
 
Rábakecöl Község Képviselő-testülete 
 
1/2007. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: A Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. január 29-én (hétfőn)14-óra 

30 perces kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal,  Homlok 

István, Pandur Ferenc, Szabó Géza, Tuba Pál képviselők és Cseh Teréz jegyző. 
 
Igazoltan távol:   -  
 
Igazolatlanul távol: Horváth Győző képviselő. 
 
Tanácskozási joggal meghívott, megjelent az ülésen: Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna 

intézményvezető és Horváth Zoltán Ferenc vállalkozó. 
 
Rábakecöl község lakosai közül megjelent az ülésen 9 választópolgár. 
 
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 8 képviselő-testületi tagból 7  
megjelent az ülésen. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóval 
azonosan. 
 
Pandur Ferenc képviselő a testületi ülés napirendi pontjainak ismertetése kapcsán 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy az első és a második napirendi pont tárgyalási 
sorrendje legyen felcserélve. 
 
A képviselő-testület egyöntetű döntése alapján az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 

N A P I R E N D 
 

 
 
1./ Döntés a Közös Igazgatású Oktatási Intézmény működési formájáról 2007. 

szeptember 1-től. 
Előadó: Tuba Erik 

Polgármester 
 

2./ 2007. évi költségvetés tervezet tárgyalása (Kiadás oldal) 
Előadó: Tuba Erik 

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

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
4./ 2007. évi munkaterv 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
5./ Számítógép vásárlás 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
6./ Beszámoló a kábeltévé működéséről 

Előadó: Horváth Ferenc Zoltán 
üzemeltető 

 
7./ Alpolgármester választás 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 

 
8./ Különfélék, bejelentések. 

Előadó: Tuba Erik 
Polgármester 
 

9./ Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés) 
Előadó: Tuba Erik 

polgármester 
 
 
 
 

 
NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA: 
 
1./ Napirendi pont: 
 
Az első napirendi pont keretén belül Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-
testületet a Közös Igazgatású Oktatási Intézmény 2007. szeptember 1-től történő 
működési formájának a változtatásáról. 
 
E napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Hozzászólások: 
 
Tuba Pál képviselő hozzászólásában elmondja, hogy két észrevétele van az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
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Egyszer elmondja, hogy Beled Önkormányzat plusz támogatást is kap a térségi oktatási 
feladatok ellátásáért. Tudja, hogy az elmúlt évben is többmilliós haszonra tettek szert. 
Keményebb tárgyalásokat kell folytatni a Beled Önkormányzattal. 
Másodsorban elmondja, hogy 1943-óta van iskola Rábakecöl községben. A 
dísztemetéshez nem fog asszisztálni”, és nem fogja megszavazni a polgármester 
előterjesztését. 
 
Tuba Erik polgármester az elhangzott hozzászólásra reagálva elmondta, hogy Ő még 
csak előzetes megállapodást kötött és ehhez kéri a képviselő testület jóváhagyását. 
Tisztában van azzal, hogy a  Kapuvár Térsége Kistérség Többcélú Társuláshoz teljes 
jogú tagként csatlakozásunk után minden kiegészítő támogatásra jogosultak vagyunk, 
illetve az oktatási intézmény. 
A „dísztemetéssel” kapcsolatban elmondja, hogy két évvel ezelőtti testületi ülésen is volt 
döntés az iskolával kapcsolatban, amikor az itt ülő három képviselő akkor nem 
támogatta a polgármester azon javaslatát, melynek következtében az 5-8 Beledbe járjon 
iskolába. 
 
Felhalmi Antal képviselő kifejti, hogy nem tud jót mondani. Remegő gyomorral jött a 
mai testületi ülésre és nem akar az iskola „halálos ágyánál asszisztálni”. Most jutottunk 
oda, hogy nem tudjuk megoldani az iskola finanszírozását. Mindenhol szidják a 
képviselőket és nem tud azonosulni az iskola tagintézményként történő működésével. 
 
Tuba Erik polgármester válaszként elmondja, ha úgy tenné föl a kérdést, hogy ki tud 
azonosulni senki sem tenné föl a kezét. 
 
Szabó Géza képviselő meglátása szerint ez az egy megoldás létezik. Nincs jobb megoldás. 
Ahogy Tóni Bácsi mondja, ez kényszerhelyzet. A gyermeklétszám határozza meg ezt a 
helyzetet. Ötvenmilliós hiányt nem tud felvállalni a község. Abban a helyzetben sem 
vagyunk, hogy mi diktáljunk. 
 
