Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
10/2008. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. október 17-én
(pénteken) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Domiter Ferenc, Homlok István,
Pandur Ferenc, Major Gyula, Horváth Győző,
Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes.
Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a
meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel:

Napirendi pontok:
1.) Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetői és fejlesztési ajánlat megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Beszámoló a körjegyzőség működéséről
Előadó: Dr. Gál László jegyző
4.) 2009. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Nagy Attiláné műszaki előadó
5.) Tűzgyújtási rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
6.) Pályázati lehetőségek
Előadó: Tuba Erik polgármester
7.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
8.) Személyi ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetői és fejlesztési ajánlat megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy már hónapokon át húzódó probléma a kábeltévé
jelen szolgáltató által kínált osztályon aluli minősége. A kábeltévé ez irányú témája állandóan
jelen van, annak megoldására folyamatosan keresik a lehetőséget.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a dénesfai kábeltévé szolgáltató a jelenlegi hálózat
átvizsgálását követően úgy határozott, hogy a rengeteg hibaelhárítást, jelen rendszer további
működtetését, illetve saját hálózatának kiépítését nem tudja vállalni.
Elmondja, hogy a környező települések kábeltévé szolgáltatását a csornai Molnár Elektronikai
Kft. végzi. Kérésére a településen átvizsgálta a jelenlegi hálózatot, mely üzemeltetését akár
azonnal is át tudná vállalni, és meg tudná kezdeni az új csillagpontos hálózat kiépítését saját
költségén. A kábelhálózaton lehetőséget nyújt továbbá internet és telefon szolgáltatások
bevezetésére. Mind a kábeltévé, mind az internet, továbbá a telefon szolgáltatás kapcsán is
több csomagot kínál, 2 vagy 3 szolgáltatás igénybevétele esetén pedig további
csomagkedvezményeket. A jelenlegi szolgáltatóhoz képest a díjak magasabbak, viszont jó a
minőség. Jelen szolgáltatás alacsony színvonalának köszönhetően a faluban a kábeltévé
előfizetők száma folyamatosan csökken. A Molnár Kft. – amennyiben megbízzák a további
kábelhálózati munkálatokkal – előfizetők számától függetlenül a település teljes területén
szeretné a hálózatot kiépíteni. Sajnos azonban a tömör oszlopokra az E-on plusz kábelt már
nem enged rákötni, azokat ki kellene cserélni. Az E-on a kb. 100 oszlopból évente 6 oszlopot
cserél ki, a Molnár Kft. pedig 10 oszlop cseréjét vállalná. Erre keresik a megoldást. A
szolgáltató úgy gondolja, hogy egy ún. gerinc kiépítése a falu leghosszabb utcájába (Kossuth
utcába) szükséges lenne.
Véleménye szerint jelen szolgáltatóval a szerződést azonnali hatállyal fel lehetne bontani,
mivel a szolgáltatás, melyet vállalt nem felel meg a szerződésben leírtaknak. A szerződés
felbontásakor a Polgári Törvénykönyv szerint kell eljárni.
(A Molnár Elektronikai Kft. részletes ajánlata a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
2.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző
ülések óta tett intézkedésekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Mindezek után felkéri a képviselőket, tartsák meg beszámolójukat az előző ülés óta tett
fontosabb képviselői intézkedéseikről.
-

Major Gyula képviselő-testületi tag: részt vett az Ügyrendi Bizottsági ülésen, továbbá
áttanulmányozta a helyi hatályos rendeleteket.
Horváth Győző képviselő-testületi tag: anyagbeszerzést végzett az önkormányzat
részére.
Homlok István képviselő-testületi tag: kisebb javításokat végzett az önkormányzat
megbízásából.
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-

Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: részt vett az Ügyrendi Bizottsági ülésen,
továbbá anyagbeszerzést végzett a hivatal részére.
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: a lakosság részéről felmerülő problémák
megoldása vagy azok tolmácsolása a polgármester felé.

