékletei:
- 3/2007 (III.03.) rendelet módosításának tervezete
- 1/A sz. melléklet előirányzat módosítás tervezet
- 2/A sz. melléklet előirányzat módosítás tervezet
- Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő - Testületének /2007. évi
költségvetésének módosítása (átcsoportosítások)
- Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása

Rábakecöl, 2007. szeptember 13.
Tuba Erik
Polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő – Testületének /2007. (09.13) rendelete
A 2007. évi költségvetésről szóló rendeletek 3/2007. (III.03.) rendeletének
(továbbiakban: R.) módosításáról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az alábbiak szerint
rendelkezik:

1.§.
Módosított előirányzat
a.) Kiadási főösszegét: 144.010 e Ft
b.) Bevételi főösszegét 101.955 e Ft +21.363
c.) Működési hiányát 42.055 e Ft
-21.363
állapítja meg:

144.010 e Ft
123.318 e Ft
20.692 e Ft

Ezen belül:
- felhalmozási célú bevétel: 19.267 e Ft
- felhalmozási célú kiadás: 19.267 e Ft

19.267 e Ft
19.267 e Ft

Ebből:
Felhalmozási kiadások áfá-val együtt:
- felújítások áfá-val: 1.737 e Ft
+658
- beruházás áfá-val: 910 e Ft
- felhalmozási c. pénz e. átad.: 4.080 e Ft
- felhalmozási célú tartalék: 12.540 e Ft

2.395 e Ft
910 e Ft
+83
-83, -658

Működési célú bevétel: 124.743 e Ft

124.743 e Ft

Működési célú kiadás: 124.743 e Ft

124.743 e Ft

Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 66.110 e Ft
-1746
- munkaadót terhelő járulékok: 20.711 e Ft
-536
- dologi és egyéb folyó kiadások:25.595 e Ft -450, -1082
- műk. c. pénz e. átad.:
2.550 e Ft
+3.364, +334, -334
- tárasadalom és szoc.pol. juttatások: 3.977 e Ft
+450
- tartalék:
300 e Ft
- működési célú hitel visszafiz.: 5000 e Ft
- működési célú hitel kamata: 500 e Ft
Jogcímenkénti bontásban állapítja meg.

64.364 e Ft
20.175 e Ft
24.063 e Ft
5.914 e Ft
4427 e Ft
300 e Ft
5000 e Ft
500 e Ft

4163 e Ft
11.799 e Ft

2.§.
A R. 4.§.-ával elfogadott 1/A és 1/B melléklet helyébe a jelen rendelet 1/A és 1/B melléklete
lép.

3.§.
A R. 5.§.-ával elfogadott 2/A és 2/B melléklet helyébe a jelen rendelet 2/A és 2/B melléklete
lép.

4.§.
ZÁRÓ RENDELEKZÉS
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérőla jegyző gondoskodik.

Tuba Erik
Polgármester

Dr. Gál László
jegyző

1/A sz. melléklet

Költségvetés bevételi előirányzat módosítás
2007.június 30-ig
ezer Ft-ban
eredeti ei:

módosított ei:

Normatív állami hozzájárulás
Személyi jöv. adó
ÖNHIKI-s támogatás
21.363
Központosított támogatások évközbeni
Pótigénylés alapján
CÉDA támogatás
Pályázati elszámolás
(önk.épületre)
Gépjárműadó
Termőföld bérbead. származó bevétel
Működésre átvett pénzeszköz (TB)
Átvett Pénzeszköz(számítógép:100 + helyettesítés:1.320)
Egyéb működésre átvett pénzeszköz(közhasznú fogl)
Működési bevételek
PANNON-VÍZ bérleti díja (770.100 * 4)
Magánszemélyek kommunális adója
Talajterhelési díj
Iparűzési adó
Építményadó:
Pótlék, bírság
Szennyvíz érd. hozzájárulás befizetés

30.651
30.651
22.099
22.099
+ 21.363

Összesen:

92.114 +21.363 113.477

Kötelezettségvállalással terhelt előző évi működési
Pénzmaradvány
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
8.670
Összesen:
123.318
Hitelfelvétel működésre
20.692
Mindösszesen:

1.000

1.000

1.600
5.600
5
8.700
1.420
500
7.999
3.080
650
400
5.500
500
30
2.380

1.600
5.600
5
8.700
1.420
500
7.999
3.080
650
400
5.500
500
30
2.380

1.171

1.171

8.670
101.955
42.055 -21.363

144.010

144.010

2/A számú melléklet

Költségvetési kiadási előirányzat módosítás
2007.június 30-ig.
ezer Ft-ban

Munkahelyi vendéglátás
Iskolai intézményi étkeztetés
Önkormányzatok igazgatási tevék
Községgazdálkodási szolgáltatás
Köztemető fenntartási kiadása

eredeti ei.:

módosított ei.:

1.994
1.078
20.108 – 3364

1.994
1.078
16.744

6.789

6.789

666

666

Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása

47.075 - 450

46.625

Óvodai nevelés, iskolai életm. Felk
Általános iskola, napközi otthon

19.390
1.749

19.390
1.749

Háziorvosi szolgálat

9.557

9.557

Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői szolgálat

36
3.472

36
3.472

Rendszeres pénzbeni ellátások
Eseti pénzbeni ellátások
Művelődési házak feladatai
Közművelődési könyvtári tevékenység

2.532
2.750 +450
880
252

2.532
3.200
880
252

Önkormányzatok elszámolásai(belső
ellenőrzési 63, építési társulás 104,
Szennyvízelvezetés
Ifjúsági önkormányzat(pályázati önerő)

5.800 +3364

9.164

25

25

200

200

________________________________________________________________________
Szakfeladatok összesen:

124.353

124.353

Támogatások
2.000
2.000
PANNON-VÍZ üzemeltetési költsége
3.080
3.080
Tartlék
300
300
Felhalmozási kiadás(önkormányzat. Épre: 1.737)
1.737
1.737
Felhalmozási tartalék
12.540-741
11.799
Belterületi járdák felujításánakterve
+ 658
658
Tűzoltó gépkocsifecskendő beszerz.
+ 83
83
K iadás összesen:
144.010
144.010
==================================================================

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő – Testületének /2007. évi
költségvetésénekmódosítása
Bevételek: (működési célú)
Növekedés e Ft:
Központi hatáskörben:
ÖNHIKI pályázat
Sajáthatáskörben:
Működési célú hitel felvétel

Csökkenés e Ft:

21.363
21.363

Átcsoportosítások: (működési célú)
Pénzeszköz átadás-átvétel:
- Beled Nagyközségi Önkormányzatnak átadott
3.364
- Önkormányzat igazgatási tevékenységeszakfeladat
(körjegyzőséghez való csatlakozáa miatt
Bér 1746, jár.536, dologi 1082)
- Eseti szociális segélyek szakfeladat:
(tankönyv támogatás)
450
- Iskolás korúak ált.isk. okt. szakfeladat:
- Ifjúsági Önkormányzat által nyert pályázati összeg:
334
- Rábakecöl Ifjúsági Önkormányzat részére pályázati összeg átadás:
334

3.364
450

Felhalmozási célú átadott-átvett péneszközök:
- belterületei járdák felújításának tervezése:
- felhalmozási tartalékból:
- kapuvári tűzoltóság részére gépkocsi fecskendő:
- felhalmozási tartalékból:
Előirányzat változás összesen:

658
658
83
83
26.252

26.252

Az Önkormányzat előirányzati főösszegét tekintve előirányzat növekedést ill. csökkenést az
önkormányzat költségvetésében a módosítás nem ereményezett.