Pandur Ferenc képviselő pár gondolatot szeretne szólni a legnagyobb horderejű 
kérdéshez. 
Elmondja, hogy 2002-ben Ő hajtotta legjobban, hogy az iskola tovább  működjön 
Rábakecöl községben. Akkor még az intézmények működtetésének anyagi hátterével 
nem volt tisztába. A Rábakecöl közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot így nem 
tudjuk fenntartani. Fontos a takarékos gazdálkodás előtérbe helyezése. Közel 50 %-os a 
hiány mértéke. A képviselőknek nem egy kiváltságos réteg érdekeit kell képviselni, 
hanem az egész községét. Az iskola működtetési lehetőség minden önkormányzatnak 
adott, de a pénzt kellene előteremteni hozzá. Egy centralizációs folyamat indult el, 
körzetesíteni akarnak. Az állami csapokat elzárták. Fontos, hogy megfeleljünk az 
önhikis pályázati feltételeknek. Függetlenül attól, hogy ki érintett ebben a kérdésben, 
mindenki azt szeretné, hogy az iskola tovább működjön. A sok rossz lehetőség közül még 
ez lenne a legjobb megoldás, amit Polgármester Úr terjesztett a Képviselő-testület elé. 
Kéri a képviselőket, hogy mindenki a szíve, és a szakmai felkészültsége szerint 
szavazzon. 
 
Szabó Géza képviselő elmondja, ha az adókat a háromszorosára emelné az 
önkormányzat, akkor sem lenne elég az Iskola működtetésére. Nem lát reményt arra, 
hogy pár év múlva is emelkedne az iskoláskorúak létszáma. 
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Tuba Erik polgármester összefoglalójában ismerteti a létszámadatokat. Elmondja aki 
úgy érzi, hogy nem tudja támogatni a döntést azok indokolják meg és mondják el, hogy 
milyen más kiutat látnak ebből a helyzetből. 
Egy dolgot tudomásul kell venni, hogy ezt az évet még talán valahogyan kihúzzuk, de a 
következőt már nem. Vagy elfogadjuk ezt a megoldást, vagy mindenki oldja nem maga. 
 
Felhalmi Antal képviselő elmondja, hogy Ő a Kormányt hibáztatja, nem a döntést. De 
valaki érezhet másként is. 
 
Homlok István képviselő hozzászólásában elmondja, hogy valóban kevés a gyerek és 
ennyi gyerekkel nem lehet működtetni a iskolát. Ezt mindenkinek tudomásul kell venni. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett a 
következő határozatot hozta. 
 
 

1/2007. (I. 29.) HATÁROZAT. 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Rábakecöl közös 
Igazgatású Oktatási Intézmény Beled 
Nagyközség ÁMK. Tagintézményhez -2007. 
szeptember 1-i hatállyal- történő csatlakozással, 
és a polgármester által 2007. január 25-én aláírt 
megállapodást jóváhagyja. 
Egyben megbízza Tuba Erik polgármestert, 
hogy a tagintézménnyé váláshoz szükséges 
engedélyeket szerezze be, és a részletes szakmai 
feltételeket Beled Önkormányzattal dolgozza ki, 
és jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé 

 
Felelős: Tuba Erik  
Polgármester 
 
Határidő: 2007. június 30. 

     Engedélyek beszerzése 
 
 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következető 
határozatot hozta: 
 
 

2/2006. (I. 29.) HATÁROZAT. 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kapuvár Térsége 
Kistérség Többcélú Társulás teljes jogú tagja 
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kíván lenni 2007. szeptember 1-től, és a 
közoktatási feladatot vállalja. 
 
Felelős: Tuba Erik  
Polgármester 
 
Határidő: 2007. szeptember l. 

 
2./ Napirendi pont: 
 
A második napirendi pontban Tuba Erik polgármester tájékoztatást nyújt az elkészített, 
és a képviselők részére kiküldött 2007-évi költségvetés tervezettel kapcsolatban. Kéri a 
képviselőket, hogy a kiadott tervezettel kapcsolatban mondják el véleményüket, 
meglátásaikat és a jobbítást szolgáló javaslataikat, hogy az a végleges költségvetésbe 
beépítésre kerülhessen. 
 
Hozzászólások: 
 
Szabó Géza képviselő az iskola költségvetésével kapcsolatban megkérdezi, hogy a 13 
havi illetmény egy dolgozó esetében miért csak 5,5 hónapra lett megtervezve, amikor a 
munkaviszonya 6,5 hónapig tart a 2007-es évben. 
 
Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna  a képviselő kérdésére válaszolja, hogy a december 
havi bér átjön az idei évre, és azért tervezte csak  öt és fél hónapra. 
 
Cseh Teréz jegyző felszólalásában elmondja, hogy a tizenharmadik havi bér a 
munkaviszonyban töltött idő alapján arányosan jár, tehát ebben az esetben 6,5 hónap. 
 