A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
3.) Beszámoló a körjegyzőség működéséről
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: beszámol a körjegyzőség működéséről. (A beszámoló a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: elmondja, hogy mióta a körjegyzőséghez tartozik
Rábakecöl, azóta a hivatali munka színvonala emelkedett, és a visszajelzések alapján a
lakosság is elégedett az ügyintézéssel. Bármilyen információhoz hozzá lehet jutni akár a
honlapon keresztül is. Költségvetés szempontjából az önkormányzat takarékosan gazdálkodik.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett és a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
4.) 2009. évi belső ellenőrzési terv
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a belső ellenőrzés által küldött 2009. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervet november 15-ig a képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A Belső
Ellenőrzési Osztály kockázatelemzést is végzett az önkormányzat által szolgáltatott adatok
alapján és javaslatot tett, mely alapján a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
finanszírozása, tárgyi, személyi feltételek vizsgálatát javasolja a 2009. évre szóló ellenőrzési
terve beépíteni, mivel 1 településen csak 1 területet tudnak ellenőrizni. A belső ellenőrzés
által tett javaslat még kiterjed tagintézmények finanszírozására, létszám és bérhelyzet
alakulására, a költségvetés tervezésének folyamatára, saját bevételek támogatása átvett
pénzeszközök tervezésére, és a már javasolt szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra.
Ez utóbbit azért is javasolja, mert ez a szolgáltatás 2006-ban alakult, és még nem volt
ellenőrizve. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletében olvasható).
A képviselő-testület fenti javaslattal egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
55/2008.(X.17.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009.
évben a „szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás finanszírozása,
tárgyi és személyi feltételeinek vizsgálata” tárgykörben javasolja az
önkormányzatnál a belső ellenőrzés lefolytatását és az ellenőrzési
tervbe való beépítését, egyúttal az éves ellenőrzési tervet elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési
csoport vezetőjét értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. november 15.
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5.) Tűzgyújtási rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: megkérdezi Major Gyulát, mint az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
a bizottsági ülésen a tűzgyújtási rendelettervezettel kapcsolatosan mit javasol a bizottság.
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: az Ügyrendi Bizottság javaslata az, hogy a 2. § (9)
bekezdésbe csak az szerepeljen, hogy: „A kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig,
illetve szeptember 1-től november 30-ig végezhető.” A bekezdés többi részét nem javasolja a
rendeletbe szabályozni. Elmondja, hogy a 4. §-al kapcsolatban is volt kisebb vita, mivel úgy
gondolja a bizottság, hogy az inkább a tűzoltóság szempontjából lényeges, de végül azt
javasolják, hogy inkább maradjon bent.
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: az Ügyrendi Bizottság által megtett 2. § (9) bekezdésre
vonatkozó javaslatával nem ért egyet, véleménye szerint az égetést napokra és időpontokra is
le kellene szabályozni. Továbbá javasolja, hogy a 4. § (2) bekezdése ne csak háztartási
berendezésekben történő tüzelésre, hanem szabadban történő tüzelésre is vonatkozzon.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy van egy köztisztaságról szóló helyi rendelet is,
melyet mindenképpen ajánlatos lenne összehasonlítani a most alkotott környezetvédelemről
szóló rendelettel, hogy azok összhangban legyenek.
Hosszas vita után a képviselő-testület úgy határozott, hogy a rendeletben legyen szabályozva,
hogy 20,00 órától 6,00 óráig, és ünnepnapokon ne lehessen tüzelni, továbbá a 4. § (2)
bekezdésben foglaltak a szabadban történő tüzelésre is vonatkozzanak. A rendelet hatályba