Ezer forintban
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
Működési célú bevételek megnevezése
összeg
Működési célú kiadások megnevezése
Intézményi működési bevétel
6.577
Személyi juttatások
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések
Munkaadókat terhelő járulékok
Átvett Működési célú pénzeszközök
10.520
Dologi és egyéb folyó kiadások
Működési célú kölcsönök(igénybevétele vagy visszafizetése
Működési célú pénzeszköz átadások
5.Önkormányzatok sajátos műk. bevételeinek műk.-re fordított része 34.034
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
Normatív hozzájárulások
29.386
Ellátottak juttatása
ÖNHIKI támogatás
21.363
Központosított előirányzatok
1.000
Működési célú tartalék
Egyéb központi támogatások
Működési hitel visszafizetés
Pénzmaradvány működési része
1.171
Működési célú hitelbevétel
20.692
Működési célú bevételek összesen:
124.743
Működési célú kiadások összesen:
Felhalmozási célú bevételek megnevezése:
Felhalmozási célú támogatások:cél-és címzett támogatás
Teki
Céde
Szakmai fejlesztési feladat stb.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Társ.Gazd. szemp. elmaradott települések 100% szja. rész
Lakáshoz jutás feladatai 100 %-a
Magánszemélyek kommunális adója 100 %-a
Magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20 %-a
Felhalmozási pénzből vásárolt rövid lejáratú értékpapír értékesítés,
valamint ennek hozama, kamata
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétel:
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási részre
Felhalmozási Áfa visszatérülése, értékesített eszk.áfája
Felhalmozási célú hitel bevétel, vagy felhalm.Kölcsön visszatér
Felhalmozási célú bevételek összesen:

1.600
2.480
1.265
650
100
-

összeg
64.364
20.175
24.063
5.914
4.227
300
5.500

124.743

Felhalmozású kiadások megnevezése:
Felújítások ÁFÁ val
Beruházások Áfával
Pénzügyi befektetések
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése, nyújtása
Felhalmozási célú hitelek törlesztése
Felhalmozási célú hitel kamata
Rövid lej.értékpapír vásárlása(fejl.bevételből)
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz
Felhalmozási céltartalék
Saját rezsis beruházás

2.395
910
4.163
11.799

Felhalmozási célú kiadások összesen

19.267

2007-év kiadásai összesen:

144.010

4.502
8.670
19.267

2007-évi bevételek összesen:
144.010

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. szeptember 13.
3. napirendi pont
2007. évi költségvetés I. féléves teljesítése
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
Megtárgyalásra a képviselőtestület elé terjesztem a 2007. I. félévi önkormányzati gazdálkodásról
szóló pénzügyi beszámolót.
A mérlegadatokat és egyéb mutatókat már írásban megkapták a képviselők, a számok önmagukért
beszélnek.
Az önkormányzat 2007. első félévi gazdálkodása arányosan követte tervezett költségvetésünk
főösszegét. A körülményekhez képest takarékos gazdálkodást folytattunk, hitelfelvételre nem volt
szükség, bevételeink felülmúlták kiadásainkat. A bevételi főösszeg a költségvetésben tervezett évi
144.010 eFt 48.02%-ában 69.154 eFt összegben teljesült, míg a kiadás 46,36%, 66.759 eFt összegű.
Bevételi oldalon növekedés az ÖNHIKI pályázaton elnyert összeg első félévi időarányos része, mely
10.500 eFt. A tervezetten felül alakultak a talajterhelési díj valamint működési bevételek. Sajnos a
2006. évben kapott működési célú állami támogatásból 3.141 eFt összeget a 2006. évi
mutatóváltozások miatt vissza kellett utalnunk.
Május hónap folyamán 5.000 Ft összeget lekötöttünk értékpapírszámlánkon.
A szűkös források ellenére, az intézmények működtetése mellett 2007. június 30-án 8.223 eFt
összeggel rendelkezett önkormányzatunk.
Bár a számok bíztatóan hangzanak, óva intem a képviselő-testületet a költekezéstől. Tervezett
költségvetésünkhöz képest még 20.692 eFt hiánnyal küszködünk. A felhalmozási, fejlesztési célú
kiadások, a közelgő ősszel együtt érkező magas működési költségek, a nevelési és oktatási
feladatokra járó szeptembertől szinte teljesen elapadó alacsony normatíva, és az akár beláthatatlan
hatásokat kiváltó végkielégítések óriási hiányt generálhatnak.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassák meg.

Rábakecöl, 2007. szeptember 13.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. szeptember 13.
Előterjesztés az 5. napirendhez: Pályázat kiírása helyi szervezetek támogatására
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2007. évi költségvetésünkben összesen 2.000,- eFt összeget terveztünk szervezetek működési támogatására.
Ebből a mai napig 941eFt összeg került felhasználásra. A 19/2006 (XII.29.) rendeletünk alapján javaslom az
alábbi tervezetnek megfelelően pályázat kiírását:
Pályázati felhívás
(TERVEZET)
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati rendelet
felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel
Keretösszeg: 850.000,- Ft
Pályázható összeg felső határa: 500.000,- Ft
Pályázható célok: Működési jellegű költségek, rendezvények
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2008.02.29
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2007. október 3. 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. szeptember 13.
Tuba Erik
Polgármester
s.k.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni szíveskedjen.

Rábakecöl, 2007. szeptember 11.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. szeptember 13.
Előterjesztés a 8. napirendhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Belső ellenőrzési feladatok ellátására a kistérség 15 települése 2005. évben együttműködési megállapodást
kötött. E társulás a 15 településen túlmenően ellátja a Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása belső
ellenőrzési feladatait is. 2007. szeptember 1-jétől a többcélú társulásba be kíván lépni többek között Babót,
Szárföld és Veszkény Község Önkormányzata, amelyek eddig nem voltak a belső ellenőrzési társulásnak sem
tagjai. A Többcélú Társulás egyik kötelezően vállalt feladata a belső ellenőrzés, ezért a belépéssel egy időben
szükséges belépniük a belső ellenőrzési társulásba is. A községek polgármesterei a belépéshez
szándéknyilatkozatukat megküldték. Az együttműködési megállapodás tervezett módosítását az előterjesztés
mellékleteként csatolom.
Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulásába felvételét kérte Babót, Gyóró, Rábakecöl, Szárföld és
Veszkény települések Önkormányzata. A községek a Társulási Megállapodásban foglalt feltételeket vállalják.
A kistérség munkatársai a tervezet készítésekor felülvizsgálták a megállapodást, és a szükséges változtatásokat
átvezették. A Társulási Megállapodás felülvizsgálatával egyidőben a jogszabályi előírásoknak megfelelően
pontosították az Alapító Okiratot, és kiegészítették a csatlakozni kívánó önkormányzatokkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Együttműködési Megállapodás, a Társulási Megállapodás,
illetve az Alapító Okirat módosítását elfogadni szíveskedjenek.
Rábakecöl, 2007. szeptember 5.

Tuba Erik
polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratát az alapítók az alábbiak szerint módosítják:
Az Alapító Okiratban az alapítókra vonatkozó rész az alábbiak szerint változik:
Alapítója:

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Beled Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Dénesfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Himod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(Kizárólag területfejlesztési feladatokra az alábbi önkormányzatok képviselőtestületei:)
Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Az Alapító Okiratban a Felügyeleti szervre vonatkozó rész az alábbiak szerint változik:
Felügyeleti szerve:

A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Megállapodásban meghatározott módon

Hivatal

a

Társulási

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi szöveggel:
Gazdálkodásának
ellenőrzése:

a Társulás Pénzügyi Bizottsága látja el.

Az Alapító Okiratban a Gazdálkodásának belső ellenőrzésére vonatkozó rész az alábbiak szerint változik:
Gazdálkodásának
belső ellenőrzése:

Együttműködési megállapodás alapján társulásban, belső ellenőrök végzik.

Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi szöveggel:
Költségvetési szerv

vezetőjének kinevezési
rendje:

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. tv. 5.§ (3) bekezdése alapján történik.

Az Alapító Okiratban a Tevékenységi köre alaptevékenységenként része az alábbiak szerint változik:
45401-8
55230
55241-1
75115
75119-7
75123
75129
7516
7517
7518
75192-2
75196-6
75199-9
80110
80120
80130
80210
80220
80400
80510
80521-2
80541-0
80590
85100
85300
90120
90210
92310
92400
92600

Épületfenntartás és korszerűsítés
Intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
Gazdasági és pénzügyi ellenőrző szervek tevékenysége
Máshová nem sorolható szervek tevékenysége
Közbiztonság, tűz-és katasztrófa elhárítás
Államigazgatási, önkormányzati szolgáltatás
Nem államigazgatási célú szolgáltatások, tevékenységek
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető
elszámolásai
Finanszírozási műveletek elszámolása
Óvodai nevelés
Általános iskolai oktatás
Alapfokú művészet oktatás
Általános középfokú oktatás
Szakiskolai oktatás, szakképzés
Egyéb oktatás
Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
Pedagógiai szakszolgálat
Pedagógiai szakmai szolgáltatás
Oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek
Humán egészségügyi ellátás
Szociális és gyermekvédelmi feladatok
Településtisztasági szolgáltatás
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Könyvtári tevékenység
Sporttevékenység
Máshová nem sorolt kulturális és sport tevékenység

Kiegészítő tevékenység az alábbiak szerint módosul:
70101-5
74991-4

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok maradnak.
Kapuvár, 2007. augusztus 28.