Tuba Erik polgármester javasolja az Iskola költségvetésébe betervezett jutalom törlését. 
 
Pandur Ferenc képviselő hozzászólásában az általános iskola közalkalmazotti bér és 
illetménypótlék tervezéséhez kíván szólni. Megkérdezi, hogy készenléti, helyettesítési és 
ügyeleti díj tervezését mi indokolja. Mi indokolja, hogy ilyen magas összeg legyen 
betervezve. Megkérdezi, hogy felhasználásra került-e az elmúlt években? 
Elmondja a továbbiakban, hogy öt éve vesz részt a költségvetés tervezésében és minden 
évben ugyanezek a feladatok szerepelnek a költségvetésbe. A festék minden évben be 
van tervezve. 
 
Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna intézményvezető az elhangzott kérdésre válaszolva 
elmondja, hogy az elmúlt években nem lett felhasználva, ez volt az intézmény 
bértartaléka. Fontos az iskola fa homlokzatának lefestése. Valóban be volt tervezve több 
éven át, de eddig nem talált szakembert, aki vállalta volna a munka elvégzését. 
Az előző évben viszont lefestésre kerültek a radiátorok, és az ide felhasznált festék sem 
volt olcsó. 
 
Pandur Ferenc képviselő a válaszra reagálva elmondja, hogy tisztába van az árakkal, de 
az épület álagának a megóvása a tulajdonos, illetve az intézményvezető feladata. 
 
Homlok István képviselő (gázszerelő) felszólalásában javasolja az iskola és a tornaterem 
fűtési rendszerének a kettéválasztását. Elmondja, hogy szerelési szempontból megnézte a 
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rendszert és egy komoly szivattyúra lenne szükség, és a két épület között a elektromos 
vezetéket kellene kiépíteni. Ez kb. 150-200 ezer forintba kerülne. 
 
Tuba Erik polgármester a fűtési rendszer kettéválasztásával kapcsolatban elmondja, 
hogy csak a fűtési szezon végével lehet róla szó. 
 
 
Szabó Géza képviselő az iskola 2007-évi költségvetésének a tervezésével kapcsolatban 
elmondja, hogy a tornateremben a radiátorok az elmúlt évben lefestésre kerültek, és a 
2007-évi tervben is szerepel. Megkérdezi, hogy miért. 
 
 
Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna intézményvezető elnézést kér és elmondja, hogy nem 
vették észre, hogy a tavalyi számok az idei költségvetésben maradtak. Ki fogja húzni a 
200 ezer forintot. 
 
Cseh Teréz jegyző javasolja, hogy a jelzett összegből legyen megvalósítva az iskola és a 
tornaterem fűtési rendszerének a kettéválasztása.  
 
 
Szabó Géza képviselő elmondja a továbbiakban, hogy az iskola 2006-évi felhasználásait 
is szeretné látni. Az Iskolai Napközinél a villany, gáz, és vízfogyasztás nem egységesen 
van arányosítva a tervezésnél. Az egyiknél 1/8-ad, majd 1/5-öd és végül 1/3-os arányban 
szerepel az iskola költségvetéséhez viszonyítva. 
Elmondja  a továbbiakban, hogy az iskola költségvetésében több helyen is volt számolási 
hiba, ami egy-egy alkalommal 200-300 ezer forintot is jelentett. 
 
Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna intézményvezető a kritikával kapcsolatban elmondja, 
hogy nem informatikus és nem is számszaki szakember, hogy ezekhez kellene értenie. 
 
Felhalmi Antal képviselő az előző felszólaláshoz csatlakozva elmondta, hogy valóban van 
több számszaki hiba a költségvetésbe, de talán nem olyan nagy baj, mert ez még nem a 
végleges költségvetés. 
 
Pandur Ferenc képviselő az előzőekre reagálva elmondja, hogy az 1 + 1 nem lehet 3. 
Elmondja a továbbiakban, hogy az iskola nem számolt be a költségvetés végrehajtásáról 
és ezért lehet, hogy több éven keresztül szerepel a költségvetésükben a „méregszekrény” 
beszerzése. 
 
Budainé Pozsgai Mária Zsuzsanna a felvetésre válaszolva elmondja, hogy valóban be 
van tervezve pár éve már. Beszerzést nem eszközöltek, mert az egyik kollégája hozott 
szekrényt, ami az előírásoknak megfelel, de azt az idei évben fel kell újítani. 
Az óvoda költségvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az udvari játékok festésére nem 
lesz elég a betervezett 50 ezer forint, azt még 10-15 ezer forinttal még meg kell emelni. 
 