lépésének dátuma december 1. A rendeletet szórólap formájában, a lényeget kiemelve minden
háztartásba el kell juttatni, továbbá hirdetőtáblára kihelyezni és a honlapon megjelentetni.
Mindezek után a képviselő-testület 5 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
10/2008.(XI.03.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„környezetvédelemről” szóló rendelettervezetét - a kiegészítésekkel
együtt - elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendeletet terjessze fel a Nyugat-Dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési
Főosztályához, és a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik még Giczi
Józsefné rábakecöli nyugdíjas levele, melyben égetés helyett komposztálást javasol.
Elmondja, hogy folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, és a Rekultív Kft. által is
felmerült már ez a lehetőség.
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6.) Pályázati lehetőségek
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rövid határidőre való tekintettel szeretné, ha
tárgyalna a testület a pályázati lehetőségekről, és felállítana egy fontossági sorrendet.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Elmondja, hogy lehetőség van egyrészt falumegújítás és fejlesztés címen pályázat
benyújtására, mely magában foglalja többek között a település központját alkotó vagy
közvetlenül övező épületek külső felújítását, a kapcsolódó zöld felületeinek és kerítéseinek
rendezését, kialakítását, felújítását. Ide sorolná egyrészt a Szentháromság teret, a hivatal
épületét, másrészt az iskola és a tornaterem külső felújítását, a régi iskolaépületet és a tűzoltó
szertárt. A pályázat továbbá lehetőséget ad az utcakép megjelenésének javítására, mely
magában foglalja többek között a szemetesek és padok kialakítását. Ide tartozik még a
játszótér felújítása, illetve új játszótér kialakítása.
Másrészt lehetőség van helyi vagy országos védelem alatt álló építményekhez kapcsolódó
pályázat benyújtására. A településen helyi védelem alatt álló épület nincs, országos védelem
alatt álló építmény pedig a templom és a temetőben lévő kőkereszt. A templom nem
önkormányzati tulajdonban van, viszont annak környékének rendezésére lehetne kisebb
értékű pályázatot benyújtani.
A harmadik a turisztikai tevékenységek ösztönzésére kiírt pályázati lehetőség, mely által
lehetőség lenne szálláshelyek, vendégszobák kialakítására. Gondol itt az iskola padlásterére
vagy a régi iskolára, továbbá alkalmi szálláshely kialakítására alkalmas lehet még a hivatal
melletti melléképület, melyben vendégszobák kialakítására van lehetőség.
Elmondja továbbá, hogy a pályázatok beadási határideje november 30-a, de ezt követően
évente lehetőség van ezen pályázatok benyújtására. A pályázatok 100%-os támogatottságúak.
A képviselő-testület mindenekelőtt falumegújítás és fejlesztés támogatására nyújtana be
pályázatot, ezen túlmenően viszont felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázatokat
részletesen dolgozza ki, majd terjessze a képviselő-testület elé.
7.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Kapuvár Város Tűzoltósága pályázatot
nyújtott be országúti gyorsbeavatkozó járműre, melynek pályázati önrésze felét
Kapuvár városa vállalja. Az önrész további kifizetéséhez kéri az önkormányzatot,
hogy lehetőségeihez mérten a korábbi pályázatokhoz hasonlóan támogassa a
tűzoltóság műszaki fejlesztését. Javasolja, hogy 100 Ft/lakos, azaz 80.000 Ft
támogatást biztosítson az önkormányzat a kapuvári tűzoltóság részére, az idei
támogatás terhére.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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56/2008.(X.17.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Kapuvár
Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága kérésére – országúti
gyorsbeavatkozó jármű beszerzéséhez egyszeri jelleggel 80.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg a civil szervezetek és
egyesületek 2008. évi támogatásának terhére.
Utasítja a polgármestert,
gondoskodjon.

