Rábakecöl Község Képviselő-testülete
2/2008.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 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, Kovácsné Szabó Katalin
jegyzőkönyvvezető
Meghívottként jelen van Dr. Putz Mária gyermekorvos , Boros Margit könyvtáros.
Igazoltan távol:
Igazolatlanul távol: Tuba Pál
Tuba Erik polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 7
megjelent az ülésen.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, a kiküldött meghívóval azonosan.
NAPIREND
1./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről ( Körzeti Gyermekorvosi Szolgálat )
Előadó : Dr. Putz Mária gyermekorvos
2./ Beszámoló a könyvtár és a Művelődési Ház működéséről
Előadó : Boros Margit könyvtáros, Művelődési Ház vezetője
3./ 2008. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
4./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett
intézkedésekről
Előadó : Tuba Erik polgármester

5./ Pályázati lehetőségek
Előadó : Tuba Erik polgármester
6./ Letelepedést ösztönző intézkedések
Előadó :Tuba Erik polgármester
7./ Szociális rendelet módosítása
Előadó : Tuba Erik polgármester
8./Különfélék, bejelentések
Előadó : Tuba Erik polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
1./ Napirendi pont
Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről ( Körzeti Gyermekorvosi Szolgálat )
Előadó : Dr. Putz Mária gyermekorvos
Az első napirendi pont tárgyalása során Tuba Erik felkérte Dr. Putz Mária
gyermekorvost adjon tájékoztatást a gyermekegészségügy helyzetéről.
Dr. Putz Mária

beszámolója jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
2./ Napirendi pont
Beszámoló a könyvtár és a Művelődési Ház működéséről
Előadó : Boros Margit könyvtáros, Művelődési Ház vezetője
Boros Margit köszöntötte a testület tagjait, és ismertette beszámolóját.
A beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Boros Margit a beszámoló után felvetette, szívesen látná a képviselő-testület tagjait a
könyvtárban, jó lenne ha ott tartanák egyik kihelyezett ülésüket.
Tuba Erik megköszönte a beszámolót és a sok munkát melyet Boros Margit végzett a
könyvtár költöztetése, berendezése, szépítése során. Elmondta, lehet hogy egyik ülés a
könyvtárban lesz, örül a lehetőségnek.

Szabó Géza felvetette jó lenne a selejtezésre kerülő könyveket árverésre bocsátani vagy
a rászorulóknak ingyen odaadni.
A könyvtárról és a művelődési házról szóló beszámolót a testület jóváhagyólag
tudomásul vette.
3./ Napirendi pont
2008. évi költségvetés tárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik a képviselő-testület elé terjesztette a 2008. évi költségvetést és a rendelettervezetet. Felkérte Szabó Gézát ismertesse az ügyrendi bizottság véleményét a 2008. évi
költségvetéssel kapcsolatosan.
Szabó Géza oldalanként elemezte a tervezetet és ismertette a bizottság javaslatait.
Gázkazán beszerzése kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az iskolában van egy kazán
amit az önkormányzatnál használhatnának. A polgármester költségtérítésének
emelésére tett javaslatot , kérte hogy az a tiszteletdíj 25 %-a helyett, 30 % legyen. A
hófogó hálók beszerzése csak akkor valósuljon meg, ha lesz rá pályázati pénz. Soknak
találta a közkutak 100 000 Ft-os vízdíját és a háziorvos telefonköltségét.
Tuba Erik a tiszteletdíj emelését nem fogadta el, esetleg a költségtérítés összegének
emelésével ért egyet.
A képviselő- testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozta.
6/2008. (II.25.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Tuba Erik társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját 2008.
március 1-től 96 625 Ft/hó összegben állapítja
meg.
A polgármester költségátalányát 2008.03.01-től
28 988 Ft /hó összegben határozza meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a
költségátalány
folyósításáról
havonta
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gál László jegyző
Határidő: 2008. december 31.

A költségvetés tervezet 6. oldalának tárgyalása során Tuba Erik ismertette Baráth Csilla
kérelmét, melyben felmondja a Kossuth L. u. 129. sz. alatti helyiségek bérletét és kéri
hogy január és február hónapra a 2007. évre megállapított díjat fizethesse.
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 4 igen 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta.

7/2008. (II.25) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete Baráth Csilla Rábakecöl,
Kossuth u. 129. sz. alatti lakos lakásbérleti
jogviszonyát a bérlő kérésére - ezen ingatlan
vonatkozásában – 2008. 02.29 hatállyal közös
megegyezéssel megszünteti.
Egyúttal a képviselő-testület hozzájárul ahhoz,
hogy 2008. január és február hónapban a bérlő a
bérleti díj összegét változatlanul 19 800 Ft/hó
összegben fizesse meg.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a
bérlőt értesítse és az önkormányzati lakás átadás
átvételéről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő : 2008. február 29.

Pandur Ferenc felszólalásában részletesen elemezte a 2008. évi költségvetést.
Az elemzés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tuba Erik polgármester megkérdezte, a testületet a módosításokkal együtt elfogadják –e
a 2008. évi költségvetést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
3/2008. (III. 3.) RENDELET
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi költségvetését
98 744 ezer Ft bevételi főösszeggel, ebből
4 627 ezer Ft fejlesztési hitelösszeggel,
19 157 ezer Ft működési hitelösszeggel,
98 744 ezer Ft kiadási főösszeggel, ebből
21 729 ezer FT személyi juttatással,
7 095 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
15 599 ezer Ft dologi jellegű kiadásokkal,
31 326 ezer Ft működési célú támogatásokkal, és átadásokkal,
5 394 ezer Ft társadalom és szociálpolitikai juttatásokkal,
564 ezer Ft felújítási kiadás
7 257 ezer Ft fejlesztési kiadásokkal,
2 800 ezer Ft működési hitel visszafizetéssel,
6 980 ezer Ft tartalékkal.
A költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008. 2009.
2010. évi alakulását
mérlegben
( 7. számú melléklet )
részletezettek szerint állapítja meg.
A 2008. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet
szerint jóváhagyja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugatdunántúli
Regionális közigazgatási Hivatal Törvényességi
Ellenőrzési Főosztályához és gondoskodjon a rendelet
kihirdetéséről.

A költségvetéssel kapcsolatos írásos anyagok jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.

4./ Napirendi pont
Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett
intézkedésekről
Előadó : Tuba Erik polgármester

Tuba Erik 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, számoljanak be a két ülés között elvégzett
képviselői feladataikról.
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló
előerjesztést.

5./ Napirendi pont
Pályázati lehetőségek
Előadó : Tuba Erik polgármester
Tuba Erik az FVM 9/2008. (I.24.) rendeletét ismertette, melynek alapján kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésére lehetne pályázni.
Az írásos anyag jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tuba Erik megkérdezte a testület tagjait ki szeretne részt venni az erdélyi
testvérkapcsolati programban . A falu lakosai közül többen is jelezték, hogy rész
vennének a programban.
Pandur Ferenc és Felhalmi Antal is jelezte , hogy szívesen fogadnának vendégeket.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a testvérkapcsolati pályázat benyújtását.

6./ Napirendi pont
Letelepedést ösztönző intézkedések
Előadó :Tuba Erik polgármester
Tuba Erik közölte a mai napon Ébényiék elköltöztek az Erkel utcai lakásból a
kulcsokat leadták, az óraállásokat rögzítették. 100 000 Ft lakbér hátralékuk keletkezett.
Javasolta, 50 000 Ft-ot engedjenek el a tartozásból . A képviselő-testület egyetértett a
javaslattal.

A testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta.
8/2008. (II.25) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete – közös megegyezésselhozzájárul ahhoz, hogy Ébényi György és Kanyó
Tímea bérleti jogviszonyát az Önkormányzat
tulajdonában lévő Erkel F. u. 11. sz. alatti
ingatlanon 2008. 02. 25-én megszünteti.
Egyúttal a bérlő részére a fennálló tartozásból
50 000 Ft bérleti díjkedvezményt határoz meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a nevezetteket
ezen döntésről értesítse, és a lakás átadás
átvételéről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. február 29.

Tuba Erik közölte, most hogy üres lett az Erkel utcai ingatlan, letelepedést ösztönző
pályázati felhívást tenne közzé népességmegtartás valamint letelepedni szándékozó
család segítése érdekében .
A pályázati felhívás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta.
9/2008. (II.25) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a letelepedést ösztönző
intézkedések keretében pályázatot ír ki az
Önkormányzat tulajdonában álló Rábakecöl,
Erkel u. 11.sz. alatti ingatlan bérbeadására
25 000 Ft/hó bérleti díj + rezsiköltség kikötésével.
A pályázati feltételeket az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
Utasítja a polgármestert, hogy a bérlemény
pályáztatásáról a pályázati feltételek mellett
gondoskodjon.
Felelős : Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. április 30.

7./ Napirendi pont
Szociális rendelet módosítása
Előadó : Tuba Erik polgármester
Tuba Erik a szociális törvény változása miatta a szociális rendelet módosítására tett
javaslatot. A népességmegtartás érdekében javasolta , hogy részesítsék 100 000 Ft szülési
támogatásban azt a személyt, aki vállalja, hogy a támogatás kézhezvételétől számított 10
évig életvitelszerűen Rábakecöl községben él, és lakóhelyét ezen időtartam alatt nem
változtatja meg.
Homlok István a Szociális Bizottság elnöke elmondta ,a bizottság tárgyalta a tervezetet
és a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.

4/2008. (III. 3.) RENDELET
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
8/2007.(IV.1.) A szociális igazgatás és szociális
ellátás helyi szabályozásáról szóló rendeletét az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről
gondoskodjon, és ezt terjessze fel a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Törvényességi Ellenőrzési Főosztályához.

8./ Napirendi pont
Különfélék, bejelentések
Előadó : Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester ismertette a testülettel hogy az ellenőrzési programnak
megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a besorolások, személyi juttatások című 2006.
január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó ellenőrzést.

A képviselő- testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

10/2008 (II.25.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közalkalmazottak
besorolásainak során megállapított hiányosságok
kiküszöbölésére készített intézkedési tervet
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az intézkedési
tervben foglaltak végrehajtásáról ütemterv
szerint gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. április 30.

Tuba Erik polgármester felkérte Dr.Gál László jegyzőt , hogy a 2008. március 9-én
megtartásra kerülő népszavazáson közreműködő Helyi Választási Bizottság és a Helyi
Választási Iroda tagjait ismertesse.
Dr. Gál László a kimutatás alapján ismertette a tagokat, és javasolta hogy az
előterjesztés szerint fogadja el a testület azokat.
A kimutatás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő- testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
11/2008 (II.25.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2008. március 9-i
népszavazás lebonyolítására létrehozott Helyi
Választási Bizottságot az alábbi taggal egészíti ki
:Kovács Béláné Rábakecöl Táncsics u. 12. sz.
Utasítja a polgármestert, hogy a Választási
Bizottság megválasztott tagjától az esküt vegye le.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. március 9.

Tuba Erik tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy árajánlatot kért
megállóhelyek tervezési munkáira.

autóbusz

Az árajánlat jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő- testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.

12/2008 (II.25.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Rábakecöl Kossuth utcai
autóbusz megállóhelyek tervezési munkálatainak
elkészítésével –pályázat alapján- megbízza Nagy
Ákos (9300 Csorna, József A. u. 66.
magántervezőt 330 000 Ft összegű tervezési
díjért.
A képviselő-testület egyúttal „ Az autóbuszöblök ,
buszfordulók, váróhelyiségek, felújítása és
kialakítása öt településen a közösségi közlekedés
fejlesztése érdekében „ kiírt pályázatra
vonatkozó
konzorciumi
együttműködési
megállapodást elfogadja, s felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Utasítja a polgármestert, hogy a magántervezővel
a tervezői szerződést kösse meg, továbbá a
konzorciumi
együttműködési
megállapodás
elfogadásáról Pápoc Község Önkormányzatát
,mint a konzorcium vezetőjét értesítse.
Felelős : Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. 03. 31.

Tuba Erik árajánlatot kért buszvárók tervezésére is. A tervező 2x40 000 Ft tervezési
díjért vállalta a munkát.
Tuba Erik polgármester ismertette a testülettel a Kapuvár –Beledi Kistérség Többcélú
Társulása megállapodás tervezetét Mozgókönyvtári feladatellátásra vonatkozóan.
Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő- testület 7 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta.
13/2008 (II.25.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2008. április 1-től csatlakozni
kíván a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú
Társulása által a mozgókönyvtári feladatok
ellátására létrehozott társuláshoz , egyúttal az
erre vonatkozó társulási megállapodás elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást írja alá és ezen döntésről a
Többcélú Társulás elnökét értesítse.
Felelős : Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. 03. 31.

Szabó Géza képviselő felvetette, hogy az utak mentén sok a balesetveszélyes fa, melyeket
ki kellene vágatni. Javasolta, licitet írjanak ki a fákra.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Tuba Erik ismertette a Magyar Közút Kht. válaszlevelét, melyet a Rákóczi utca
vízelvezetésével kapcsolatos panaszbejelentés nyomán kapott az önkormányzat. A Kht.
2008. tavaszára megoldást ígért a problémára.
A levél jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felhalmi Antal felhívta a testület figyelmét az iparűzési adó változásával kapcsolatos
bejelentési kötelezettségre. Szerinte a lakosságot tájékoztatni kell más módokon is
változásról.
Szabó Géza azt kérte védjék a temető mellett kialakított parkolót a nagy járművektől,
felvetette hogy a tornaterem szellőzését meg kellene oldani. Javasolta még, hogy az
iskolától hozzák el a kerékpártámasztókat az önkormányzat udvarára, itt szükség lenne
rájuk.

Tuba Erik polgármester válaszában a felsorolt problémák mielőbbi megoldását ígérte.

Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt, Tuba Erik polgármester az ülést 18 óra 55
perckor bezárta.

Kmf.
Tuba Erik
Polgármester

Kovácsné Szabó Katalin
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Gál László
jegyző

3./ napirend
2008. évi költségvetés tárgyalása
Sorsz.

Szakfeladat

Működési Fejlesztési
Működési Fejlesztési
Összesen
Összesen
bevétel
kiadás

1./ Helyi utak lét.felújítás

180.000

2./ Közutak üzemelt.
3./ Önkorm.ig.tev.

300.000

180.000
300.000

5.730.000 7.452.000 13.182.000 41.905.000 7.880.000 49.785.000

4./ Katasztrófaelhárítás

648.000

648.000

5./ Polgári védelmi tev.

175.000

175.000

2.183.000

2.183.000

1.102.000 6.599.000

120.000 6.719.000

8./ Köztemető

1.120.000

264.000 1.384.000

9./ Közvilágítási szolg.

1.200.000 1.200.000 2.400.000

6./ Kisegítő szolg./isk.óv/
7./ Város és községgazd. 1.102.000

10./ Önk.fela.nem terv.

50.449.000 7.362.000 57.811.000

11./ Finansz.műv.elsz.

11.752.000

11.752.000

12./ Háziorv.szolg.

7.903.000

7.903.000 13.706.000

750.000 14.456.000

13./ Védőnői szolg.

3.413.000

3.413.000 3.907.000

3.907.000

26.000

26.000

2.884.000

2.884.000

150.000

150.000

17./ Munkanélk.ellátás

1.440.000

1.440.000

18./ Eseti pénzb.ellát.