Pandur Ferenc képviselő a köztisztviselők étkezési térítésével kapcsolatban elmondta, 
hogy a korábbi években lecsökkentették egyéb ellátásukat, mivel a törvény erejénél 
fogva Ők magasabb összegű étkezési jegyre jogosultak. Megkérdezi a jegyzőt, hogy a 
képviselő-testület korábbi véleményét  betartotta-e a tervezésnél. 
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Homlok István képviselő megkérdezi, hogy mit takar a külön juttatás és a szabadidő 
megváltás. 
 
Cseh Teréz jegyző a felvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a 2007-évi költségvetésbe 
nem lett betervezve a számlavezetési díj, valamint a szakkönyvtámogatás. A külön 
jutatás a köztisztviselők 13. havi juttatását takarja. A szabadidő megváltás pedig a 
dolgozóknak 30 napon belül ki nem adott túlmunkáért járó megváltás. 
 
Homlok István képviselő elmondja, ha a pedagógusoknak nem jár, akkor a 
köztisztviselőknek sem engedi kifizetni. 
 
Szabó Géza képviselő rávilágít arra, hogy eddig is volt a pedagógusoknak túlóra díj, és a 
mostani költségvetésben is szerepel. 
 
Cseh Teréz jegyző a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a külön juttatás a 
köztisztviselők l3. havi illetményét jelenti. A köztisztviselőt a rendkívüli munkavégzés 
esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg, melyet a dolgozónak 
30 napon belül ki kell adni, ha ez nem lehetséges azt meg kell váltani. A 
köztisztviselőknek még az előző évről áthozott nagy mennyiségű szabadságuk is van. 
 
Tuba Erik polgármester az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy a jegyző 
tudja, hogy mennyit dolgoznak a köztisztviselők, „az tudom, hogy rám panaszkodnak, 
mivel sok munkát adok ”. 
Elmondja, hogy változott a szabadság kiadásával kapcsolatos rendelkezés, március 31-ig 
ki kell venni az előző évről áthozott szabadságot, és a 2007-évre járót pedig 2007. 
december 31-ig kell kivenni. Tehát  az idei szabadság nem vihető át 2008-évre. 
 
Felhalmi Antal képviselő a Körzeti Háziorvosi Szolgálat költségvetése kapcsán 
elmondja, hogy dr. Kaszás József körzeti háziorvos kérte, hogy a 2007-évi költségvetésbe 
legyen betervezve részére az utazási átalány. Látja, hogy az idei költségvetésben 30 ezer 
forinttal több van tervezve, mint a korábbi évben. Az eseti kifizetéseket át lehetne 
alakítani átalánnyá. 
Elmondja a következőkben, hogy a felesége is szeretné megállapítatni a nyugdíját 
szeptemberben, és a nyugdíjazásával kapcsolatos egyéb juttatásai nincsenek  betervezve 
a költségvetésbe.  
 
Domiter Ferenc képviselő kevésnek tartja a középiskolások részére betervezet segélyt, 
javasolja 3 ezer forinttal történő megemelését. 
 
 
 
3./ Napirendi pont: 
 
A harmadik napirendi pontban Tuba Erik polgármester beszámol a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képzi. 
 
A továbbiakba felkérte a képviselőket, hogy számoljanak be az eltelt testületi ülés óta 
végzett képviselői feladatkörben végzett munkájukról. 
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Szabó Géza képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az előző testületi 
ülés óta képviselői feladatként hazahozta Győrből az ajándékba kapott fénymásolót. 
 
Domiter Ferenc képviselő beszámol arról, hogy a Varga Ernő mellett lévő  útszakaszra 
vitt kettő utánfutó murvát, valamint az „Erdész” -közbe. 
 
 
Tuba Pál képviselő elmondja, hogy az előző testületi ülésen nem volt jelen, de részt vett a 
temető bejáráson és telefonált közvilágítás megjavítása érdekében. 
 
Homlok István képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megvizsgálta a 
tornaterem, és a polgármesteri hivatal fűtési rendszerét. 
 
Felhalmi Antal képviselő  részt vette a temető rendbetételének az irányításában. 
 
Tuba Erik polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Horváth Győző 
képviselő közreműködött a veszélyes fák kivágásának lebonyolításában. 
 
 
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló 
előterjesztést. 
 
4./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a negyedik napirendi pontban a képviselő-testület elé terjeszti a 
2007-évi munkatervet. 
Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött munkaterv-tervezettel kapcsolatban  mondják el 
véleményüket és az esetleges kiegészítéseket, és egyéb javaslatokat tegyék meg. 
 