hogy

a

fenti

összeg

átutalásáról

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. december 31.
• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy hófogó hálóra kért árajánlatot, melyre 2
árajánlat érkezett. A testület elé az olcsóbb ajánlatot terjesztette elő. Katasztrófa
elhárítás szakfeladatra hófogóháló beszerzésre 90.000 Ft lett betervezve. Az ajánlott
akciós ár is jóval magasabb ennél, ezért javasolja, hogy egyenlőre ne ruházzon be az
önkormányzat.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
• Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kistérségi
Támogató Szolgálatához csatlakozott Kapuvár város, továbbá Babót, Osli, Szárföld és
Veszkény Községek Önkormányzata, ami miatt szükségessé vált a megállapodás
módosítása. A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásában lévő
önkormányzatok képviselő-testületi határozatban meg kell erősítsék, hogy elfogadják
fenti települések csatlakozását.
A képviselő-testület az MMSZ Kistérségi Támogató Szolgálat megállapodásának módosítását
elfogadta, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
57/2008.(X.17.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy az MMSZ Kapuvári Kistérségi Támogató Szolgálatának
ellátási területe bővüljön Kapuvár város, továbbá Babót, Osli,
Szárföld, Veszkény községek önkormányzataival.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kistérségi Társulás
elnökét értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. október 31.
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8.) Személyi ügyek
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
-

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Dr. Tóth Ilona helyettes háziorvossal a
megbízási szerződést megkötötte. A szerződés elfogadását az ÁNTSZ részére
képviselő-testületi határozattal meg kell erősíteni.