Aláírások:
Agyagosszergény Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Ratatics Tiborné polgármester

…………………………….
Horváthné Nagy Szilvia jegyző

Babót Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Molnár János polgármester

……………………………….
Degovics Ildikó jegyző

Beled Nagyközség Képviselő-testülete nevében:
………………………………..
Tompáné Balogh Mária polgármester

………………………………….
Dr. Gál László jegyző

Cirák Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………………….
Tóth Sándor polgármester

………………………………….
Rabi Kinga körjegyző

Dénesfa Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………………
Takács Lajos polgármester

………………………………….
Dr. Gál László jegyző

Edve Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………………
Imre László polgármester

………………………………….
Dr. Gál László jegyző

Gyóró Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………………
Ötvös László polgármester

…………………………………..
Rabi Kinga körjegyző

Himod Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………………
Dr. Pődör Péterné polgármester

………………………………….
Németh Lászlóné körjegyző

Hövej Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………………..
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester

…………………………………..
Lukácsiné Varga Márta körjegyző

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
…………………………………..
Hámori György polgármester

……………………………………
Borsodi Tamás jegyző

Kisfalud Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………………..
Balogh István polgármester

……………………………………
Lukácsiné Varga Márta körjegyző

Mihályi Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………………….
Pap Lajosné polgármester

……………………………………
Ottlakán Roland Olivér körjegyző

Osli Község Képviselő-testülete nevében:
…………………………………………..
Fodor József polgármester

……………………………………
Csonka László jegyző

Rábakecöl Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………………….
Tuba Erik polgármester

……………………………………
dr. Gál László jegyző

Szárföld Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………………………
Horváth Ferenc polgármester

……………………………………
Pintér Róbert jegyző

Vadosfa Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………………
Szakács Lajos polgármester

……………………………………
Ottlakán Roland Olivér körjegyző

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete nevében:
…………………………………….
Molnár Sándor polgármester

……………………………………
dr. Gál László jegyző

Veszkény Község Képviselő-testülete nevében:
…………………………………….
Matzkó János polgármester

……………………………………
Főző Lívia jegyző

Vitnyéd Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………………
Tóth Kálmán polgármester

……………………………………………
Pásztor Katalin jegyző

ZÁRADÉK:
A fenti Alapító Okiratot az alábbi települések fogadták el teljes körrel a kistérségi többcélú társulás
létrehozására:
Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Beled Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
Dénesfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gyóró Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Himod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hövej Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kapuvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mihályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szárföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vadosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vásárosfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Veszkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A fenti Alapító Okiratot az alábbi települések fogadták el kizárólag a területfejlesztési feladatok
megvalósítása tekintetében
Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Osli Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vitnyéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Kapuvár Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Beled Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Székhelye:

Székhelye:

Kapuvár, Fő tér 1.

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, 2005. július 13-án és 2007. július 26-án módosított
belső ellenőrzési feladatok ellátását biztosító együttműködési megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) az
alábbiak szerint módosítják:
1. Az együttműködési megállapodás feladatellátást igénylők köre 2007. szeptember 1-jével az alábbi
önkormányzatokkal bővül:
Babót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Molnár János polgármester
9351 Babót, Ady u. 3.
törzsszám: 368128000
adószám: 15368126-2-08
statisztikai szám: 15368126 7511 321 08
Szárföld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Horváth Ferenc polgármester
9353 Szárföld, Fő u. 16.
törzsszám: 368151000
adószám: 15368157-2-08
statisztikai szám: 15368157 7511 321 08
Veszkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Matzkó János polgármester
9352 Veszkény, Fő u. 63.

törzsszám: 368162000
adószám: 15368164-2-08
statisztikai szám: 15368164 7511 321 08

2. A megállapodás 1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
A feladatellátást biztosító a fenti 17 település, valamint a Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú
Társulása (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) számára belső ellenőrzési feladatok ellátását vállalja.
3. E megállapodás módosítás 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
Szerződő felek jelen szerződésmódosítást, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Kapuvár , 2007. augusztus 28.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
..................................................
Hámori György
polgármester

..................................................
Borsodi Tamás
címzetes főjegyző

Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Molnár János
polgármester

..................................................
Degovics Ildikó
jegyző

Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Tompáné Balogh Mária
polgármester

..................................................
Dr. Gál László
körjegyző

Cirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................

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

Tóth Sándor
polgármester

Rabi Kinga
körjegyző

Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Takács Lajos
polgármester

..................................................
Dr. Gál László
körjegyző

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Imre László
polgármester

..................................................
Dr. Gál László
körjegyző

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Ötvös László
polgármester

..................................................
Rabi Kinga
körjegyző

Himod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Dr. Pődör Péterné
polgármester

..................................................
Németh Lászlóné
körjegyző

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Dr. Némethné István Erzsébet
polgármester

..................................................
Lukácsiné Varga Márta
körjegyző

Kisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében

..................................................
Balogh István
polgármester

..................................................
Lukácsiné Varga Márta
körjegyző

Mihályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Pap Lajosné
polgármester

..................................................
Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Fodor József
polgármester

..................................................
Csonka László
körjegyző

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Tuba Erik
polgármester

..................................................
Dr. Gál László
körjegyző

Szárföld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Horváth Ferenc
polgármester

..................................................
Pintér Róbert
jegyző

Vadosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Szakács Lajos
polgármester

..................................................
Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Molnár Sándor
polgármester

..................................................
Dr. Gál László
körjegyző

Veszkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Matzkó János
polgármester

..................................................
Főző Lívia
jegyző

Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
..................................................
Tóth Kálmán
polgármester

..................................................
Pásztor Katalin
jegyző

Záradék:
A megállapodást a társulás tagjai az alábbi határozatukkal fogadták el:
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Babót Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

………………………. határozat,
………………………. határozat,
………………………. 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,

Szárföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

………………………. határozat,

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

………………………. határozat,

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat,
Veszkény Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

………………………. határozat,
………………………. határozat,

KAPUVÁR ÉS TÉRSÉGE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Kapuvár és Térsége Kistérség önkormányzatai a közöttük 2004. november 29-én létrejött, 2005. február 9-én,
2005. június 8-án és 2007. március 6-án módosított megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
1. A Társulási Megállapodás II./1. pontjában a „szociális információs szolgáltatás” szövegrész törlésre
kerül, és az alábbi feladattal egészül ki:
- sport
2. A Társulási Megállapodás II./7. pontja az alábbiak szerint változik:
7. A megállapodás 1. függeléke tartalmazza azokat a közös fenntartású intézmények felsorolását, a fenntartó
önkormányzatok megnevezését, a feladatot, amelyeket a Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulásban
résztvevő önkormányzatok külön intézményi társulás keretében működtetnek. A 2. számú függeléket képezik az
intézményi társulási megállapodások, valamint közös feladat ellátására létrejött több önkormányzatot érintő
megállapodások. A függelékek naprakész vezetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.
2. A Társulási Megállapodás III./B./5./8. pontja az alábbiak szerint változik:
8. Kistérségi tanulmányi versenyeket szervez.
3. A Társulási Megállapodás III./B./6. pontja az alábbiak szerint változik:
Szervező tevékenységével megszervezi a társult önkormányzatok intézményeinek, valamint a Többcélú
Társulás belső ellenőrzését Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán keresztül.
4. A Társulási Megállapodás III./B. fejezete az alábbi 7. és 8. ponttal egészül ki:
7.
Sport feladatok
1. Összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztését,
szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
2. Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai
felvilágosító tevékenységében, továbbképzésekben, közös sportrendezvényeken való együttműködést.
3. Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén.
4. Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését.

5. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és a sport feltételeinek és
színvonalának javítását.
6. Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati feladatokban.
7. Kistérségi sport adatbázist hoz létre.
8.
Mozgókönyvtári feladatok
1. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező településeken megszervezi a mozgókönyvtári feladatok ellátást úgy,
hogy olyan könyvtári szolgáltató helyet alakít ki, amely egyben közösségi színtérként is működjön.
2. Kistérségi könyvtári adatbázis hoz létre.
5. A Társulási Megállapodás IV./4/1. és a IV./4./2. pontja az alábbiak szerint változik:
1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, az elnöke, az elnökhelyettesei, a mikro-körzeti társulások, a
Társulás szakmai, ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottságai, a Pénzügyi
Bizottság, valamint a Társulás munkaszervezete.
2. A Társulási Tanács egyben a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait is ellátja. A Kistérségi Fejlesztési
Tanács működésére a területfejlesztési törvényben foglaltakat alkalmazza.
6. A Társulási Megállapodás IV./5/1. és a IV./5./2. pontja az alábbiak szerint változik:
1. A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei
alkotják. A polgármester helyettesítéséről a társult önkormányzatok képviselő-testületei rendelkeznek. A
Kistérségi Fejlesztési Tanácsban a polgármester helyettesítésére a területfejlesztési törvény szabályait kell
alkalmazni. A helyettesként eljáró jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel.
2. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal, a Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjai évente egy
alkalommal beszámolnak a tanácsokban végzett tevékenységükről.
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezete az alábbi 13. ponttal és címmel egészül ki:
13.
Pénzügyi Bizottság
1. A Társulási Tanács három tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre a többcélú kistérségi társulás
tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjait a
Társulási Tanács saját tagjai közül választja meg minősített szavazati többséggel.
2. A Pénzügyi Bizottság működésének szabályait maga állapítja meg.