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Hozzászólások: 
 
Pandur Ferenc képviselő javasolja a  temetkezésről szóló rendelet átdolgozását beépíteni 
a munkatervbe. Célszerű lenne egy pontos sorrend kialakítása a sírhelyeknél és aki ettől 
el akar térni, annak magasabb sírhelymegváltási összeget állapítson meg a testület. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

 
3/2007. (I. 29.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl község önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 
jegyzőkönyv mellékletét képező –a 
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képviselő-testület 2007-évre vonatkozó- 
munkatervét a kiegészítéssel együtt. 
 
Felelős: Tuba Erik 
Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

 
. 

 
5./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester az ötödik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel 
Vásárosfalu, és Edve községek polgármestereinek a kérelmét, hogy a három község 
közösen vásároljon hordozható számítógépet a háziorvos részére. 
Megállapodás alapján a három község 1/3-ad-1/3-ad arányban vállalná a gép és a 
nyomtató beszerzési árának a fedezetét. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 

4/2007. (I. 29.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete -a jegyzőkönyv mellékletét 
képező megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően- vállalja a körzeti háziorvosi 
szolgálat részére a hordozható számítógép 
beszerzését. 
Egyben felhatalmazza Tuba Erik 
polgármestert a megállapodás aláírására és az 
abban foglaltak végrehajtására. 

 
Felelős: Tuba Erik  
Polgármester 
 
Határidő: 2007. február 15. 

 
 
 
6./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a hatodik napirendi pont kapcsán felkéri Horváth Ferenc 
Zoltánt a kábel tv. üzemeltetőjét, hogy adjon rövid tájékoztatást a képviselő-testületnek 
az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról. 
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Horváth Ferenc Zoltán  köszönti a képviselő-testület tagjait, és tájékoztatójában 
elmondja, hogy a kábel tv. üzemeltetéssel kapcsolatban komoly gondjai merültek fel. 
1991-évben épület a rendszer, 1999. február29-én került az Önkormányzat tulajdonába. 
Jelenleg nagyon sok gond van a rendszerrel, valamilyen módon rendezni kellene a 
dolgokat. Nagyon sokan lemondják az előfizetést és abból a lakásból ki kell hozni a 
vezetéket. 
Volt egy „úriember”, aki nem akart fizetni és kikapcsolták a szolgáltatásból. A vezetéket 
leszerelték és most az ÉDÁSZ. oszlopokon tudnák tovább vinni a vezetéket, de ahhoz új 
oszlopokat kell felállítani.  
Meglátása szerint az önkormányzatnak kellene az oszlopokat felállítani, vagy a 
tulajdonjogot kellene átruházni. 
El mondja a továbbiakban, hogy a 170-175 előfizető 140-re csökkent. Nem biztos, hogy 
ebbe  a rendszerbe nagyon sok pénzt szabadna tenni. Felhalmiék előtt is oszlopot kell 
cserélni. Az Édász. erre az oszlopra nem enged más vezetéket tenni. Vagy új oszlop, vagy 
földkábel. 
Asz előfizetés 150 Ft-al emelte, de új csatornával bővített. Eddig nem volt szerződése az 
önkormányzattal, ezt a jövőben át kellene gondolni. Nevesíteni kellene, hogy kinek mi a 
tulajdona. Örülne, ha valamilyen okos megoldást találnának. Ha élő közvetítést akar az 
Önkormányzat, akkor egy felelős személyt kell megnevezni. A kábel tv-n közvetített 
anyagról mindig kell másolatot készíteni. Vigyázni kell, hogy személyiségi jogokat ne 
sértsünk meg.  
Hozzászólások: 
 
Domiter Ferenc képviselő hozzászólásában kifejti, hogy azt mondták a kábel tv. 
kiépítésekor, hogy 15-évig nem kell hozzányúlni. Akkor ez nem igaz. 
 
Pandur Ferenc képviselő hozzászólásában megkérdezi, hogy hány új oszlopot kellene 
tenni. 
 
Horváth Ferenc Zoltán a felszólalásra reagálva elmondja, hogy valóban azt mondták, de 
már eltelt a 15. év. 
Az oszlopok kicserélésével kapcsolatban elmondja, hogy van olyan rész, ahol 200 
méteres vezeték van. Az a baj, hogy mindent át kellene szerelni. Az Édász havi  bérleti 
díjat kér az oszlopokért. Ha most új vezetékben gondolkodunk, akkor a földkábel lenne 
a célszerűbb megoldás. 3-5 millió forint körül van egy kábel tv-s terv. Ez még csak a 
terv. Nagyon sok a járulékos költség. 
Valamilyen módon pénzt kellene  betenni a rendszerbe, viszont a 140-160 előfizető miatt 
túl sok pénz nem lehet, mert nagyon soká térül meg. 
 
Homlok István képviselő szerint el kellene gondolkodni a tulajdonjog átadásáról. 
 