A képviselő-testület a körzeti háziorvosi tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
59/2008.(X.17.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Dr.
Kaszás József háziorvos közalkalmazotti jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetése miatt – 2008. szeptember 1-től
a háziorvos végleges kinevezéséig megbízza Dr. Tóth Ilonát a HumánMedicinális Bt. háziorvosát a rábakecöli körzetben a háziorvosi
tevékenység ellátásával havi 180.000 Ft megbízási díjért.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságát
és az ÁNTSZ Kistérségi Tisztifőorvosát értesítse, és a helyettesítő
orvossal a megbízási szerződést kösse meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. október 31.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,25
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2008. október 17.
2. 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:
50/2008. (IX.11.) határozat csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2009. évi pályázati fordulójához
51/2008. (IX.11.) határozat IKSZT beadása és Pannon Projekt Kft megbízása
52/2008. (IX.11.) határozat Közoktatási Intézkedési Terv módosításá
53/2008. (IX.11.) határozat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
54/2008. (IX.11.) határozat beiskolázási segélyről
A Pannon Projekt Kft. határidőre elkészítette és benyújtotta pályázatunkat az IKSZT cím
elnyerésére. A testülettel ismertetett szerződéstervezetben foglaltaknál kedvezőbb
feltételekkel kötöttük meg a szerződést, így az elfogadott 150.000,- Ft + ÁFA összegből csak
50.000,- Ft + ÁFA összegről nyújtottak be számlát. A fennmaradó 100.000,- Ft + ÁFA
pályázatírói díjat csak a cím sikeres elnyerését követően kell kiegyenlíteni.
Szeptemberben közcélú foglalkoztatásra nyújtottam be igényt a területileg illetékes
munkaügyi hivatalhoz.
Október 13-án az őszi országos szemétgyűjtő akcióhoz csatlakozva iskolásaink és a
községgazdálkodás alkalmazottjai tisztították környezetünket.
A kézilabdapálya építési munkálatai befejeződtek, az Erkel u. műszaki átadása megtörtént.
Egy napi géphasználat és munkadíj fejében, összesen 125.000,- Ft + ÁFA értékben a
kultúrház udvarán, temetőben és a Kossuth u. régi buszmegállóban álló beton és egyéb
törmeléket a falugondnok közreműködésével elszállították, valamint a tereprendezést
elvégezték.
A 2008. szeptember 6-án I. Rába-parti partyra az útiköltség 25 eFt, a szeptember 13. napján
megrendezett falukirándulás 97 eFt önkormányzati hozzájárulást igényelt. A 2008.
szeptember 27.-i nyugdíjas kirándulás 219 eFt összköltségvetése 130 eFt önkormányzati
önrésszel, 51 eFt részvételi díjjal és 41 eFt pályázati támogatással valósult meg.

8

Szeptemberben 22 fő alsós, 24 fő felsős és 53 fő középiskolás részére összesen 656.000,- Ft
támogatást fizettünk ki.
Rábakecöli lakossági tájékoztatásra hivatkozva egy répcelaki vállalkozói ajánlat érkezett a
gyermek- és szociálisétkeztetés megoldására. A Mikrotérségi Általános Művelődési Központ
Beled Rábakecöli Tagintézményének melegkonyhája működik, és eddig fel sem merült annak
megszüntetése. Kérem az érintetteket, hogy mielőtt baromságot terjesztenek, járjanak utána a
dolgoknak.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.