1.500.000 1.840.000 3.340.000

14./ Anya,gyerm, és cs.

26.000

26.000

15./ Rendsz.pénzb.ellát.
16./ Rendsz.gyerm.v.ellát.

19./ Eseti pénzb.gyerm.e.

730.000

20./ Szennyvízelvez.

500.000

500.000

730.000

20.000 3.080.000 3.100.000

21./ Műv.házak feladatai

1.682.000

1.682.000

22./ Egyéb szór. kult.tev.

200.000

200.000

Összesen

80.375.000 15.314.000 95.689.000 80.375.000 15.314.000 95.689.000

Működési bevétel: 80.375.000 FT,

ebből működési hitel: 11.752.000 Ft

Fejlesztési bevétel: 15.314.000 FT, ebből fejlesztési hitel: 1.974.000 Ft
Működési kiadás: 80.375.000 Ft
Fejlesztési kiadás: 15.314.000 Ft

1.sz. melléklet
3/2008 (III. 3.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Megnevezés
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor)
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor)
2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor)
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor)
2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 12,21-26 sor)
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor)
1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 39sor)
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor)
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor)
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok)
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor)
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor)
IV. Támogatásértékű bevétel
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor)
ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor)
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor)
ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)

V. Véglegesen átvett pénzeszköz
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor)
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor)

2008. évi
36 500
964
35 536
3 500
30 586
1 450
10 723
6 708

4 015

4 629

12 058
9 922

50

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor)
VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor)
1. Működési célú hitel felvétel
2. Felhalmozási célú hitel felvétele

23784
19157
4627

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor)

11 000

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 10. ű. 61.
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

11 000

98 744

KIADÁSOK

Megnevezés
1. Dologi kiadások
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal
személyi juttatás
munkaadói járulék
dologi kiadások
1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
személyi juttatás
munkaadói járulék
dologi kiadások
Dologi kiadások összesen
ebből: személyi juttatás
munkaadói járulék
dologi kiadások
2. Működési célú pénzeszköz átadások

és támogatások

2008. évi

12 024
4 435
1 416
6 173
32 399
4 435
1 416
6 173
44 423
21 723
7 095
15 599
31 326

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

5 394

4. Működ

2 800

Működési kiadások összesen ( 1. 2. 3. 4. )
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
5. Felújítási kiadások
6. Fejlesztési kiadások

83 943
4 407
564
2 850

7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés
8. Tartalék
ebből : működési tartalék
fejlesztési tartalék

6 980
6 980

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

98 744

2.sz. melléklet
a 3/2008. ( III.3.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi működési kiadásai
működési kiadásai

Megnevezés
I. Igazgatási kiadások

a
b
c

Kiadás
Béralap TB
Dologi
Létszám
össz.
12 024
4 435
1 416
6 173

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/
1.Közutak üzemeltetése, fenntartása

2. Katasztrófaelhárítás

3. Polgári védelem

4. Önkormányzatok valamint többcélú társulási
intézmény ek ellátó, kisegítő szolgálatai
5. Város és községgazdálkodás

6.Köztemető fennt. Feladatai

7.Közvilágítási feladatok

8.Háziorvosi szolgálat

9.Védőnői szolgálat

a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b

300
0
0
648
0
0
175
0
2 183
0
6 599
0
0
1 120
0
0
1 200
0
0
13 706
0
0
3 907
0

300

648

175

1 174

376

633

3 559

1 159

1 881

1 120

1 200

9 667

3 071

968

2 812

753

342

10. Anya és csecsemővédelem

11. Rendszeres pénzbeni ellátások

11. Szennyvízelvezetés és kezelés

12. Művelődési házak feladatatai

Dologi kiadások összesen / II./

Dologi kiadások összesen

I.+II.

c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c

0
26
0
0
320
0
0
533
0
0
1 682
0
0

a
b
c

32 399

17 294

5 679

9 426

44 423

21 729

7 095

15 599

26

320

533

82

3.sz. melléklet
a 3/2008. (III. 3.) Rendelet
Rábakecöl Önlormányzat 2008. évi
működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés

Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás
Rendőrőrs
Közigazgatási kar
Arany J program
Nonprofit szervezetek pályázat alapján
Területfejlesztési Tanács
Körjegyzőségi hozzájárulás
Katolikus Egyház
RIÖK pályázati önrész
Testvér település támogatása

Eredeti előirányzat

16
175
10
150
2 100
25
11 543

200

1 600

Iskola és óvoda telephely

16 267

BURSA Felsőoktatási ösztöndíj
Nagytérségi hulladék

840

31326

Összesen

4.sz. melléklet
a 3/2008. (III.3.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Pannon-Víznek fejl. Célú átadás
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak

2 567
1 840

Összesen

4407

5.sz. melléklet
a 3/2008. (III.3.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
felújítási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Felújításra önrész

564

Összesen

564

6.sz. melléklet
a 3/2008. (III.3.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
fejlesztési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. Beruházások
Gázkazán, fénymásoló vás.
Villanyoszlopok
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító

900
1 200
750

Összesen

2 850

7.sz melléklet
3/2008. (III.3.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
2008. 2009. 2010. évi gördülő tervezáshez
Megnevezés

2008.évre 2009.évre 2010.évre
I. Működési bevétel

Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről
Támogatásértékű működési bevétel
Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési bevétel
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen
Személyi juttatások
Munkaadókatterhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű működési kiadás
Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése

464
10 950
35 229
50
12 058

482
35 456
10 800

506
36 500
11 000

12 100

12 500

19 157

28 830

27 871

5 522
83430
21 729
7 095
15 086
8 684
28 036

87668
22 815
9 364
16 689
8 800
30 000

88377
23 956
6 947
16 474
9 000
32 000

Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Működési kiadások összesen

2 800

83 430

87 668

88 377

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Továbbadási célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

4 629
80

4 800

4 900

500

500

Felhalmozási célú bevételek összesen
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Továbbadási célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok
Felhalmozási célú kiadások összesen
Önkormányzat bevételei összesen
Önkormányzat kiadásai összesen

15 314
2 850
564
513
4 407

5 300
2 330
470

5 400
2 417
483

2 500

2 500

5 300
92 648
92 648

5 400
93 777
93 777

Megnevezés
II. Felhalmozási célú bevétele

500
4 627

6 980
15 314
98 744
98 744

8.sz melléklet
a 3/2008. (III.3.) Rendelethez
Rábakecöl Önkormányzat 2008. évi
előirányzat felhasználási ütemterv
Megnevezés
Bevételek
1.Saját bevételek
2.Átvett pénzeszk.
3.Támogatás
4.Hitel, kötvény
5.Előző havi záró p.
6.Bevételek össz.
Kiadások
7.Működési kiadások
8.Felújítási kiadások
9.Fejlesztési kiadás
10.Tartalék felhaszn.
11. Kiadások össz.