8. A Társulási Megállapodás V./3./2./b) pontja az alábbiak szerint változik:
b)

zárt ülés elrendeléséhez a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalása esetén, ha
a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene;

9. A Társulási Megállapodás V./4./1. pontja az alábbiak szerint változik:
1. A mikro-körzeti társulás, ágazati bizottság(ok), Pénzügyi Bizottság, eseti munkabizottság határozatképes,
ha tagjainak többsége jelen van. E szervek döntési javaslataikat a jelenlévő tagok egyszerű többségi
szavazatával hozzák meg.
10. A Társulási Megállapodás V./4./3. pontja az alábbiak szerint változik:
3. A Társulás működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) állapítja
meg. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott
kérdésekkel.
11. A Társulási Megállapodás X./2. pontja az alábbiak szerint változik:
2. E Társulási Megállapodás mellékletei és függelékei:
1. számú melléklet:

A többcélú feladatokra társult tagok jegyzéke

1/A. számú melléklet: A kizárólag területfejlesztési célra társult tagok jegyzéke
2. számú melléklet:

A Társulási Tanács tagjait megillető szavazati arányok megoszlása

3. számú melléklet:

A Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjait megillető szavazati arányok megoszlása

1. számú függelék:

Intézményi tárulások közös feladatellátásra létrejött több önkormányzatot érintő
megállapodások

2. számú függelék:

Intézményi társulási megállapodások, közös feladat ellátására létrejött
megállapodások

12. A Társulási Megállapodás 1., 1/A., és 2. számú melléklete helyébe e Megállapodás 1., 1/A., és 2.
számú melléklete lép. A 4. számú melléklet, a Szervezeti és Működési Szabályzat külön
dokumentációt képez, ezért a „4. számú melléklet” szövegrésze törlésre kerül. Az 5/A. és az 5/B.
számú mellékletek jelölése 1. számú függelék és 2. számú függelék megnevezésre változik.
13. Jelen Társulási Megállapodás 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.
Megállapodó önkormányzatok jelen társulási megállapodás módosítást jóváhagyólag írják alá.
Kapuvár, 2007. augusztus 28.

1. számú melléklet
A többcélú feladatokra társult tagok jegyzéke

A Társulásban résztvevő
települési önkormányzatok
neve

1.

Babót község Önkormányzata

2.

Beled Nagyközség
Önkormányzata

3.

Dénesfa Község Önkormányzata

4.

Edve Község Önkormányzata

5.

Gyóró Község Önkormányzata

6.

Himod Község Önkormányzata

7.

Hövej Község Önkormányzata

8.

Kapuvár Város Önkormányzata

9.

Kisfalud Község Önkormányzata

10. Mihályi Község Önkormányzata
11.

Rábakecöl Község
Önkormányzata

12. Szárföld Község Önkormányzata

A Társulásban
A Társulásban résztvevő résztvevő települési Lakosságszám
települési
önkormányzatok 2006. január 1.
önkormányzatok
polgármestereinek
(fő)
székhelye
neve
9351 Babót,

Molnár János

1181

9343 Beled,
Tompáné
Rákóczi u. 137. Balogh Mária

2.891

Ady E. u. 3.

9365 Dénesfa
Fő u. 11.
9343 Edve
Petőfi u. 60.
9363 Gyóró,
Fő u. 7.
9362 Himod,
Kossuth u. 1.
9361 Hövej,

Takács Lajos

421

Imre László Csaba

150

Ötvös László

407

Dr. Pődör Péterné

720

Dr. Némethné
Fő u. 52. István Erzsébet

341

Hámori György

10.829

9330 Kapuvár,
Fő tér 1.

9341 Kisfalud,
Balogh István
Kossuth L. u. 61.
9342 Mihályi,
Pap Lajosné
Kisfaludi u. 7.
9344 Rábakecöl
Tuba Erik
Kossuth u. 129.
9353 Szárföld,
Fő u. 16.

Horváth Ferenc

814
1.159
844
892

13. Vadosfa Község Önkormányzata

9346 Vadosfa,
Szakács Lajos
Kossuth L. u. 19.

91
172

14.

Vásárosfalu Község
Önkormányzata

9343 Vásárosfalu,
Molnár Sándor
Fő u. 38.

15.

Veszkény Község
Önkormányzata

9352 Veszkény,
Fő u. 63.

Matzkó János

917

1/A. számú melléklet

Kizárólag területfejlesztési feladatok ellátására társult további tagok jegyzéke

A Társulásban résztvevő
települési önkormányzatok
neve

1.

Agyagosszergény Község
Önkormányzata

2.

Cirák Község Önkormányzata

3.

Osli Község Önkormányzata

4.

Vitnyéd Község Önkormányzata

A Társulásban
A Társulásban résztvevő résztvevő települési Lakosságszám
települési
önkormányzatok 2006. január 1.
önkormányzatok
polgármestereinek
(fő)
székhelye
neve
9441 Agyagosszergény,
Ratatics Tiborné
Kossuth u. 16.
9364 Cirák,
Fő u. 6.
9354 Osli,
Fő u 9.
9371 Vitnyéd,
Fő u. 7.

902

Tóth Sándor

615

Fodor József

930

Tóth Kálmán

1272

2. számú melléklet

A Társulás tagjainak szavazatszámai többcélú társulási ügyekben
(15 település tekintetében)

Település
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Babót
Beled
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény

A települést megillető
szavazatok száma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Eredeti szavazati szám összesen
Határozatképességhez szükséges
szavazatszám

15
8 + a jelenlévő tagok által képviselt
települések lakosságszáma meghaladja a
többcélú kistérségi társulást alkotó
települések lakosságszámának 1/3-át
jelenlévő tagok többségi szavazata +
meghaladja az általuk képviselt települések
lakosságszámának 1/3-át
legalább a jelenlévő tagok szavazatának 2/3a + eléri az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét

Határozathozatalhoz szükséges
szavazatszám
Minősített többséghez szükséges
szavazatszám

1. számú függelék

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSOK
KAPUVÁR KÖZPONTTAL

Társulás megnevezése

aládsegítő és Gyermekjóléti
olgálati Társulás

Közös fenntartású
intézmények
megnevezése
Családsegítő Intézet
Kapuvár

apuvár, Szent István király u. 11.)

(Kapuvár, Szent István király u.
11.)

apuvár Térségi Intézményi
rsulás

Kapuvár Térségi
Általános Iskola
Előkészítő Szakiskola és
Pedagógiai
Szakszolgálat

Fenntartó
önkormányzatok
megnevezése

Ellátott
feladat

Feladatellátás
kezdete

Kapuvár, Babót,
Himod, Kisfalud,
Mihályi, Osli, Szárföld,
Vadosfa, Veszkény

gyermekjóléti
és családsegítő
feladatok

2005. 01. 01.

Kapuvár, Babót,
Himod, Hövej,
Szárföld, Veszkény

általános
iskolai oktatás

2007. 08. 01.

(Kapuvár, Kossuth L. u. 9-11.)

apuvár-Babót-Himod
vodai Intézményfenntartó
rsulás

Király-tó Óvoda és
Bölcsőde

apuvár-Babót-Himod
lcsődei Intézményfenntartó
rsulás

Király-tó Óvoda és
Bölcsőde

Kapuvár, Babót, Himod

óvodai nevelés

2007. 09. 01.

Kapuvár, Babót, Himod

bölcsődei
ellátás

2007. 09. 01.

Ellátott feladat

Feladatellátás
kezdete

(Kapuvár, Arany J. u. 10.)

(Kapuvár, Arany J. u. 10.)

BELED KÖZPONTTAL

Társulás megnevezése

Közös fenntartású
intézmények
megnevezése

aládsegítő és Gyermekjóléti
olgálati Társulás

Egyesített Szociális
Központ

eled, Vásártér u. 2/1.)

(Beled, Vörösmarty u. 1.)

led, Dénesfa, Edve, Gyóró,
ábakecöl, Vásárosfalu
özségek Intézményi
rsulása

Mikrotérségi Általános
Művelődési Központ
Beled
(Beled, Rákóczi u. 122.)

Fenntartó
önkormányzatok
megnevezése
Beled, Cirák, Dénesfa,
Edve, Gyóró, Hövej,
Rábakecöl,
Vásárosfalu, Vitnyéd,
Egyed, Farád,
Rábapordány,
Rábasebes, Sobor,
Szilsárkány, Vág

gyermekjóléti
és családsegítő
feladatok

2005. 01. 01.

Beled, Dénesfa, Edve,
Gyóró, Rábakecöl,
Vásárosfalu

- az iskolai
napközi,
a
tanulószobai, az
intézményi
étkeztetési
ellátás,
a

2007. 09. 01.

tornatermi
foglalkozás, az
iskolai
könyvtári
szolgáltatás
biztosítása,
továbbá
a
napköziotthonos
óvodai nevelés
ellátása

kezési és Házi
gítségnyújtó Szolgálati
rsulás

Egyesített Szociális
Központ
(Beled, Vörösmarty u. 1.)

Beled, Rábakecöl,
Edve, Vásárosfalu

Étkezés, házi
segítségnyújtás

2006. 05. 01.