Rábakecöl, 2008. október 17.
Tuba Erik
polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Beszámolóm célja, hogy a körjegyzőség megalakítása óta eltelt időszak Polgármesteri
Hivatali munkájáról tájékoztatást adjak.
A körjegyzőség 2008. január 1. óta működik a településen, de jegyzői teendőimet
2007. július 1-től, mint helyettes jegyző láttam el a településen. Kezdetben alapvető és
elsődleges feladatnak tekintettem, hogy megismerjem azokat a folyamatban lévő
döntéseket, amelyek kihatnak a működésre, nevezetesen az önkormányzat
költségvetését, a hatályban lévő rendeleteket és szabályzatokat. Problémát jelentett
számomra, hogy a korábban hivatalba lévő Jegyző Asszony részéről az iratok átadásátvételére nem került sor, így teljes egészében a Polgármester Úr, illetve a hivatali
apparátus ismeretanyagára kellett támaszkodnom. Tovább nehezítette helyzetemet,
hogy alapvetően egy zárt rendszerű hivatalt „örököltem”, ahol az információáramlás
nehézkesen, teljes egészében a vezetői irányítástól függő módon működött. Így egy
újfajta munkastílus kialakítására volt szükség, ahol az ügyintézők hatáskörét és
feladatait a felelősségükkel összhangba kellett hozni. Továbbá a lakosság, illetőleg az
ügyfelek irányában nyitott hivatali szervezet létrehozását tartottam fontosnak, amely
egyúttal része a Beled székhellyel működő Polgármesteri Hivatalnak.
Mindez párosult egy szemléletbeli változással, nevezetesen azzal, hogy mindenekelőtt
és a törvényeknek alárendelve az ügyfelek és a Képviselő-testület kiszolgálása, mint
prioritás együtt kellett, hogy járjon a magasabb színvonalú hatósági és pénzügyi
munkával egyaránt. Úgy gondolom, hogy ezen az úton lépésről-lépésre haladva
sikerült előbbre jutnunk, de természetesen még van bőven javítanivaló a hivatali
ügyintézés színvonalán. Igyekeztem elérni azt, hogy az önálló Polgármesteri Hivatal
megszüntetése ne okozzon visszaesést a hivatali munkában, sőt az egyes feladatok
ellátásának szakosodása révén a munka minősége javuljon.
Ezidáig sikerült megvalósítani, hogy 3 fő prémium programban való részvételével –
akiket az állam finanszíroz – összességében Rábakecöl csatlakozásával egyidejűleg 1
fővel csökkent a Polgármesteri Hivatal létszáma. Így egy lényegesen olcsóbb, de
szakszerűbb Polgármesteri Hivatali apparátust hoztunk létre az alábbi
létszámstruktúrával:
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek összlétszáma a jegyzővel együtt 12 fő, akik
közül 1 fő pénzügyi és adóügyi ügyintéző csak Rábakecölben tevékenykedik. Ezen
túlmenően a jegyző általában hetente 1,5 napot, míg az anyakönyvi és a szociális
ügyintéző heti fél-fél napot tölt ügyintézéssel a községben. A többi ügyintéző – az
ügyek jellegétől függően – igény és szükség szerint lát el feladatokat a település
részére. Különösen a műszaki ügyintéző és a jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó
titkárnő ténykedését kell megemlítenem, akiknek egyre több feladata jelentkezik a
községben.
Az ügyfélfogadás végleges, de nem megváltoztathatatlan formáját 2009. január 1-től
kívánom bevezetni Rábakecöl településen. Ugyancsak ezen időponttól kerülne sor a
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gépi iktatás bevezetésére, mivel napjainkban már a papír alapú iktatókönyv
alkalmazása idejétmúlt és egyre nehezebb áttekinteni, nyomon követni ezzel az ügyek
menetét.
A következőkben a tárgyi feltételekről szeretnék szólni. A hivatal számítógépekkel
való ellátottsága megfelelő, de fokozatosan cserélni szükséges a meglévő
gépállományt egy lényegesen gyorsabb, nagyobb teljesítményű számítógép hálózattal.
A tárgyi feltételek között kell említést tennem a szükséges nyomtatvány beszerzésről,
melyet központi beszerzés útján indokolt a jövőben alkalmazni, amellyel minden
bizonnyal ugyancsak jelentős költségmegtakarítás érhető el. Ugyancsak átgondolást
igényel egy korszerűbb ügyfélfogadó helyiség feltételeinek a megteremtése, és az
ahhoz szükséges személyi állomány elhelyezésének átalakítása, figyelemmel a
személyi adatvédelem szabályainak szigorú betartására.
Végezetül az ügyiratforgalomról kívánok említést tenni. 2008. január 1-től 2008.
szeptember 30-ig 735 ügyirat lett főszámon iktatva, amely valamilyen intézkedést
igényelt. Ezen túlmenően gyűjtőszámon kerültek kiküldésre többek között a helyi
adóbeszedéssel kapcsolatos intézkedések, a hagyatéki leltározáshoz szükséges adó és
értékbizonyítványok, továbbá anyakönyvi kivonatok, igazolások, megrendelések, stb.
Ezek száma ezen időszak alatt összesen 695 db volt.
Összességében tehát megállapítható, hogy Rábakecöl Község Önkormányzatának a
Beled székhellyel működő körjegyzőséghez való csatlakozása a hivatali ügyintézés
színvonalát - megítélésem szerint – pozitív irányban befolyásolta. A szakosodás révén
egy magasabb színvonalú, gyorsabb és hatékonyabb hivatali ügyintézés alakult ki,
amely teljes egészében az ügyfelek kiszolgálását tekintette elsődlegesnek,
természetesen a hatályos jogszabályoknak alárendelve. A jövőben egy korszerűbb
ügyfélszolgálati iroda kialakításával, a meglévő személyi állomány szakmai
továbbképzése révén tovább emelhető a hatósági munka és a pénzügyi tevékenység
színvonala egyaránt. Az egyre növekvő elvárásoknak, a közigazgatásban jelentkező
feladatok bővülésének ugyanis csak egy szakmailag felkészült hivatali apparátus lesz
képes megfelelni.
Rábakecöl, 2008. október 9.