január

880
1 009
893

február

880
1009
893

március

8522
1009
893

április

május

8 522
1 009
893
10 000

880
1 009
893

június

880
1009
894

július

augusztus szepte

880
1009
894
5 000

880
1 009
894

8
1

8

2782

2782

10424

20 424

2782

2783

7783

2783

19

4483

4484

4484

6584

4484

4484
120
1475

5210

19323

4484
44
641
6980
12149

4

726

18502
180
641

6079

7

641
4483

5125

4484

6584

2

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2008. február 25.
4. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülés óta az alábbi határozatok kerültek
végrehajtásra:
78/2007. (XII.21.) határozat a 2008. évi bérleti díjak megállapításáról
80/2007. (XII.21.) határozat lakásvásárláshoz támogatás kiutalása megtörtént
2/2008. (I.28.) határozat a könyvtár, mint intézmény megszűnt
4/2008. (I.28.) határozat Kossuth u. 22. Sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása
5/2008 (I.28.) oktatási társulási tanácsba delegáltról a társulás elnöke értesítve
A 72/2007. (XII.21.) határozatban foglalt 5 millió Ft hitelkeret igénybevételére nem volt
szükség.
A közalkalmazottak törvényi kötelezettségből adódó átsorolásai és léptetései végrehajtásra
kerültek.
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2008. január 29. napján megtartott ülésén
elfogadta a konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtását, tárgyalta a
társulás 2008. évi költségvetését. A Fejlesztési Tanács ugyanezen napon megtartott ülésén
tájékoztatás hangzott el a NYDOP Közlekedési infrastrukturális fejlesztések pályázatáról,
beszámolt a területfejlesztési menedzser a 2007. évi munkájáról
A Leader Csoport február 11. napján megtartott ülésén egyesületet alapított , elfogadta annak
alapszabályát, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjait.
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület február 19. Napján megtartott ülésén elfogadta a
stratégiai tervet.
Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja
besorolások és személyi juttatások tekintetében december hónap folyamán ellenőrzést végzett
önkormányzatunknál.
A Magyar Államkincstár átutalta számlánkra a TEUT pályázaton elnyert 2.653.200,- forintot.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.
Rábakecöl, 2008. február 25.
Tuba Erik
Polgármester

9/2008. (I. 24.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A támogatás célja
1. § E rendelet szerinti támogatás célja a kistérségi közlekedési szolgáltatások (különösen a falu- és
tanyagondnoki szolgáltatásokat, a továbbiakban együtt: szolgáltatás) fejlesztésének támogatásával a hátrányos
helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek
javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a
települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség elérése.

Fogalommeghatározás
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) kistérségi közlekedési szolgáltatások: e rendelet 1. számú melléklete szerinti földrajzi területen, egy adott
településen vagy együttműködő települések, illetve tanyás térség(ek) területén különösen az alábbi szolgáltatások
ellátása: közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk
szolgáltatásában; az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre, valamint egyéb
egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása); óvodás-, iskoláskorú gyermekek, nyugdíjaskorúak szállítása; közösségi, művelődési, sport-,
szabadidős tevékenységek, egyéni hivatalos ügyek intézésének szervezése, segítése; lakossági igények
továbbítása; a falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása; valamint egyéb
alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés,
b) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b),
d), g), valamint k) pontja szerinti szervezet.

A támogatás tárgya, mértéke, az elszámolható kiadások
3. § (1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe:
a) új szolgáltatás létrehozása, valamint a már működő szolgáltatás kapcsán új gépjármű beszerzésére;
b) a beszerzett gépjármű akadálymentesítésére;
c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - az 1. számú mellékletben meghatározott - kiegészítő
eszközök, berendezések beszerzésére.
(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott eszközök beszerzése kizárólag az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.
(3) Elszámolható kiadások az alábbiak:
a) a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke;
b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadálymentesítésének költsége;
c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége.
4. § (1) A támogatás mértéke legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A támogatás aránya az összes elszámolható kiadás 100%-a.

A támogatás igénybevételének feltételei
5. § (1) Támogatásra jogosult az e rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési
önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet
(a továbbiakban: ügyfél).
(2) Az e rendelet 1/a. számú melléklete szerinti településen működő, valamint székhellyel, illetve telephellyel
rendelkező ügyfél esetén csak a település külterületén (tanyás térségében) megvalósuló fejlesztés támogatható.

(3) A beszerzés által megvalósuló fejlesztésnek a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendeletnek megfelelő szakmai programon kell alapulnia.
(4) A (3) bekezdéstől eltérő szolgáltatás esetén a beszerzés által megvalósuló fejlesztés szakmai programjának
tartalmaznia kell:
a) a szolgáltatás célját, feladatát,
b) az ellátottak körét,
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét,
d) a szolgáltatás igénybevételének módját,
e) a szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módját,
f) az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat,
g) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját.
(5) A beszerzendő gépjárműnek legalább 8+1 férőhelyes, egyterű, legalább 100 LE motorteljesítményű,
hátulnyíló ajtós, a Gépjárműkatalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez című, az Irányító
Hatóság (a továbbiakban: IH) által hivatalos közlemény formájában kiadandó, legkésőbb a támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző munkanapig bővíthető gépjárműkatalógusban
meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie.
(6) Az (5) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követően a gépjárműkatalógusban nem szereplő
gépjárművek felvétele céljából az IH által rendszeresített formanyomtatványon az IH-hoz a
gépjárműforgalmazók kérelmet nyújthatnak be. Az IH a kérelemről annak benyújtásától számított harminc napon
belül dönt.
(7) A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően
beépítendő, a 2. számú mellékletben meghatározott kiegészítő eszközökkel.

A támogatási kérelem benyújtása
6. § (1) A támogatási kérelmet 2008. március 1. és 2008. május 1. között, ezt követően évente január 1. és
március 1. között kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által
rendszeresített formanyomtatványon írott formában.
(2) Az ügyfél háromévente kizárólag egy gépjármű támogatására nyújthat be kérelmet. Az adott támogatási
határozat kézhezvételének évét követő harmadik naptári évben jogosult az ügyfél új támogatási kérelem
benyújtására.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően kizárólag külterületen (tanyás térségben) megvalósuló szolgáltatás esetén az
ügyfél naptári évente egy gépjármű támogatására nyújthat be kérelmet.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat(ok) képviselőtestületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyv hiteles
másolatát, valamint feladatátadás esetén az érintett önkormányzat(ok) képviselő-testületének arról szóló
határozatát tartalmazó jegyzőkönyv hiteles másolatát, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladatellátási
szerződés keretében kívánja működtetni;
b) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
c) az 5. § szerinti szakmai programot;
d) tanyá(ka)t érintő ellátás esetén térképvázlatot az ellátandó területről, az ellátottak létszámának
feltüntetésével;
e) az értékeléshez az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat,
dokumentumokat.
(5) Az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy
a) az e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre - legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig CASCO és kötelező felelősségbiztosítást köt és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;
b) biztosítja az e rendelet alapján beszerzendő gépjármű zárt helyen történő tárolását az üzemeltetési
kötelezettségének időszaka alatt;
c) az e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a szolgáltatást ingyenesen látja el.
(6) E rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemhez - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.
17.) FVM rendelet 27. §-ának e) pontjában foglaltaktól eltérően - pénzügyi tervet nem kell csatolni.

A támogatási kérelem elbírálása
7. § A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú
mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával döntést
hoz.

A kifizetési kérelem benyújtása
8. § (1) A kifizetési kérelmet 2008-ban:
a) szeptember 1-30.;
b) december 1-31.
között kell benyújtani.
(2) A kifizetési kérelmet 2009-től kezdődően évente:
a) április 1-30.;
b) július 1-31.;
c) október 1-31.
között kell benyújtani.
(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás létrehozása esetén a kérelmet befogadó hatóság által kiadott, a
működési engedély befogadásáról szóló igazolást,
b) már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a működési engedély hiteles másolatát,
c) ha a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet látja el, akkor a feladatellátási szerződés
hiteles másolatát,
d) a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést vagy annak hiteles másolatát.