Ellátott
feladat

Feladatellátás
kezdete

Kisfalud, Mihályi,
Vadosfa

Általános
iskolai oktatás

2004. 09. 01.

Hövej, Kisfalud,
Mihályi, Vadosfa

Óvodai
nevelés

2007. 09. 01.

MIHÁLYI KÖZPONTTAL

Társulás megnevezése

Kisfalud, Mihályi,
Vadosfa Közoktatási
Intézményi Társulás

Hövej, Kisfalud, Mihályi
és Vadosfa
Óvodafenntartó
Társulása

Közös fenntartású
intézmények
megnevezése

Kisfalud-MihályiVadosfa Általános
Iskola

Fenntartó
önkormányzatok
megnevezése

(Mihályi, Árpád u. 2.)

Gólyafészek-Napfény
Óvoda
(Mihályi, Rába tér 10.)

2. számú függelék
KÖZÖS FELADAT ELLÁTÁSÁRA LÉTREJÖTT,
TÖBB ÖNKORMÁNYZATOT ÉRINTŐ MEGÁLLAPODÁSOK
KAPUVÁRI KÖZPONTTAL
Megnevezés

Résztvevők neve

Ellátott feladat

Feladatellátás
kezdete

Kapuvár, Babót, Beled,
Cirák, Csapod,
Csáfordjánosfa, Csér,
Dénesfa, Edve, Gyóró,
Himod, Hövej, Iván,
Kisfalud, Mihályi, Osli,
Pusztacsalád, Rábakecöl,
Répceszemere, Szárföld,
Vadosfa, Vásárosfalu,
Veszkény, Vitnyéd

háziorvosi, házi
gyermekorvosi
ügyelet

2004. 09. 01.

Pedagógiai szakszolgálat

Kapuvár, Babót, Hövej,
Himod, Kisfalud,
Mihályi,Szárföld, Vadosfa,
Veszkény, Vitnyéd

gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás, fejlesztő
felkészítés,
logopédiai ellátás,
gyógytestnevelés

2005. 02. 15.

Belső ellenőrzés

Kapuvár, Babót, Beled,
Cirák, Dénesfa, Edve,
Gyóró, Himod, Hövej,
Mihályi, Kisfalud, Osli,
Rábakecöl, Szárföld,
Vadosfa, Vásárosfalu,
Veszkény, Vitnyéd

társult
önkormányzatok
intézményeinek belső
ellenőrzése

2005. 02. 15.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás (Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület Ellátási
Szerződéssel végzi)

Kapuvár, Babót, Himod,
Hövej, Kisfalud, Mihályi,
Osli, Szárföld, Veszkény,
Vitnyéd

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

2006. 01. 01.

Támogató szolgálat
(Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Ellátási Szerződéssel
végzi)

Kapuvár, Babót, Osli,
Szárföld, Veszkény

Támogató szolgálat

2005. 11. 01.

Központi Háziorvosi
Ügyelet
(Kapuvár, Dr. Lumniczer
Sándor u. 10.)

BELED KÖZPONTTAL

Megnevezés

Résztvevők neve

Ellátott feladat

Feladatellátás
kezdete

Pedagógiai szakszolgálat

Beled, Cirák, Dénesfa, Edve,
Gyóró, Rábakecöl,
Vásárosfalu,

gyógypedagógiai
tanácsadás, korai
fejlesztés és
gondozás, fejlesztő
felkészítés,
logopédiai ellátás,
gyógy-testnevelés

Támogató szolgálat
(Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Ellátási Szerződéssel
végzi)

Beled, Agyagosszergény,
Cirák, Dénesfa, Edve,
Gyóró, Himod, Hövej,
Kisfalud, Mihályi,
Rábakecöl, Vadosfa,
Vásárosfalu, Vitnyéd

Támogató szolgálat

2006. 01. 01.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
(Megmentő Kht. Ellátási
Szerződéssel végzi)

Beled, Agyagosszergény,
Cirák, Dénesfa, Edve,
Gyóró, Vadosfa, Rábakecöl,
Vásárosfalu

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

2006. 06. 26.

2005. 02. 15.

Babót község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Molnár János
polgármester

Beled község
képviselő-testülete
nevében

Dénesfa község
képviselő-testülete
nevében

Edve község
képviselő-testülete
nevében

Gyóró község
képviselő-testülete
nevében

Himod község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Tompáné Balogh Mária
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Takács Lajos
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Imre László
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Ötvös László
polgármester

Rabi Kinga
körjegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Dr. Pődör Péterné
polgármester

Hövej község
képviselő-testülete
nevében

Degovics Ildikó
jegyző

Németh Lászlóné
körjegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Dr. Némethné István Erzsébet
polgármester

Lukácsiné Varga Márta
körjegyző

Kapuvár város
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Hámori György
polgármester

Kisfalud község
képviselő-testülete
nevében

Mihályi község
képviselő-testülete
nevében

Rábakecöl
község képviselőtestülete nevében

Szárföld község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Balogh István
polgármester

Lukácsiné Varga Márta
körjegyző

Pap Lajosné
polgármester

Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Horváth Ferenc
polgármester

Vadosfa község
képviselő-testülete
nevében

község képviselőtestülete nevében

Pintér Róbert
jegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Szakács Lajos
polgármester

Vásárosfalu

Borsodi Tamás
jegyző

Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Veszkény község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Matzkó János
polgármester

Főző Lívia
jegyző

(kizárólag a területfejlesztési feladatok megvalósítása tekintetében)

Agyagosszergény A módosítást jóváhagyó
község képviselőtestülete nevében
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. szeptember 13.
Előterjesztés a 7. napirendhez
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Unió céljainak elérése érdekében pénzügyi támogatásokat nyújt az úgynevezett Strukturális
Alapok forrásaiból. Az alapok támogatási rendszere folyamatosan változik, és a módosítások előkészítése
érdekében úgynevezett közösségi kezdeményezéseket hoztak létre.
A jelenlegi programozási időszakban az unió négy programot támogat. A határokon átnyúló, a nemzetek és a
régiók közötti programokat az INTERREG finanszírozza, az EQUAL a munkaerőpiacon jelentkező
diszkrimináció leküzdését segíti, az URBAN a válságban lévő városi területek helyi kezdeményezéseit
támogatja, a vidékfejlesztési célok megvalósulását pedig a LEADER+ segíti elő. A közösségi
kezdeményezések rendszerint olyan problémák megoldását célozzák, amelyek az Európai Unió területén élő
emberek nagy számát érintik; kísérleti szerepet játszanak azokon a területeken, ahol a későbbiekben új
megoldásokat kell találni; a kísérletezés önmaga tapasztalatszerzés, amely egy hálózat kialakításával az új
módszerek átadására és az együttműködésre ösztönzi a résztvevőket. A vidékfejlesztés fokozatosan
kulcsproblémává vált az EU-ban, amelyhez új megoldásokat kellett keresni, s ez vezetett a LEADER program
elindításához.
A LEADER program folytatására 2007-től az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) nyújt
lehetőséget. A 1698/2005. EK rendelet szabályozza a nyújtható támogatások felhasználását. A rendelet
értelmében a vidékfejlesztés támogatására irányuló célkitűzések az alábbiak:
- A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása
- A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása révén;
- Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
A fenti célkitűzések egy, az Európai Unió vidékpolitikájában tapasztalható hosszabb folyamat részei, azaz a
SAPARD és az AVOP után most is látható az agrár-versenyképesség - környezetvédelem termelésdiverzifikáció hármas tagozódása. Jelen célkitűzéseket az EMVA négy tengellyel
(intézkedéscsomaggal) kívánja megvalósítani. A LEADER tengely értelmében 2007-2013 között ismét
lehetőség lesz alulról jövő, innovatív kezdeményezésekre építve helyi fejlesztési stratégiák kidolgozására és
megvalósítására. A következő tervezési időszak LEADER programjának célkitűzései megegyeznek a jelenleg
- az AVOP keretében - futó program céljaival, melyek közül a legfontosabbak a vidéki életminőség javítása, a
helyi közösségek megerősítése, innovatív, a helyi sajátosságokra épülő fejlesztések támogatása. Az Unióhoz
2004-ben csatlakozott tagállamok esetében a LEADER program részesedése 2,5% kell, hogy legyen a teljes
agrár-vidékfejlesztési forráson belül. A jelenlegi elképzelések szerint Magyarországon a program részesedése
5% lesz, mely évente mintegy 7,5 milliárd forint felhasználását teszi lehetővé. Ez nagyságrendekkel több,
mint az AVOP-ban rendelkezésre álló forrás: hét év alatt 50 milliárd forintot jelent. A LEADER program
2007-2013 közötti sikeres lebonyolítását több kapcsolódó intézkedés is segíti majd. Ezek közül kiemelésre
érdemes, hogy képzési komponens illeszkedik majd a LEADER program megvalósításához. Az elképzelések
szerint támogatni kívánják a kistérségi szintű programalkotást, mely lehetővé teszi a LEADER-ben
finanszírozandó fejlesztéseken túlmenően az egyes operatív programok fejlesztéseinek egységes programokba
foglalását, kistérségi szintű összehangolását. A 2007-2013 közötti LEADER programban a Nemzeti Agrárvidékfejlesztési Program 1-3. intézkedéscsoportjának valamennyi célkitűzése támogatható. Hasonlóan az
AVOP LEADER+ intézkedéséhez, 2007. után is a következő tevékenységek támogathatóak a LEADER
programból: a helyi akciócsoportok vidékfejlesztési stratégiájának kidolgozása és megvalósítása; területközi
együttműködések, a helyi akciócsoportok felkészítése, animálás. A LEADER program és a LEADER helyi
akciócsoportok célja a jövőben az kell, hogy legyen, hogy a LEADER forrásokon túlmenően további források