Tisztelettel:

Dr. Gál László
jegyző
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2008. október 17.
4. napirend: 2009. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján a
helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az
előző év november 15-éig hagyja jóvá.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 2004. január
1-jétől hatályba lépett új 145/C §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati
tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert
működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési
szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének
kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, melyek
csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.
A szükséges elemzéseket az önkormányzatunk által szolgáltatott adatok alapján a Belső
Ellenőrzési Osztály elvégezte és javaslatot tett, mely alapján a szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás finanszírozása, tárgyi, személyi feltételek vizsgálatát javaslom a 2009. évre
szóló ellenőrzési tervbe beépíteni.
Kérem a Képviselő-testületet javaslatom megvitatására.

Rábakecöl, 2008. október 15.
Tuba Erik
polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2008. (XI.03.) rendelete
a környezetvédelemről
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 46. § (1)
bekezdés c) pontjában, 48. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az 58. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet alkalmazási köre
1. §
(1) A rendeletet Rábakecöl közigazgatási területén kell alkalmazni.
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára,
használójára függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
II. fejezet
Levegőtisztaság-védelmi szabályozás
Avar és kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok
2. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges.
(2) Amennyiben a kerti hulladékot házi komposztálással a helyszínen hasznosítani
nem lehet, úgy a szervezett háztartási hulladékszállításba bekapcsolt területeken a kerti
hulladék gyűjtése tároló edényben történik, és a továbbiakban háztartási hulladékként
kezelendő. A fás szárú növények nyesedékeinek égetése – kiszárított állapotban – e
rendelet szabályainak betartásával engedélyezett.
(3) A háztartási hulladékszállításba be nem kapcsolt ingatlanokon az avar és kerti
hulladék kezeléséről a tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni az e
rendeletben leírt szabályok betartásával.
(4) A folyó- és állóvizek partján a kerti hulladék tárolása és égetése, valamint az avarés kerti hulladék vízbe szórása tilos!
(5) A (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a kiszárított kerti hulladékot
csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot
nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken
lévő épületektől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül nem szabad.
Égetni csak szélcsendes időben szabad, a keletkező hő és füst a környezetében lévő
zöld növényeket, fákat, bokrokat nem károsíthatja, és nem jelenthet veszélyt az emberi
tartózkodásra szolgáló épületekben, helyiségekben tartózkodókra, de ugyanúgy nem
jelenthet veszélyt az állatok tartására szolgáló helyiségekre sem.
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(6) Az égetést csak 18 éven felüli, cselekvőképes személy végezheti!
(7) Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek.
Közterületen égetni tilos!
(8) A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles
gondoskodni. A parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell
szüntetni.
(9) A kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig, illetve szeptember 1-től
november 30-ig végezhető. Az égetést az esti talajközeli inverzió (levegőréteg
hőmérsékleti változása) miatt 6.00 és 20.00 óra között lehet végezni, szélcsendes
időben. Ünnepnapokon égetni tilos!
A szabadtéti tűzgyújtás szabályai
3. §
(1) Hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad
felmentést.
(2) A szabadban tűzet gyújtani csak úgy szabad, hogy a környezetre tűz- vagy
robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(3) Egészségre káros anyagokat, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket és egyéb különösen veszélyes hulladékot a szabadban égetni tilos.
(4) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok) mentén – a létesítmény tengelyétől
számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos. (21/2001. (II.14.)
Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése)
(5) Lábon álló növényzet, tarló, illetve szántóföldi növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezet hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem
rendelkezik. (21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése)
(6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb erdőgazdasági fahulladék
erdővédelmi célú, nyílttéri égetésére az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997.
(II.26.) BM rendeletben foglaltak az irányadók.
(7) Szabadban a tűzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha nincs
már rá szükség, azonnal el kell oltani.
(8) A tűzgyújtás helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket illetve létszámot kell
készenlétben tartani, hogy a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható
legyen.
(9) Az égetésből eredő kárért az égetést végző személy felel, a polgári jog szabályai
szerint.
(10) A téves jelzések elkerülése érdekében az égetés helyét, idejét, a felelős személy
megnevezésével, telefonszáma közlésével az égetés megkezdése előtt Kapuvár Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának ügyeletére be kell jelenteni.
A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok
4. §
(1) A 140 kW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban
megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre
engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.
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(2) A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, ipari hulladékot,
műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, különösen veszélyes hulladékot nem
tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésekben vegyileg kezeletlen tűzifa,
szén, földgáz, PB-gáz, fűtőolaj égethető csak el.
(3) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem
minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély
nélkül végezhető. (21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés)
(4) Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a
teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
(5) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg
használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
(6) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és
fűtőberendezést szabad használni.
(7) A tüzelő- fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő, és arra
alkalmas személyre szabad bízni.
(8) A szilád tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő és fűtőberendezést csak szilád tüzelő- vagy
engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.
(9) A tüzelő- és fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében
lévő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb
hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási
veszélyt.
(10) A gyártó, illetve külföldi termékek esetében a fogalomba hozó a fogyasztók
részére köteles meghatározni a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá csatlakozó hőhasznosító
berendezés használatára és karbantartására vonatkozó tűzvédelemi követelményeket,
valamint – a (9) bekezdésre figyelemmel – a berendezéstől megtartandó távolságokat.
Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati
(kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően
üzemeltetni.
(11) Éghető padozatú vagy padlóburkolatú helyiségben a szilád tüzelőanyaggal
üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé olyan nem éghető anyagú parázsfelfogót kell
elhelyezni, mely biztosítja, hogy a kihulló vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson
az éghető padozatra, illetőleg az a tüzelőberendezés környezetében elhelyezett éghető
anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
(12) Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe,
vagy a kijelölt salaktárolóban, illetőleg a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
III. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
A levegőtisztaság-védelmi szabályok megszegésének következményei
5. §
Aki e rendelet 2. § (4), (7), (8), (9) bekezdésében, a 3. § (2), (3), (4), (5), továbbá a 4. §
(1), (2) bekezdésében foglaltak megszegése – amennyiben súlyosabb megítélés alá
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nem esik – e rendelet szerint szabálysértésnek minősül, és 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
Tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei
6. §
Aki e rendelet 2. § (5) bekezdésében, a 3. § (2), (6), (7) bekezdésében, valamint a 4. §
(2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) bekezdésében foglaltak megszegése –
amennyiben súlyosabb megítélés alá nem esik – e rendelet szerint szabálysértésnek
minősül, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
V. fejezet
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet 2008. december 1-én lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék
Jelen rendelet kihirdetése 2008. november 3-án megtörtént.
Rábakecöl, 2008. november 3.