Jogkövetkezmények
9. § (1) Ha az ügyfél nem teljesíti a 6. § (5) bekezdésének b) vagy c) pontjában foglaltakat, akkor az ügyfél egy
alkalommal, kötelezettségenként a támogatási összeg 30%-ának visszafizetésére köteles.
(2) Ha később megállapításra kerül, hogy az ügyfél a 3. számú melléklet Szakmai részének 1. pontjában,
Szakmai feladatellátás részének 1-5. pontjaiban, a Komplexitás részének 1. pontjában, valamint a Horizontális
szempontok részének 3. pontjában meghatározott pontozási rendszer alapján kapott pontszámánál kevesebb
pontszámra lett volna jogosult, akkor az ügyfél egy alkalommal, pontszámonként a támogatási összeg 5%-ának
visszafizetésére köteles.
(3) Ha a kérelmező a 6. § (5) bekezdésében szereplő feltételeknek, illetve a szakmai programjában vállalt
kötelezettségeinek - az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása után - az MVH általi
felszólítást követően 15 napon belül nem tesz eleget, akkor ismételten az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazandók.

Záró rendelkezés
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.

1. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez
A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások
fejlesztésére igénybe vehető támogatások esetén a fejlesztéssel érintett
települések (5000 fő alatti vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti községek, kivéve a
budapesti agglomeráció településeit és a kistérségi központokat)
…
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona

Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
…

2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez
A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatások
keretében beszerezhető kiegészítő eszközök
1. Kötelezően beépítendő eszközök:
- a hátsó ülések szellőztetésének megoldása;
- légkondicionáló készülék;
- hólánc, téli gumi;
- vonóhorog;
- első légzsákok;
- mobiltelefon-kihangosító;
- dupla belső tükör;
- első és hátsó ködlámpa;
- ABS;
- 2 kilogramm súlyú poroltó;
- gyermekülés vagy ülésmagasító;
- kerekesszékben ülők szállításának megoldása, mely esetben a gépkocsira feljutást segítő rámpa, a
kerekesszék egyszerű rögzítését szolgáló eszköz beépítése.
2. Igény szerint beépíthető eszközök:
- enyhén mozgáskorlátozottak számára lehajtható lépcső;
- kapcsolható összkerékhajtás;
- sötétített oldalüvegek.

3. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez
Értékelési szempont megnevezése

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhető maximális
pontszám

Szakmai
Települési, lakossági szükségletek, a település főbb jellemzői
Szakmai program alapján
16 vagy annál több szolgáltatás
1. Települési intézmények,
hiányzik: 7 pont
egészségügyi, oktatási, kulturális,
12 vagy annál több szolgáltatás
szociális és lakossági szolgáltatások
hiányzik: 5 pont
hiányának felmérése
8 vagy annál több szolgáltatás
Működnek-e helyben, illetve az
hiányzik: 3 pont
ellátandó külterületen a következő
4 vagy annál kevesebb szolgáltatás
intézmények, szolgáltatások?
hiányzik: 0 pont
- jegyző
- posta
- háziorvosi rendelés
- gyermekorvosi rendelés
- gyógyszertár
- gyermekjóléti alapellátás
- óvoda
- iskola/alsótagozat
- iskola/felsőtagozat
- művelődési ház
- könyvtár
- teleház
- falu-tanyagondnoki szolgálat
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- házi segítségnyújtás

- idősek nappali ellátása
- szociális étkeztetés
- élelmiszerbolt
- egyéb iparcikküzlet
- gázpalack-csere telep
- táp-termény bolt
- lakossági szolgáltatások (fodrász,
cipész, házt. kisgépjavító stb.)
2. A szolgáltatással ellátni kívánt
település(ek) (külterület ellátása
esetén a külterület) demográfiai
mutatói, szociális jellemzői
- 60 év feletti lakosság aránya: 25%nál több
- születések száma: 5-nél kevesebb
évente
- a halálozások száma: 10 főnél több
évente
- munkanélküliségi ráta nagyobb 7%nál
1. A tervezett szolgáltatások
a) Közreműködés étkeztetésben
(napi rendszerességgel)
nincs
1-10 fő
11-20 fő
20 fő felett
b) Közreműködés házi
segítségnyújtásban (heti
rendszerességgel)
nincs
1-5 fő
6-10 fő
10 fő felett
c) Közreműködés közösségi és
szociális információk szolgáltatásában
(folyamatos tevékenység)
nincs
1-30 fő
31-70 fő
70 fő felett
d) Közreműködés egyéb
alapszolgáltatások igénybevételében
nincs
eseti
havi (legalább kétszer)
heti (legalább kétszer)
e) Háziorvosi rendelésre szállítás
nincs
hetente egyszer
hetente többször
naponta
f) Egyéb egészségügyi intézménybe
szállítás
nincs
havonta vagy ritkábban
kéthetente egyszer
hetente egyszer

max. 7 pont
Szakmai program alapján

2 pont
2 pont
1 pont
2 pont
max. 7 pont
Szakmai feladatellátás
Szakmai program alapján
0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont
0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

g) Gyógyszerkiváltás és gyógyászati
segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása
nincs
1-10 fő
11-20 fő
20 fő felett
h) Óvodába, iskolába szállítás
nincs
legalább 1 forduló
i) Egyéb gyermekszállítás
nincs
esetenként
hetente
naponta
j) Közösségi, művelődési, sport- és
szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése
nincs
esetenként
rendszeresen
k) Egyéni hivatalos ügyek
intézésének segítése, lakossági
igények továbbítása
nincs
eseti
heti (legalább kétszer)
napi rendszerességgel
l) Egyéb lakossági szolgáltatások
biztosításában való közreműködés
nincs
esetenként
heti (legalább kétszer)
napi rendszerességgel
2. Közreműködés a
tömegközlekedéshez való
hozzájutásban
- nem vesz részt
- esetenként vesz részt
- rendszeresen részt vesz
3. Munkásjárat működtetése
foglalkoztatás elősegítése érdekében
- nem működtet
- működtet
4. Tervezett gépkocsifutás havi
szinten
- 1000 km alatt
- 1000-1500 km
- 1500 km felett
5. Az összes szolgáltatás tekintetében
az ellátott lakosság aránya
- 1-30%
- 30% felett

1. Partnerség

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont
0 pont
3 pont
0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

0 pont
2 pont
3 pont

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont

0 pont
1 pont
2 pont
3 pont
max. 36 pont
Szakmai program alapján
0 pont
1 pont
2 pont
max. 2 pont
Szakmai program alapján
0 pont
1 pont
max. 1 pont
0 pont
1 pont
3 pont
max. 3 pont
Szakmai program alapján
0 pont
2 pont
max. 2 pont
Komplexitás
Szakmai program alapján

Feladatellátási
szerződések/nyilatkozatok és a
partnerszervezetekkel kötött
megállapodások hiteles másolata
alapján
a) A kérelmező nem állami
feladatellátó, és a helyi önkormányzat
átadja a feladatot
b) A kérelmező önkormányzat, de
átadja a feladatot és a feladatellátó
nem állami szervezet lesz
c) A fejlesztés három vagy több
település/civil szervezet
partnerségében, támogatottságával
valósul meg
d) A fejlesztés maximum két
település/civil szervezet
partnerségében, támogatottságával
valósul meg
e) A fejlesztés partnerség (a
kérelmezőn kívül más
önkormányzat/civil szervezet
támogatottsága) nélkül valósul meg
2. A beruházás helyi, térségi komplex Szociális szolgáltatás-fejlesztési
(egymást kiegészítő) fejlesztés része koncepció, regionális, helyi és/vagy
kistérségi fejlesztési tervek alapján
Fenntartói nyilatkozattal igazolható
- Igen
- Nem
Oklevél másolata
3. A szolgáltatásban részt vevő
szervezet, személy részesült:
- Szakmai kitüntetés, elismerés vagy
díj, mely a közösségi, szociális
ellátásokkal kapcsolatos
- Egyéb díj, amely a vidékfejlesztéssel
kapcsolatos
Horizontális szempontok
1. A fejlesztés megvalósításának
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
helye a kedvezményezett térségek
alapján
besorolásáról szóló 311/2007. (XI.
17.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján
- komplex programmal segítendő
leghátrányosabb helyzetű kistérség
- leghátrányosabb helyzetű kistérség
- hátrányos helyzetű kistérség
2. A fejlesztés helye szerinti település KSH
állandó lakosainak száma:
Tanya esetén:
A települési jegyző nyilatkozata
Községek esetén
- 600 főig
- 601-2500 főig
- 2500 fő felett
Tanyák esetén
- 200 főig
- 201-400 főig
- 400 fő felett