lekötését tegye lehetővé az akciócsoport számára. Ezáltal a LEADER akciócsoport helyi vidékfejlesztési
csoporttá alakul, s a kistérségi szintű közösségépítés és fejlesztéspolitika legerősebb struktúrájává válik.
Szeptember elejétől indul és kétszer 20 napig tart a LEADER-regisztráció lebonyolítása, melynek keretében
lajstromba veszik mindazokat a közösségeket és az ezekhez csatlakozó tagokat, akik – felismervén a helyi
közösségek együttműködésében, a közös tervezésben és kivitelezésben rejlő lehetőségeket – részt kívánnak
venni a 2008-ban induló új LEADER programban.
A kiválasztott 140-150 potenciális LEADER közösségnek négy hónapja lesz a helyi stratégiák megalkotására.
2008 márciusáig dől el, hogy melyek lesznek azok a csoportok, szám szerint hetvenen, akik tényleges
LEADER közösségként folytathatják tovább a munkát, s mely – a LEADER által nem érintett –
kistérségekben alakulhatnak meg a struktúrájában LEADER-szerű Helyi Vidékfejlesztési Közösségek,
amelyek a 2013-ig tartó lokális fejlesztési irányvonalakat lefektetik.
2007. szeptember 11.-én tartja alakuló ülését a Rábaköz LEADER Helyi Közösség mely a kapuvári és csornai
kistérség területét fedi le. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztató alapján a jövőbeni
lehetőségek kihasználása érdekében támogassa az újonnan alakuló közösséghez csatlakozását, mint alapító
tag.
Határozati javaslat:
A Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2007. szeptember 13. ülésén az alábbiakban
felsoroltakat megismerte és elfogadja:
1. Megismerték a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 93/2007. (VIII.29) FVM
rendeletét az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló
helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről,
2. Megismerték az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52 – 65. cikkeinek tartalmát,
3. Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá alakuláshoz szükséges jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti forma létrehozásában alapító tagként részt vesznek,
4. Hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: FVM), az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet (a továbbiakban: FVM-VKSZI), valamint a HVI a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezelheti.
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, ……/2007 (….) határozata alapján felhatalmazza
Tuba Erik polgármester Urat, hogy Rábakecöl települést képviselje az újonnan alakuló Rábaköz LEADER
Helyi Közösségben és a Helyi Közösségben való részvételhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Rábakecöl, 2007. szeptember 10.
Tuba Erik
polgármester

93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A rendelet célja
1. § A rendelet célja a helyi közösségek, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok megalakulásának,
nyilvántartásba vételének, valamint elismerésének a szabályozása.

Fogalmak
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) civil szféra: a civil szféra részét képezik a magánszemélyek és a társadalmi szervezetek, kivéve azon társadalmi szervezeteket,
amelyekben önkormányzat tagi viszony alapján 50% arányt meghaladó szavazattal rendelkezik, valamint kivéve a politikai pártokat;
b) helyi közösség: a civil, az üzleti és a közszféra, valamint - indokolt esetben - a magánszemélyek részvételével létrejött, partneri
együttműködés alapján működő szerveződés;
c) egymással átfedő helyi közösség: kettő vagy több helyi közösség egymással átfedő, amennyiben azok területi hatálya alá
tartozó települések közül bármelyiket a nyilvántartásba vételi eljárás során a civil, üzleti és közszféra képviselői a 4. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint több helyi közösség által lefedetté tettek;
d) földrajzilag folytonos terület: közös közigazgatási határral rendelkező települések összefüggő egysége, amelyet legfeljebb kettő
- az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyása mellett - az egység részét képező, a melléklet szerinti településlistán nem
szereplő település megszakíthat;
e) helyi közösség által lefedett terület: a melléklet szerinti településlistán megtalálható települések közül a helyi közösség által
lefedett települések összessége, ide nem értve a d) pontban meghatározott, a települések egységét képező, a melléklet szerinti
településlistán azonban nem szereplő települést;
f) közszféra: a közszféra részét képezik az önkormányzatok, a településrészi önkormányzatok, az önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok, valamint azon társadalmi szervezetek, amelyekben ezek tagsági viszony alapján járó szavazatai arányának
nagysága az 50%-ot meghaladja;
g) előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport: az IH által kiválasztott helyi közösség, amely lehetőséget kap az általa
lefedett területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására;
h) helyi vidékfejlesztési stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott
fejlesztési stratégia;
i) LEADER helyi akciócsoport: az IH által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének
megfelelő helyi közösség;
j) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség;
k) területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: HVI): a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és
megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként
egy, az IH által elismert szervezet vagy egyéni vállalkozó, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség képviselőjének civil,
üzleti vagy közszféra esetében a székhelye, magánszemély esetében lakóhelye megtalálható;
l) érintett HVI: az a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség által lefedett terület valamely
települése megtalálható;
m) üzleti szféra: az üzleti szféra részét képezik az állami vagy önkormányzati vállalat és az egyéb állami vagy önkormányzati
gazdálkodó szerv kivételével a gazdálkodó szervezetek, ha nem állnak csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,
vagy nincs lejárt tartozásuk;
n) stratégiai vázlat: a helyi közösség által a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában, a helyi közösség által lefedett
területre vonatkozóan elkészített 2-5 oldalas fejlesztési dokumentum.

A LEADER helyi akciócsoport elismerésének szakaszai
3. § A LEADER helyi akciócsoportok elismerése az alábbi szakaszokban történik:

a) a helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás;
b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása;
c) a LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása.

A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vétele
4. § (1) A helyi közösségeket a HVI az e rendeletben meghatározott nyilvántartásba vételi eljárás során veszi nyilvántartásba.
(2) Egy település akkor minősül a helyi közösség által lefedettnek, ha
a) az adott település polgármestere, vagy
b) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál
több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor az adott településen székhellyel, ennek hiányában telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy
c) 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál
több lakosú településen legalább három, a rendelet hatálybalépésekor bírósági nyilvántartásba vett, az adott településen székhellyel
rendelkező társadalmi szervezet, vagy
d) a b) és c) alpontokban meghatározott szervezetek közös csoportja, amely 300 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább
egy, 500 vagy annál kevesebb lakosú településen legalább kettő, 500-nál több lakosú településen legalább három tagból áll,
megalakítja a helyi közösséget vagy tagjává válik a helyi közösségnek.
(3) A helyi közösség tagjai lehetnek:
a) a rendelet hatálybalépésekor érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozók, cégbíróságon bejegyzett
gazdálkodó szervezetek,
b) a rendelet hatálybalépésekor bírósági nyilvántartásba vett alapítványok, közalapítványok és társadalmi szervezetek, kivéve a
politikai pártokat,
c) egyházi jogi személyek,
d) a Magyar Államkincstár által törzskönyvi nyilvántartásba vett települési (helyi) önkormányzatok, településrészi
önkormányzatok vagy kisebbségi önkormányzatok,
e) megyei, regionális vagy országos hatáskörű társadalmi szervezetek és köztestületek,
f) indokolt esetben magánszemélyek, amennyiben a térségben nem található olyan társadalmi szervezet, amely a magánszemély
érdekeit a helyi közösségben megfelelően képviselné. Az indokoltságról az IH előzetes elismerési eljárás során dönt.
(4) A (3) bekezdésben felsorolt tagoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy
a) megismerték az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK
tanácsi rendelet 52-65. cikkeinek tartalmát,
b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá alakuláshoz szükséges szervezeti forma létrehozásában alapító tagként
részt vesznek,
c) hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
FVM), az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM-VKSZI), valamint a HVI a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezelheti.
(5) A (3) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt tagok képviselőik útján vesznek részt a helyi közösségben.
(6) A (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt tagok kizárólag egy helyi közösségnek lehetnek tagjai, kivéve a (3) bekezdés e)
pontjában felsorolt társadalmi szervezeteket és köztestületeket, amelyek kizárólag különböző delegáltjaik révén lehetnek tagjai több
helyi közösségnek. Egy személy csak egy, a (3) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt tagot képviselhet a helyi közösségben.
(7) A (3) bekezdés e) pontjában felsorolt társadalmi szervezetek és köztestületek esetén nem feltétel, hogy azok a mellékletet
képező településlistán szereplő településen székhellyel rendelkezzenek. Ha három vagy több, a (3) bekezdés e) pontjában felsorolt
társadalmi szervezet vagy köztestület - amely ugyanazon, a melléklet szerinti településlistán nem található településen rendelkezik
székhellyel - egyaránt a helyi közösség tagja, úgy ezen település lakosságszámát nem kell figyelembe venni a 9. § (4) bekezdésének
d) pontjában meghatározott feltétel teljesítésének megállapítása során.
(8) A HVI-k nem lehetnek a helyi közösségek tagjai, azonban az érintett HVI-k az előzetesen elismert vidékfejlesztési
akciócsoportnak az elismerést követően - az IH iránymutatása szerint - tagjává válnak.
(9) A (2) bekezdés a) pontja esetén a polgármester döntését legkésőbb a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának
végéig az önkormányzati képviselő-testületnek meg kell erősítenie.
(10) A (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat az FVM hivatalos honlapján közzétett IH közleményben foglaltak szerinti
formában kell megtenni.