Tuba Erik polgármester megkérdezi az üzemeltetőtől, hogy hány évig vállalná a 
rendszer üzemeltetését, ha az Önkormányzat átadná a tulajdonjogot. 
 
Horváth Ferenc Zoltán vállalkozó el mondja, hogy megfontolja az ajánlatot, mert van 
egy fiatal munkatársa, akinek még érdemes lenne hosszabb távra beruházni. 
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7./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a 7. napirendi pontban tájékoztatja a képviselő-testületet arról, 
hogy az önkormányzati törvény szerint kötelező alpolgármestert választani. Tekintettel 
arra, hogy az alakuló ülésen a testülettől nem kapta meg a minősített  többséget az általa 
javasolt alpolgármester jelölt, most egy újabb négy éves törvénysértő időszak elkerülése 
végett a képviselő-testület által titkos véleménynyilvánító szavazással megjelölt 
képviselőt javasolja alpolgármester jelöltnek. 
 
Tuba Pál képviselő a polgármester előterjesztéséhez közbevágva felháborodását fejezi ki 
arra vonatkozóan, hogy miért olyankor akar alpolgármestert választani amikor nem 
teljes a létszám.  
 
Tuba Erik Polgármester az elhangzott felvetésre reagálva elmondja, hogy nem akar 
mulasztásbeli törvénysértést megvalósítani. 
 
Tuba Pál képviselő szerint az „nem olyan nagy törvénysértés”. Szavazzunk, hogy ki 
akarja  most az alpolgármester választást lebonyolítani, és ki akarja a teljes képviselő-
testületi tagság jelenlétével. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazat és 4 nem szavazattal elvetette az alpolgármester 
megválasztására tett indítványt. 
 
 
 
8./ Napirendi pont: 
 
Tuba Erik polgármester a különfélékben tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
RÁBA - Műgát és  Térségéért Egyesület együttműködési megállapodásra tett javaslatot. 
 
A hozzászólások után a képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 

5/2007/2007. (I. 29.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a RÁBA - Műgát és 
Térségéért Egyesülettel a –jegyzőkönyv 
mellékletét képező- Együttműködési 
Megállapodást köti. 
 
Egyben felhatalmazza Tuba Erik 
polgármester az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Tuba Erik 
Polgármester 
 
Határidő: azonnal 
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Tuba Erik polgármester a különfélékben javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító KFT. ajánlatát fogadja el a képviselő-
testület. 
 
A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta: 
 
 
 

6/2007. (I. 29.) HATÁROZAT: 
 
Rábakecöl község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét 
képező megállapodást köti a REKULTÍV 
Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 
(9200. Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.) –
vel. 
Egyben felhatalmazza Tuba Erik 
polgármestert, hogy a megállapodást  írja alá 
és küldje meg a közszolgáltatónak. 
 
Felelős: Tuba Erik 

Polgármester 
Határidő: 15 napon belül 

 
 
 
 
 
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a 
tanácskozást. 
 
 

Kmf. 
 
 
Tuba Erik        Cseh Teréz 
Polgármester        jegyző 
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Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz. 
2007. január 29. 
 
Decemberben elfogadta az országgyűlés a 2006. évi CXXVII. tv.-t a Magyar Köztársaság 
2007. évi költségvetéséről. Sajnos a benne foglaltak egyértelműen tükrözik a kormány 
vidékellenes intézkedési szándékait. Hiába az EU támogatása, ha a főváros és a 4-es metró 
céltámogatását levonjuk, 2007. évre kevesebb jut az önkormányzatoknak fejlesztési célokra, 
mint 2006-ban. Az egészségügy átszervezésével is a vidéki kis kórházakat sújtják, csakúgy, 
mint az oktatási reformmal.  
Az iskolafenntartáshoz kapcsolódó alapnormatívákat lecsökkentették, egyes kiegészítő 
normatívákat teljesen megszüntettek. Ugyanakkor a kiegészítő támogatások valamint 
pályázati úton a működéshez elnyerhető forrásokhoz megemelték a kötelezően teljesítendő 
osztálylétszámot felső tagozatnál 17 főre. Ez a mi esetünkben teljesíthetetlen, hiszen 4, 8, 7 
illetve 9 fős osztályaink indulnak 2007. szeptember 1-től. 
Fenti – és egyéb – jogszabályi változások következményeként az iskola költségvetése 
2007/2008. tanévben több mint 70%-os hiánnyal küzd. Ez közel 50 millió forintot jelent. 
Természetesen nem lehet minden felelősséget a jogalkotóra hárítani, hisz be kell látni, hogy 
valóban kevés a gyermek, és valóban már eddig is gazdaságtalanul működött intézményünk. 
Csak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok számára kiírt pályázat 
mentette meg iskolánkat immár három éve. Fent említett törvény most bezárta ezt a kaput is. 
A kormány határozott célja, a rábakecöli iskolához hasonló paraméterekkel rendelkező 1-8. 
osztályos intézmények bezárása. 
Megfelelő befogadó intézmény esetén tagiskola működtetésére lehetőségünk van, ám ebben 
az esetben is a 7. és 8. osztálynak kötelező jelleggel a befogadó intézmény székelyére kell 
járni. Az elmúlt hetekben környékbeli iskolákkal folytatott tárgyalások eredményeként egy 
olyan intézmény akadt, amely a jogszabályoknak megfelelve tudja vállalni a rábakecöli 
tagintézmény működtetését 1-4. évfolyammal. Az előzetes tárgyalások főbb eredményeit a 
csütörtökön aláírt megállapodás tartalmazza, mely másolatát a képviselők már megkapták. 
Kérem, a képviselőket vitassák meg a lehetőségeket, és felelősségteljesen döntsenek a 
gyermekek és településünk működőképességének megőrzése érdekében. 
 