5 pont

3 pont

5 pont

3 pont

0 pont
max. 10 pont

5 pont
0 pont
max. 5 pont

5 pont
3 pont
max. 5 pont

7 pont
5 pont
3 pont
max. 7 pont

10 pont
7 pont
5 pont
10 pont
7 pont
5 pont

max. 10 pont
3. Az ügyfél hátrányos helyzetű
és/vagy megváltozott munkavégző
képességű munkavállalót foglalkoztat
(pályakezdő fiatal, női, megváltozott
munkaképességű vagy roma
munkavállaló)
- Foglalkoztat
- Nem foglalkoztat

Nyilatkozat

5 pont
0 pont
max. 5 pont
Szakmai: 58 pont
Komplexitás: 20 pont
Horizontális: 22 pont
Összesen: 100 pont
A támogatottsághoz minimálisan 51
pont elérése szükséges.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(Kódszám: RK-2008-L1)
I. Célkitűzések
Rábakecöl Község Önkormányzata a népességmegtartás valamint letelepedni szándékozó
család segítése érdekében kívánja hasznosítani tulajdonában álló ingatlanát.
II. Előzmények
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2007. (IV.14.) valamint a
2/2008. (II.01.) módosító rendeleteiben az alábbiak szerint szabályozza a lakásépítéshez,
vásárláshoz nyújtandó helyi támogatásokat:
(1) Családonként
a.) a lakás vásárlásához, vagy építéséhez 200.000,- Ft támogatás adható egy
alkalommal, vagy
b.) új családi ház építéséhez a készlet erejéig közműves építési telket biztosít az
önkormányzat három éves beépítési kötelezettség előírásával.
(2) Az egy éven belül születendő és a családban nevelkedő kiskorú gyermekek után
20.000,- Ft/gyermek támogatás adható.
(3) Az (1) a) pontban foglalt támogatáson túl írásbeli kérelemre a képviselő testület
további 200.000,- Ft támogatást ítélhet meg, amennyiben a kérelmező a „R”-ben
meghatározott támogatáson túl egyéb, a letelepedéshez kötődő helyi támogatást nem
vesz igénybe.
A helyi kommunális adóról szóló 10/2007. (VI.1.) rendelet a letelepedőknek 5 évig
mentességet biztosít az adó megfizetése alól.
A 8/2007. (VI.1) valamint a 4/2008. (III.3.) módosító rendeletek a rábakecöli lakosú
diákoknak 6-8 ezer forint tanévkezdési, az újszülöttek után 115.000,- forint szülési támogatást
nyújt.
III. A pályázat tartalma
A I. fejezetben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően a II. fejezetben összefoglalt
támogatások mellett az alábbi konstrukciót kínálja fel pályázati úton Rábakecöl Község
Önkormányzata.
A Rábakecöl, Erkel Ferenc utca 11. sz. alatti (hrsz 508) lakás legfeljebb 24 hónapra
25.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében nyertes pályázó használatába adja pályáztató.
A lakás helyiségei: 2 szoba, 1 nappali, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 éléskamra, és 1
egyéb helyiség. A lakás alapterülete: 83 m2. A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú
helyiségek: gazdasági épület, udvar, kert. Az ingatlan alapterülete: 1438 m2
Bérlőt a szerződés megszűnésekor – legkésőbb a szerződést követő 24. hónap végén –
megilleti a bérbeadónak befizetett összes bérleti díjnak megfelelő összegű letelepedési
támogatás, amennyiben Rábakecölben letelepedés céljából lakást épít vagy vásárol. Ha erre a
szerződéskötést követő nyolc hónapon belül kerül sor, akkor a befizetett bérleti díjat 200.000,Ft letelepedési támogatásra egészíti ki az Önkormányzat.
Ezen lakástámogatáson felül a bérlő jogosult az Önkormányzat 6/2007.(IV.14.) és az azt
módosító rendeleteiben megállapított további lakástámogatásra, amennyiben az abban

foglaltaknak megfelel. A letelepedési támogatások igénybevételének feltételei a
6/2007.(IV.14.) rendeletben meghatározottaknak megfelelően külön szerződésben kerül
rögzítésre.
IV. Pályázók köre
Pályázhatnak olyan Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező családok, amelyek
- rendezett családi kapcsolatokkal rendelkeznek,
- büntetlen előéletűek,
- legalább 1 éves, határozatlan idejű szerződéses munkaviszony vagy a Kapuvár-Beled
kistérségben kötött határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező szülő(k)
- kiskorú gyermekkel rendelkeznek
V. A pályázat benyújtása
A pályázat benyújtható elektronikus úton a rabakecol@t-onlione.hu, postai úton a Rábakecöl
Község Önkormányzata 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. címre. A borítékon vagy az e-mail
tárgyában tüntessék fel az „RK-2008-L1” pályázati kódszámot.
Beérkezési határidő: 2008. április 30.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó:
- Bemutatkozó levél
- Kitöltött adatlap
- Nyilatkozat a szerződésben foglalt feltételek vállalásáról
- Munkáltatói igazolás(ok) vagy vállalkozói igazolvány másolata
- Fénykép a családról
VI. Elbírálás
A beérkezett pályázatok elbírálása két körben történik. A beadási határidőt követő 30 napon
belül a képviselőtestület által felállított bizottság értékeli a benyújtott pályázatokat. Ezt
követően a kiválasztott családokkal személyes kapcsolatfelvételre kerül sor.
Beadási határidőt követő 90 napon belül minden pályázó értesítést kap pályázata elbírálásának
eredményéről.
Kiválasztási kritériumok:
- a IV. fejezetben megjelölt feltételeknek megfelelő pályázó
- az V. fejezetben felsorolt dokumentumok benyújtása
Elbírálásnál előnyt jelent:
- több gyermek
- 10 év alatti gyermek
- hosszú távú, megalapozott családi célkitűzések
- a településen és a dél-rábaközi térségben elhelyezkedést megkönnyítő iskolai
végzettség, szakképesítés
VII. Szerződéskötés
Nyertes pályázóval pályázat kiírója külön szerződést köt. A szerződéstervezet jelen felhívás
mellékeltét képezi.

VIII. Egyéb információk
Pályázat kiírója fenntartja a jogot pótanyag bekérésére és a határidő meghosszabbítására.
A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást Tuba Erik polgármestertől lehet kérni a
30/660-18-60 telefonszámon vagy a rabakecol@t-online.hu e-mail címen.
A pályázat anyagai letölthetőek a www.rabakecol.hu weboldalról.
Pályázati felhíváshoz csatolt mellékletek:
- Pályázati Adatlap
- Szerződéstervezet
- Lakásról készült képek

ADATLAP
az RK-2008-L1 kódszámú pályázathoz

1. Pályázó személyi adatai
1.1. Családfő
Neve:
………………………………………………………………………….
Születési
helye,
………………………………………………………………………….
Állandó
………………………………………………………………………….
Ideiglenes
………………………………………………………………………….
Levelezési
………………………………………………………………………….
Telefon:
………………………………………………………………………….
E-mail:
………………………………………………………………………….
Iskolai
………………………………………………………………………….
Szakképesítése:
………………………………………………………………………….
Büntetett előéletű:
Igen Nem
1.2. Házastárs
Neve:
………………………………………………………………………….
Születési
helye,
………………………………………………………………………….
Állandó
………………………………………………………………………….
Ideiglenes
………………………………………………………………………….
Levelezési
………………………………………………………………………….
Telefon:
………………………………………………………………………….
E-mail:
………………………………………………………………………….
Iskolai
………………………………………………………………………….
Szakképesítése:
………………………………………………………………………….
Büntetett előéletű:
Igen Nem

ideje:
lakcíme:
lakcíme:
címe:

végzettsége:

ideje:
lakcíme:
lakcíme:
címe:

végzettsége:

2. Család lakóhelyére vonatkozó adatok
2.1. Jelenlegi lakhely

saját tulajdon
Hozzátartozó tulajdona
Albérlet
Szociális otthon
Egyéb, és pedig: ……………………………………………..