A nyilvántartásba vételi eljárás
5. § (1) A nyilvántartásba vételi eljárás megindításához a helyi közösség legalább húsz tagjának egyidejű jelentkezése szükséges.
A helyi közösségnek a nyilvántartásba vételi eljárást megindító tagjai a közösség alapító tagjai.
(2) A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában a helyi közösség e rendelet hatálybalépését követően kezdheti meg a
nyilvántartásba vételt a területileg illetékes HVI-nél. Az alapító tagok maguk közül egyszerű többséggel képviselőt és annak két
helyettesét választanak. A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszának időtartama húsz nap.
(3) Nem lehet a helyi közösség alapító tagja a 4. § (3) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott tag.

(4) A HVI köteles a nyilvántartásba vételi eljárás megkezdéséről a helyi közösség képviselőjének befogadó nyilatkozatot adni,
arról hirdetményt készíteni és azt a HVI-ben a nyilvántartásba vételi eljárás megindítását követő kettő munkanapon belül közzétenni.
(5) A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában, a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követően a helyi közösség (2)
bekezdés szerinti alapító tagjai 1/4-ének írásbeli ajánlásával lehet csatlakozni a helyi közösséghez az eljárás második szakasza vége
előtti ötödik munkanapig. A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszának időtartama húsz nap.
(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vételhez szükséges formanyomtatványokat az IH az FVM honlapján
közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata az eljárásban kötelező.
6. § (1) A nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában nyilvántartásba vételét kérő helyi közösség képviselője a nyilvántartásba
vételi eljárás második szakaszának időtartama alatt köteles legalább két alkalommal gyűlést összehívni, amelyen az alapító tagok
több mint felének egybehangzó szavazatával döntenek az új tagok csatlakozásáról, valamint a tagok megvitatnak és elfogadnak egy
stratégiai vázlatot. A gyűlésről a képviselő vagy annak helyettese jegyzőkönyvet készít, és annak másolatát a képviselő székhelye
vagy lakóhelye szerint illetékes HVI részére megküldi a gyűlést követő két munkanapon belül. A helyi közösség döntéséről az
érintetteket a HVI értesíti és a döntést a HVI-ben kifüggeszti.
(2) A helyi közösség köteles a stratégiai vázlatot, valamint húsz tagnak és a tagot a helyi közösségben képviselő személynek a
terület- és vidékfejlesztés, helyi igazgatás, valamint a helyi közösségépítés és közösségi kezdeményezések területén szerzett
tapasztalatait igazoló dokumentumokat a helyi közösség képviselőjének székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes HVI-nek a
nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza lejáratának határnapjáig írásban megküldeni.
(3) A 6. §-ban foglaltakhoz szükséges formanyomtatványokat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé. A
formanyomtatványok használata az eljárásban kötelező.

Kilépés a helyi közösségből
7. § (1) Ha bármely alapító tag a nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában kilép a helyi közösségből és ezáltal az alapító
tagok száma húsz alá csökken, a helyi közösségben maradó alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a kilépő tag
helyére új tagot választanak. A helyi közösségből a nyilvántartásba vételi eljárás első szakaszában kilépni a nyilvántartásba vételi
eljárás első szakasza lejáratának határnapja előtti ötödik napig lehet.
(2) A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilépő alapító tag helyére a helyi közösségben maradó alapító tagok több
mint felének egybehangzó szavazatával a helyi közösség tagjai közül új tagot választanak.
(3) Ha a helyi közösséghez a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában csatlakozott bármely tag a nyilvántartásba vételi
eljárás második szakaszában kilép a helyi közösségből, új tag választása csak abban az esetben szükséges, ha a kilépéssel a 9. § (4)
bekezdésben meghatározott bármely kritérium sérül. Új tagot választani valamennyi alapító tag legalább 1/4-ének ajánlásával és az
alapító tagok több mint felének szavazatával lehet.
(4) A nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában kilépni a helyi közösségből a nyilvántartásba vételi eljárás második
szakasza lejáratának határnapja előtti tizedik napig lehet.
(5) A kilépésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a vállalkozói vagy civil szféra bármely tagjával
szemben a bíróság jogerős határozatában felszámolási vagy csődeljárás indításáról határoz.

Egyeztető megbeszélés, a helyi közösségek egyesülése
8. § (1) A HVI a nyilvántartásba vett, egymással átfedő helyi közösségek egyesítése céljából köteles a nyilvántartásba vételi
eljárás időtartama alatt legalább két alkalommal egyeztető megbeszélést összehívni, a helyi közösség pedig azon képviselője vagy
annak helyettese útján részt venni.
(2) Amennyiben az egyeztető megbeszélésen az egymással átfedő helyi közösségek együttműködési és egyesülési szándékukat
írásban is rögzítik, a helyi közösségek egyesülésére kerül sor.
(3) A helyi közösségek egyesülése esetén a létrejövő új helyi közösség vezetőjét az egyesülő helyi közösségek alapító tagságának
összessége választja az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával. Az egyesülő helyi közösségek valamennyi
alapító tagját az új helyi közösség alapító tagjának kell tekinteni.
(4) A nyilvántartásba vételi eljárás során az érintett HVI-k kezdeményezhetik az egymással szomszédos helyi közösségek közti
egyeztető megbeszélés lefolytatását, amelyről az FVM-VKSZI-t az érintett HVI-k soron kívül tájékoztatják.

Az előzetes elismerés iránti kérelem benyújtása
9. § (1) Az elismerési kérelem a nyilvántartásba vett helyi közösség írásos dokumentációja, amely tartalmazza:
a) a 6. § (1) bekezdésében meghatározott stratégiai vázlatot és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott, szakmai tapasztalatokat
igazoló dokumentumot, valamint
b) a HVI által kiadott, a nyilvántartásba vételi eljárás megindításáról szóló befogadó nyilatkozatot.
(2) A nyilvántartásba vett helyi közösség előzetes elismerés iránti kérelmét a HVI teljességi szempontból megvizsgálja, majd - az
arra vonatkozó szakmai javaslatával együtt - az annak benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő öt munkanapon belül
továbbítja az IH-nak.
(3) Az IH szükség esetén az elismerési kérelem benyújtóját öt munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. A helyi
közösség által a kérelemhez csatolt stratégiai vázlat nem hiánypótoltatható. A hiánypótlás teljesítése érdekében a helyi közösség
tagjai gyűlést tarthatnak.

(4) Az IH a helyi közösség elismerési kérelmének értékelését az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kezdi meg:
a) tagságán belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább a teljes tagság 60%-a,
b) tagsága közül az üzleti és civil szféra szféránként legalább hat taggal képviselteti magát,
c) az általa lefedett terület földrajzilag folytonos,
d) az általa lefedett terület állandó lakossága 10 000 és 100 000 fő között van,
e) legalább húsz tagból áll,
f) az általa lefedett települések megtalálhatók a mellékletben szereplő településlistán,
g) a tagjainak egyikét a helyi közösség alapító tagjai maguk közül az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával
képviselőnek választják, továbbá
h) a tagok közül két főt az alapító tagok több mint felének egybehangzó szavazatával a képviselő helyettesévé választanak.
(5) Amennyiben a hiánypótlást követően a helyi közösség nem felel meg a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy az IH a
helyi közösség elismerési kérelmét elutasítja.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott elismerési kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványt az IH az FVM honlapján
közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata az eljárás során kötelező.