 
 
 
 
 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
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Testületi ülés 
2007. január 29. 
3. napirendi pont: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülések óta az alábbi határozatok 
végrehajtása megtörtént: 
66/2006. (XI.24.) határozat Szerződéskötés a Kossuth u. 81. raktárhelyiség használatba 
átadásáról 
71/2006. és 72/2006. határozatok: szociális kérelmek kapcsán hozott döntések végrehajtása 
73/2006. (XII.29.) határozat SE részére tornaterem ingyenes használatának biztosítása 
74/2006. (XII.29.) határozat veszélyes fa kivágásának és csonkításának megrendelése 
75/2006. (XII.29.) határozat a GyMS megyei Pedagógia Intézettel társulási megállapodás 
kötéséhez megküldve 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a polgármesteri hivatal és az intézmények 
telekommunikációs költségeinek felülvizsgálata nyomán a már ismert új önkormányzati 
csomag előfizetésen túl megszüntettem 2 isdn vonalat és egy Invitel szerződést. Így az 5 új 
előfizetés havi 10.800,- Ft plusz költsége valamint a megszűnt előfizetések havi 25.065,- 
forint megtakarításával éves szinten 171 ezer forint megtakarítást sikerül elérni (nem 
számolva a percdíjakból eredő megtakarítással). További vonalak és Internet vonatkozásában 
is tervezek lépéseket, melyek végén éves szinten a telekommunikációs költségmegtakarítás 
mindenképpen elkerüli a 400.000,- forintot, de bízom benne, hogy a félmilliót is eléri. 
 
A 2007. január 17-én megtartott liciten a régi iskola, valamint a polgármesteri hivatal udvarán 
kivágott fákat 19.000,- forintért értékesítettük. A 7 fa kivágása és csonkítása 138.000,- 
forintba került, így a tényleges költség 119.000,- Ft. 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a lakás és üzleti helyiségek bérleti szerződésének 
megújítása megtörtént, a védőnő helyettesítési kirendelését 2007. december 31.ig 
meghosszabbítottam, a gyógyszertár bérleti szerződését 4 évre megkötöttem. A falugondnok 
2007. január 22-én munkába állt. A templom megvilágítás műszaki átadása megtörtént. 
Korszerű digitális temetői nyilvántartás készítésére valamint épületeink akadálymentesítésére 
árajánlatot kértem, melyek elkészültek. Használt elemek szelektív gyűjtését megrendeltem, 
melyre ingyenes szolgáltatói szerződés köttetett. Lakossági igények nyomán szélessávú 
Internet szolgáltatásra árajánlatot kértem, valamint a Pannon-Vízzel folyamatban van a 
tárgyalás adóantenna víztornyon történő elhelyezésére. Elmúlt ülésen történt döntés alapján az 
OTP Bank Rt-től valamint a Kis-Rába Menti Takarékszövetkezettől üzleti árajánlatot kértem.  
 
Köszönöm Peterdi József közreműködését és technikai segítségét a testületi ülések során. 
 
Megkérem a képviselőurakat név szerint, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott 
képviselői munkájukról. 
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R Á B A K E C Ö L  K Ö Z S É G  
 

 Ö N K O R M Á N Y Z A T  
 

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  
 

M U N K A T E R V E  
 

2 0 0 7 .  
 
 
 
 

Időpont, Napirendek 
 
 
2007. január. 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 
ülés óta tett intézkedésekről. 

2. Az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének a 
megtárgyalása. 

3. Beszámoló a Kábel TV üzemeltetéséről 
4. Döntés iskola összevonásáról és a többcélú társuláshoz csatlakozásról 
5. Szociális kérelmek megtárgyalása. 
6. Különfélék, bejelentések. 