2.2. Saját tulajdonú bútorokkal:

rendelkezem

nem rendelkezem

2.3. Előző lakhelyek: ………………………….. település …………… évtől ………….. évig
………………………….. település …………… évtől ………….. évig
………………………….. település …………… évtől ………….. évig
………………………….. település …………… évtől ………….. évig

3. Gyermekekre vonatkozó adatok
3.1. Gyermekek száma:
…….. fő
1. Gyermek
Neve: ………………………., Neme:
………….………..
2. Gyermek
Neve: ………………………., Neme:
………….………..
3. Gyermek
Neve: ………………………., Neme:
………….………..
4. Gyermek
Neve: ………………………., Neme:
………….………..
5. Gyermek
Neve: ………………………., Neme:
………….………..

Fiú

Lány, Születési helye és ideje:

Fiú

Lány, Születési helye és ideje:

Fiú

Lány, Születési helye és ideje:

Fiú

Lány, Születési helye és ideje:

Fiú

Lány, Születési helye és ideje:

3.2. Gyermekek után járó lakástámogatást igénybe vette:
Részben

Igen

Nem

4. Munkahelyek
4.1.

Családfő
jelenlegi
munkahelye:
……………………………………………………………….
Munkáltató
elérhetőségei:
……………………………………………………………….
Munkaviszony kezdete:
………… év …………….. hó ………... nap

4.2. Családfő korábbi munkahelyei:
Munkáltató neve

4.3.

Munkáltató címe

Munkáltató telefonja

Munkaviszony kezdete

Munkaviszony vége

Házastárs
jelenlegi
munkahelye:
……………………………………………………………….
Munkáltató
elérhetőségei:
……………………………………………………………….
Munkaviszony kezdete:
………… év …………….. hó ………... nap

4.4. Házastárs korábbi munkahelyei:
Munkáltató neve

Munkáltató címe

Munkáltató telefonja

Munkaviszony kezdete

Munkaviszony vége

5. Fizetőképesség
5.1. A család egy főre jutó havi átlagkeresete: ………………………… Ft
5.2. Havi átlagos rezsi költségei:
Gáz:
…………………………. Ft
Víz, szennyvíz
…………………………. Ft
Elektromos áram
…………………………. Ft
Szemétdíj
…………………………. Ft
Telefon/Mobiltelefon: ………………………… Ft
5.3. Adósság
Rendelkezik köztartozással:
Igen: ……………………………. Ft
Nem
Vett fel banki vagy egyéb kölcsönt: Igen: ……………………………. Ft
Nem
Ha van kölcsöntartozása, a havi törlesztés összege: ……………………………. Ft
5.4. Részesül valamilyen
…………………………

rendszeres

szociális

ellátásban:
Nem

Igen,

és

pedig:

Az adatlap mellé kötelezően csatolandó mellékletek:
- Bemutatkozó levél
- Aláírt nyilatkozat a szerződésben foglalt feltételek vállalásáról
- Munkáltatói igazolás(ok) vagy vállalkozói igazolvány másolata
- Fénykép a családról
Kérjük, hogy a pályázathoz csatolt bemutatkozó levél térjen ki az alábbiakra:
- Miért kíván lakhelyet változtatni
- Az elkövetkezendő 5 évre vonatkozó tervei
- Hozzátartozókkal milyen kapcsolatban áll
- Jelenleg milyen körülmények között élnek
- Gyermek(ek) iskolai tanulmánya(i)

Szándéknyilatkozat
Alulírott …………………………….….. (név) ………………………………………………
………………………………………. (állandó lakcím) alatti lakos kijelentem, hogy
megértettem a Rábakecöl Község Önkormányzata által RK-2008-L1 azonosítóval ellátott
pályázati felhívásban és annak mellékletét képező szerződéstervezetben leírtakat, az abban
foglalt feltételeket pályázatom pozitív elbírálása során képes vagyok és szándékomban áll
vállalni.
Kelt: ……………….., 2008. év …... hó …... napján
………………………….
aláírás

BÉRLETI SZERZŐDÉS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSRA
-tervezetmely létrejött egyrészről Rábakecöl Község Önkormányzata, székhelye Rábakecöl
Kossuth u. 129., képviseli Tuba Erik polgármester, mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
……………………………
Szem. ig. szám: …………………….., Adóazonosító szám: ………………………..
Szül. helye: ………………….., idő: …………………………….
Anyja neve: ………………………………………….
mint bérlő, valamint
Név: …………………………….
(Leánykori név: ………………………………………)
Szem. ig. szám: ………………………. Adóazonosító szám: ……………………………..
Szül. helye: …………………………, idő: ……………………………….
Anyja neve: ………………………………….
mint bérlőtárs (továbbiakban: bérlő, bérlőtárs) között az Önkormányzat
Képviselőtestületének …../2008. (…….) határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1. A Rábakecöl, Erkel Ferenc utca 11. sz. alatti lakás Rábakecöl Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában áll.
A lakás helyiségei: 2 szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 éléskamra, és 1
egyéb helyiség.
A lakás alapterülete: 83 m2.
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: gazdasági épület, udvar, kert
Az ingatlan alapterülete: 1438 m2 hrsz 508
2. Bérbeadó bérbe adja az 1. pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó helyiségeket 24
hónap időtartamra.
3. A bérlő bérbe veszi az 1. pontban megjelöltek szerinti lakást, az általa megtekintett és
ismert állapotban, amelynek használatáért 25.000 Ft/hó bérleti díjat fizet. A bérleti díjon felül
a bérlőt illetve a bérlőtársat terheli a lakás és helyiségei mindennemű rezsi költsége.
Bérlő, bérlőtárs a bérleti díjakat minden hó 15. napjáig egy összegben tartozik megfizetni.
A bérleti díj és a rezsi költség meg nem fizetése esetén a bérlőt és a bérlőtársat egyetemleges
felelősség terheli.
4. Bérbeadó a bérlő által megfizetett bérleti díjról éves kimutatást köteles készíteni, melyet
tárgyévet követő január 30. napjáig bérlőnek megküld.
5. Bérbeadó átadta, bérlő, bérlőtárs pedig birtokába vette a lakást és a hozzá tartozó
helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár szerint, amelyek a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képzik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel 2008. év
…………… hó …………... napján.
6. Bérfizetési kötelezettség kezdete 2008. év …………….. hó ……... napjától áll fenn a 3.
pontban foglalt feltételek szerint.

7. Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését
megelőzően létrejött külön megállapodása alapján jogosult.
8. Bérlő és a vele együtt lakó személyek jogosultak a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben
foglaltak szerinti használatára.
9. A bérlőt az 1993. évi LXXVIII. tv. szerinti karbantartási, felújítási, pótlási és csere
kötelezettségek terhelik.
10. A felek jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
– a bérlemény rendeltetésszerű használatra történő birtokbaadás,
– megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel
elvégzésében és a költségelszámolás feltételeiben,
– az épület karbantartásáról, állagában keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
– életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó
hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
– azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása
során eljárni,
– a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás
melletti érvényesítése, továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
– jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel
összefüggésben a használati érvényesítése,
Bérlő, bérlőtárs
– az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület
központi berendezéseiben keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás
alapján a kár megtérítése,
– az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) kapcsolatos
munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás megsemmisülését.
- A lakás és berendezései, valamint a határoló falak síkján belüli szerelvényeinek,
burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek, stb. karbantartása, felújítása, pótlása, illetve
cseréje a bérlő kötelezettsége. A bérlő és a bérlőtárs a lakást bérbe (albérletbe) nem adhatja.
A lakás átalakítása, korszerűsítése csak a bérbeadó (tulajdonos) előzetes írásbeli
hozzájárulása mellett történhet és annak költségei a bérlőt terhelik.
11. A bérleti díj legalább 2 havi meg nem fizetése esetén a bérbeadó a bérleti szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja.
12. A bérlő a lakást további bérbe (albérletbe) nem adhatja.
13. A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyi adatok)
1.
2.
3.
…
14. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy

– a bérleménybe a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt
nem fogadhat be.
– a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási
szerződésnek a lakásbérleti jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
15. A szerződés a határozott idő elteltével vagy a feltétel bekövetkezésével minden további
jognyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül megszűnik (hatályát veszti). Ilyen esetben a
szerződés nem alakul át határozatlan idejű jogviszonnyá.
A bérleti jogviszony megszűnése esetén a felek – amennyiben a jogviszonyt továbbra is
fenn akarják tartani – új szerződést kötelesek kötni, amely csak írásbeli formában lehetséges.
16. A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről
jegyzőkönyv készül. Bérlő a szerződéses jogviszony megszűnésekor cserelakásra vagy más
kártalanításra nem tarthat igényt.
17. Bérlőt a szerződés megszűnésekor megilleti a bérbeadó számláján összegyűjtött bérleti
díjjal megegyező összegű lakástámogatás , amennyiben Rábakecölben letelepedés céljából
lakást épít vagy vásárol. Ezen lakástámogatáson felül a bérlő jogosult az Önkormányzat
6/2007.(IV.14.) rendeletében megállapított további lakástámogatásra , amennyiben az abban
foglaltaknak megfelel.
18. Bérlő illetve bérlőtárs jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével
kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Rábakecöl, 2008. ……………………..
Bérbeadó részéről:

Tuba Erik
Polgármester

Bérlő, bérlőtárs részéről:

Az RK-2008-L1 kódszámú pályázatban meghirdetett lakás*

* A lakás bútorozatlanul kerül használatba adásra.

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendelettervezete „ A szociális
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról” szóló 8/2007.(VI.1.) rendeletének
módosításáról.
A 8/2007. (VI.1.) rendelet (továbbiakban:”R”) 3.§.-ban a „Szociális szolgáltatások” az alábbi
f.) ponttal egészül ki.
1.§
„közösségi ellátások”
A „R” 12.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
2.§
„ A (3) bekezdésben meghatározott támogatáson túl a (2) bekezdésben megjelölt személy
további 100.000 Ft támogatásban részesül, amennyiben vállalja, hogy a támogatás
kézhezvételétől számított 10 évig életvitelszerűen Rábakecöl községben él és lakóhelyét ezen
időtartam alatt nem változtatja meg.”
A „R” 15.§-a helyére az alábbi rendelkezés lép:
3.§
Étkeztetés

(1)Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani az önkormányzat
konyhájáról azoknak a
szociálisan rászoruló személyeknek, akik azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani.
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni:
a.) egészségi állapotra tekintet nélkül a 60 év felettieket,
b.) korhatárra tekintet nélkül azokat, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek,
c.) azokat, akik munkaképességüket legalább 50%-ban elveszítették,
d.) azokat, akiknek egészségi állapota miatti rászorultságát háziorvos vagy szakorvos
igazolja.
(3) Egészségi állapotra és korhatárra tekintet nélkül biztosítani kell az étkeztetést azok
számára is, akik
átmenetileg krízishelyzetbe kerülnek. A krízisállapot megítélése az Egyesített Szociális
Központ vezetőjének
feladata.
(4) Az étkeztetés az ebéd elvitelének lehetővé tételével és a házi segítségnyújtás
igénybevételével a lakáshoz

történő szállítással, továbbá házi segítségnyújtásban nem részesülők részére a
költségvetési rendeletben
meghatározott kiszállítási díjért történik
(5)Az étkeztetés iránti kérelmek elbírálásáról I. fokon az Egyesített Szociális Központ
vezetője, fellebbezés
esetén II. fokon a képviselőtestület határoz.
A „R” az alábbi §-al egészül ki:
4.§
Közösségi ellátások
A közösségi ellátások igénybevétele esetén az Sztv. 65/A §-a szerint kell eljárni.

A „R” 16.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki
5.§
Az étkeztetés intézményi térítési díját az éves költségvetési rendeletben differenciáltan kell
megállapítani. Házhoz történő kiszállítás esetén a térítési díj a kiszállítási díjat is tartalmazza.
6.§
Záró rendelkezés
Ezen rendelet 2008. március 1.-én lép hatályba.
Tuba Erik sk.
polgármester

Dr.Gál László sk.
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
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Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2008. február 25.
8. napirend: Különfélék
Előterjesztés
Mozgókönyvtár
Tisztelt Képviselőtestület!
A többcélú társulás 2008. március 4-én tárgyalja, és várhatóan fogadja el mozgókönyvtári
feladatellátásra szóló megállapodást. A megállapodás tervezetet előterjesztésemhez csatolom.
A csatlakozó települések 1.300.000,- Ft/év normatívát kapnak, melynek 30%-át kell a
szolgáltatónak befizetni, a fennmaradó, tehát 910.000,- Ft összeg a helyi könyvtárhelyiség
működési és fejlesztési feladataira fordítható az alábbiak szerint
1. Helyiség vásárlásához, kialakításához
2. Könyvtári bútorok, eszközök beszerzéséhez,
3. Könyvtári dokumentumok beszerzéséhez
4. Informatikai és egyéb technikai eszközök beszerzéséhez, adatbázisok építéséhez,
hozzáférések biztosításához (szoftverek beszerzése)
5. Internetkapcsolat kiépítéséhez
6. Gépkocsi beszerzéséhez
7. Telefon és postai díjakhoz
8. Közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási
kiadásokhoz
9. Olyan átalakításhoz vagy bővítéshez, mely lehetővé teszi, hogy a szolgáltató hely
közösségi színtérként működjön
Március 4-i ülésen elfogadásra kerülő megállapodásnak Rábakecöl még nem lehet a tagja, de
később bármelyik társulási ülésen egy megállapodás módosítás elfogadásával csatlakozhat
községünk, amennyiben megfelel a feltételeknek.
Jelenlegi helyzet:
- A megyei könyvtárral évente szerződést kötünk könyvtári szolgáltatásokra (könyvtárközi
kölcsönzés, új könyv beszerzése, adminisztrációs feladatok), az idei költségvetésben ez
60.000,- Ft összeggel került elfogadásra, melynek jelentős része könyvbeszerzésre fordítható.
- A 2/2008-as határozattal a 2006. évi Intézkedési Tervben foglaltaknak megfelelően
(ellenőrzés során tett észrevételek, hiányosságok megszüntetésére) a könyvtárt, mint önálló
intézményegységet megszüntettük, és szakfeladaton működtetjük tovább.
Javaslom, hogy 2008. április 1. napjától vegyük igénybe a mozgókönyvtári szolgáltatást, és
egyben kérem a képviselőtestület felhatalmazását a szükséges intézkedések megtételére.

Rábakecöl, 2008. február 25.
Tuba Erik
polgármester