Az elismerési kérelem értékelése, valamint elbírálása
10. § (1) A kérelem elbírálása során az IH értékeli:
a) az egyes szférák arányát, a közösség összetételét, reprezentativitását, területi lefedettségét,
b) a nyilvántartásba vett helyi közösség tagjainak terület- és vidékfejlesztésben, helyi igazgatásban, valamint a helyi
közösségépítés és közösségi kezdeményezések területén szerzett tapasztalatait, és
c) a stratégiai vázlat illeszkedését a lefedett térség sajátosságaihoz és fejlesztési lehetőségeihez, az innováció megjelenését a
stratégiai vázlatban.
(2) Az IH a hiánypótlás lezárásától számított tizenöt munkanapon belül határozatban dönt az előzetesen elismert vidékfejlesztési
akciócsoportokról, amelyről a kérelmet benyújtott helyi közösségeket és a területileg illetékes HVI-t egyidejűleg tájékoztatja.
(3) Az IH által megállapított ponthatárt el nem érő helyi közösségek kérelmét az IH elutasítja, ezen helyi közösségek előzetes
elismerésére nem kerül sor.
(4) Az IH a helyi közösség előzetes elismeréséről szóló határozatát a kérelmet benyújtó helyi közösség által lefedett terület
megváltoztatásához kötheti. Nem részesülhet elismerésben az IH által az elismerés feltételéül szabott, a lefedett terület
megváltoztatására irányuló feltételt el nem fogadó, kérelmet benyújtó helyi közösség.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport szervezeti formája
11. § Az IH által elismert helyi közösség előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá válik és köteles a helyi
vidékfejlesztési stratégia benyújtásának időpontjáig jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát alakítani az alábbi feltételek
együttes betartása mellett:
a) a megalakítandó jogi személyiségű szervezeti forma nonprofit jelleggel működik;
b) rendelkezik egymillió forint induló tőkével;
c) tagságában a civil, az üzleti és a közszféra képviselői megtalálhatók és tagságára vonatkozóan teljesíti a 9. § (4) bekezdésének
a) és b) pontjában foglalt feltételeket;
d) legalább öt tagból álló döntéshozatali szintet határoz meg a szervezeten belül, amelynek tagjai a tagságból kerülnek ki;
e) a döntéshozatali szinten belül teljesül a 9. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel;
f) a szervezet stabilitása érdekében szabályozza a tagságba történő belépést, illetve a tagságból történő kilépést;
g) tagjai közül vezetőt választ vagy nevez ki;
h) az előzetes elismerési kérelmet benyújtó helyi közösség tagsága képezi a létrejövő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
forma tagságát.

Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által készítendő helyi vidékfejlesztési
stratégia
12. § (1) Az IH által előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az előzetes elismeréstől számított négy hónapon belül
köteles helyi vidékfejlesztési stratégiát készíteni.
(2) A helyi vidékfejlesztési stratégia legalább az alábbi fő tartalmi elemeket tartalmazza:
a) helyzetelemzés;
b) fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció;
c) helyi gazdaságfejlesztési terv;
d) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv;
e) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett települések részletes helyzetelemzése.
(3) A 11. § értelmében jogi személyiségű szervezeti formát öltött, előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az általa
elkészített helyi vidékfejlesztési stratégiát a területileg illetékes HVI-hez nyújtja be, amely azt - előzetes véleményezést követően továbbítja az IH részére.
(4) A helyi vidékfejlesztési stratégiát az IH az alábbi szempontok szerint értékeli:

a) a helyzetelemzés megalapozottsága, kapcsolódása a térség adottságaihoz;
b) a fejlesztési prioritások kapcsolódása a helyzetfeltárás megállapításaihoz és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
célrendszeréhez;
c) a fejlesztési prioritások közötti szinergia, a fejlesztési intézkedések megalapozottsága, kidolgozottsága;
d) a fő fejlesztési prioritások, fejlesztési intézkedéseknek a helyzet/adottság - probléma/lehetőség - megoldási javaslat hármashoz
való kapcsolódása;
e) a forrásallokáció indokoltsága (a terv értelmében a gazdaságfejlesztésre, falu- és szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás
aránya a rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva);
f) a gazdaság-, valamint a szolgáltatás- és falufejlesztési terv megvalósíthatósága, fenntarthatósága;
g) a LEADER fejlesztési elképzelések illeszkedése a gazdaság-, a szolgáltatás- és a falufejlesztési tervhez;
h) innováció a tervben;
i) területközi együttműködések a LEADER-ben, azok illeszkedése a közösség fejlesztési tervéhez;
j) a helyi partnerség, a civil, üzleti és közszféra közötti együttműködés minősége, a fejlesztési terv helyi társadalmi vitájának
kiterjedtsége, helyi szereplők bevonása a tervezési folyamatba;
k) a fejlesztési elképzelések célrendszerének megalapozottsága.

Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben foglaltakat
megfelelően kell alkalmazni.
(3) Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó formanyomtatványokat az IH közleményben hagyja jóvá. A formanyomtatványok
használata a rendelet által szabályozott eljárásban kötelező.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelethez
A helyi közösségek megalakítására jogosult települések és azok népességszáma (fő)
(2007. január 1.)
Település
Rábakecöl

Népességszám
823

Az alábbi települések külterülete (tanyás külterület) vagy részönkormányzata a helyi közösség
által lefedett terület része lehet:

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. szeptember 13.
Előterjesztés a 8. napirendhez: Petőfi u. felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület döntése alapján lebonyolítottuk az ajánlat felhívási eljárást. A beérkezett ajánlatok
értékeléséről készített jegyzőkönyvet, valamint az ajánlati felhívásban szereplő bírálati és értékelési
szempontrendszert előterjesztésemhez csatolom. Kérem, tanulmányozzák át az ülésig.
Rábakecöl, 2007. szeptember 11.
Tuba Erik
polgármester

4.

Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő
önkormányzat képviselőtestülete javaslatát figyelembe véve, "az összességében legelőnyösebb ajánlat elve"
szerint értékeli az alábbiak szerint:
4.1. Bírálati szempontok, pontszámok
Részszempont
1. Bruttó ajánlati ár
1.1. Legkedvezőbb ajánlat
1.2. Reális árképzés a Méret és mennyiség
kimutatás alapján
2. Vállalt jótállási időtartam
3. Garanciavállalás teljesítési határidő
4. Vállalt kivitelezési határidők
5. Referencia (különös tekintettel a DRÖTT
területén teljesített munkákra)
6. Késedelmi kötbér (Ft/nap).

Adható pontszám
alsó és felső
határa
2-10
1-5
1-5

Súlyszám
2
1,2
0,8

1-5
1-5
1-5
1-5

1,5
1
1
1

1-5

1

4.2. Értékelés módszere:
A bírálati szempontok kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy az adható pontszám az 1. számú
részszempontok esetén 2-10 mely az 1.1. és 1.2. alszempontokra adható pontszámokból tevődik össze. A 2-6.
részszempontokra adható pontszám 1-5, szorzószámok a 4.1. pont táblázatában foglaltak szerint.

Részszempontonként ajánlatkérő számára a legkedvezőtlenebb ajánlat 1 pontot kap, az értékelés a
Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. ajánlása III. A fejezet 2. pontja szerint – sorba rendezéssel – történik.
Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő összesíti, és a legtöbb pontszámot elérő ajánlattevő ajánlata az
összességében legkedvezőbb.
Ajánlatkérő az egyes részszempontok értékeléséhez fenntartja a jogot pótanyag bekérésére.

Jegyzőkönyv melléklete
Az ajánlati felhívás ajánlati feltételek 4. pontjában foglalt szempontrendszer és értékelési módszer alapján készült összehasonlító
táblázat
Ajánlattevő
Ajánlat
Részszempont
1. Bruttó ajánlati ár
1.1. Legkedvezőbb
ajánlat
1.2. Reális árképzés a
Méret és mennyiség
kimutatás alapján
2. Vállalt jótállási
időtartam
3. Garanciavállalás
teljesítési határidő
4. Vállalt kivitelezési
határidők
5. Referencia (különös
tekintettel a DRÖTT
területén teljesített
munkákra)
6. Késedelmi kötbér
(Ft/nap).

Összesen:

Makadám Kft.
Helyezés Pontszám
3.

4
1,2

3.

0,8

1 év

3.

1,5

1 év

1.

2008. április
30.

7.403.772,- Ft

10.000,- Ft

Magyar Aszfalt Kft.
Ajánlat
Helyezés Pontszám
1.

12
3,6

1.

2,4

3 év

1.

4,5

1

1 év

1.

3.

1

2007. szept.
28.

3.

1

2.

1
9,5

5.534.743,- Ft

100.000,- Ft

Ép-út 2000 Kft.
Helyezés Pontszá
m
8
6.358.873,- Ft
2.
2,4
Ajánlat

2.

1,6

2 év

2.

3

1

1 év

1.

1

1.

3

2007.október
10.

2.

2

2.

2

1.

3

1.

2

2.

1

24,5

10.000,- Ft
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