 
 

2007. február 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. Döntés körjegyzőséghez való csatlakozásról. 
3. A 2006. évi költségvetés elfogadása. 
4. Beszámoló a 2005-évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról. 
5. Az iskolai tagintézmény működésének meghatározása 
6. Banki üzleti ajánlatok meghallgatása 
7. Különfélék, bejelentések. 
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2007. március 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. Köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása. 
3. Letelepedési támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata 
4. Iskola épületének többfunkciós használati lehetőségeinek vizsgálata 
5. Döntést igénylő ügyek. 
6. Szociális kérelmek megtárgyalása 
7. Különfélék, bejelentések. 
 
Közmeghallgatás: 

1. Beszámoló a 2006. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
2. 2007. évi költségvetés ismertetése 
3. Tájékoztatás az iskolát érintő átszervezésekről 
4. Különfélék, bejelentések 

 
2007. április 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. A Rábakecöl Sportegyesület beszámolója az önkormányzat által 
biztosított támogatások felhasználásáról 

3. A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat beszámolója a 2006-évben 
végzett tevékenységéről. 

4. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján. 
5. Szociális rendelet felülvizsgálata 
6. Döntést igénylő ügyek. 
7. Különfélék, bejelentések. 

 
 
2007. május 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 
1959. IV. tv. 74/G. §. (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

3. Körjegyzőséghez csatlakozás lehetőségeinek megtárgyalása, döntés 
4. Döntést igénylő ügyek. 
5. Különfélék, bejelentések. 
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2007. július 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
3. Döntést igénylő ügyek. 
4. Különfélék, bejelentések. 

 
 
2006. július 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. Beszámoló a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény működéséről. 
3. Falunapi előkészületek szervezése 
4. Döntést igénylő ügyek. 
5. Különfélék, bejelentések. 

 
 
2007. augusztus 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről (háziorvos, 
gyermekorvos, védőnő) 

3. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján. 
4. Döntési igénylő ügyek. 
5. Különfélék, bejelentések. 

 
 
2007. szeptember 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. Beszámoló a 2006. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről és a szükséges 
átcsoportosításoktól. 

3. Döntést igénylő ügyek. 
4. Különfélék, bejelentések. 

 
2007. október 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

2. Tájékoztató az óvoda pedagógiai munkájáról. 
3. Idősek Napja rendezvény előkészületeinek megbeszélése 
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4. Különfélék, bejelentések. 
 
Közmeghallgatás: 

1. 2008. évi tervek 
2. Lakossági igények 
3. Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának 

helyzetéről. 
4. Különfélék, bejelentések 

 
 
2007. november 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

2. Beszámoló a beledi ÁMK működéséről 
3. 2008. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
4. A 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
5. Beszámoló a 2006. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről és a szükséges 

átcsoportosításokról. 
5. Döntést igénylő ügyek. 
 

 
2007. december 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

2. Beszámoló a Könyvtár és a Művelődési ház működéséről 
3. Közüzemi szolgáltatások 2008. évi díjmegállapítása 
4. 2008. évi bérleti díjak megállapítása 
5. Különfélék, bejelentések 
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Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz. 
2007. január 29. 
 
 
Imre László és Molnár Sándor polgármesterurak azzal a kéréssel fordulnak a 
képviselőtestülethez, hogy dr. Kaszás József háziorvosnak a három település közösen 
vásároljon egy hordozható számítógépet és nyomtatót. 
 
Indoklás: 
Edve és Vásárosfalu községekben azok a rendeléshez szükséges számítástechnikai feltételek 
nem biztosítottak, melyek mellett doktorúr 2007. február 15-től eltudja látni feladatait. 
 
Ajánlat: 
Mivel Rábakecölben biztosított a technikai háttér, ezért Edve és Vásárosfalu község vezetői 
nem kérik a lakosságarányos költségmegosztást, helyette harmadnyi részt kell vállalni. 
Tekintve, hogy a háziorvosi szolgálatot Rábakecöl látja el, a beszerzés és tulajdonjog 
önkormányzatunké. Edve és Vásárosfalu hozzájárulásáról valamint a közös használatról külön 
megállapodást kötünk (mellékelve). 
 
Eszközbeszerzés: 
Fujitu-Siemens notebook (1500 Mhz, 40 GB HDD, DVD combo, 15” TFT) valamint egy HP 
vagy Canon nyomtató 
A szállító garantálja, hogy a beszerzési költségek nem kerülik el a 160.000,- Ft összeget, azaz 
településenként 53.400,- Ft-ot. 
 
 
 
 
           Tuba Erik 
         polgármester 
 
 