Dr. Gál László
Jegyző
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2008. október 17.
6. napirend: Pályázati lehetőségek
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A mai napon jelentek meg – a még kihirdetés alatt álló – FVM miniszteri rendeletek.
Fontos tudni, hogy két pályázathoz pénzügyi tervet, illetve működtetési és fenntarthatósági
tervet is be kell nyújtani, amelynek elkészítéséhez elegendő időt kell biztosítani! Ezért
szükségesnek tartom az október 17-i ülésen megtárgyalni az alábbi három pályázati
lehetőséget:
Pályázat címe: A falumegújítás és –fejlesztés támogatása
Kiíró szervezet: MVH
Határidő: 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követően évente
a)
május 1. – május 31-ig
b)
október 1. – október 31-ig.
A rendelet célja: a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek
állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.
Pályázók köre:
1. Támogatási kérelmet az 5000 fő lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2
népsűrűség alatti településeken, kivéve a budapesti agglomerációhoz tartozó
településeken, a városi ranggal rendelkező településeken, valamint a kistérségi
központokban működő
− települési önkormányzat,
− települési kisebbségi önkormányzat,
− önkormányzati társulás, melynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá
székhellyel vagy telephellyel rendelkező
− non-profit szervezet, valamint
− egyházi jogi személy adhat be.
2. E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER
HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.
3. Települések, melyek kizárólag külterületükkel jogosultak támogatásra az ÚJ
Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely intézkedéseiből (Kizárólag a
településekhez tartozó külterületek támogathatók a Programból.).
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Támogatható tevékenységek köre:
a) Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel
bíró alábbi épületek külső felújítása: (1. célterület)
aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek;
ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek;
ac) helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő
épületek;
ad) kapcsolódó zöld felületeinek rendezése, létrehozása, felújítása;
ae) kapcsolódó kerítésének kialakítása, felújítása.
b) A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúrafejlesztések: (2. célterület)
ba) védelem alatt nem álló közparkok;
bb) pihenőhelyek;
bc) sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat;
bd) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és
használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése.
c) Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítési
feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, az
előírásoknak történő megfeleltetés: (3. célterület)
ca) fedett és fedetlen elárusítóhelyek;
cb) egyéb üzlethelyiségek;
cc) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek;
cd) raktárak;
ce) szociális és hatósági helyiségek;
cf) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és víz
ellátása, parkoló, út;
cg) szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, meglévők fejlesztése;
ch) a mérlegelést illetve a ki és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések
beszerzése.
d)
Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, meglévők
korszerűsítése, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM
rendeletnek megfelelően (4. célterület).
Az a)-d) pontban szereplő támogatható célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy
támogatási kérelemben.
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
• A Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha
a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
• A Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően 5 000 000 forintot
meghaladó kérelmezett támogatási összeg felett pénzügyi, valamint működtetési és
fenntarthatósági tervet.
A támogatás összege:
a) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként
egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak
megfelelő forintösszeget;
b) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet
által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a
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megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a)
pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
Amennyiben a beruházás a 3. célterületen belüli fejlesztésre irányul, úgy a támogatás mértéke
az összes elszámolható kiadás 80%-a, a hátrányos helyzetű területen megvalósuló ilyen
irányú fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 85%-a.
Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, az épületet érintő fejlesztésre
vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.
E rendelet alapján ügyfelenként legfeljebb három támogatási kérelem részesíthető
támogatásban.
Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A kifizetési kérelmet 2009-től kezdődően évente:
a) január 1-31.;
b) április 1-30.;
c) július 1-31.;
d) október 1-31. között lehet benyújtani az MVH kirendeltségéhez.
Pályázat címe: A turisztikai tevékenységek ösztönzése
Kiíró szervezet: MVH
Határidő: 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követően évente
c)
május 1. – május 31-ig
d)
október 1. – október 31-ig.
Rendelet célja: vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a
fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási
feltételeinek, marketingjének támogatása.

Pályázók köre:
Az a természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás, települési önkormányzat,
kisebbségi önkormányzat illetve önkormányzati társulás, non profit szervezet és egyházi jogi
személy, mely szervezet e rendelet keretében fejlesztést valósít meg a jogosult településeken
vagy külterületi jogosult településen;
1.

Támogatási kérelmet az 5000 fő lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti
területek, (kivéve a budapesti agglomerációjához tartozó települések), illetve az 5000 fő lakosságszám
alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei (kivéve a budapesti
agglomeráció településeit) nyújthatnak be.

2. E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER
HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak.
Támogatható tevékenységek köre:
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a) a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó
szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése,
akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése;
b) a vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és
kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése,
akadálymentesítése, és szolgáltatásainak fejlesztése (2. célterület);
c) szálláshelyhez nem feltétlenül kötött - a vidéki települések természeti
erőforrásaira, mezőgazdasági, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira, közösségikulturális és gasztronómiai örökségére, nemzeti tájházakra, skanzenekre, borpincékre,
mint vonzerőre épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások
kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése és
marketingje, a foglalkoztatást előmozdító fejlesztése az alábbi területeken (3. célterület):
ca) alkalmi falusi-, agro-turisztikai szolgáltatások;
cb) ökoturisztikai szolgáltatások;
cc) lovas turisztikai szolgáltatások;
cd) vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;
ce) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások;
cf) horgász turisztikai szolgáltatások;
cg) borturisztikai szolgáltatások;
ch) kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;
ci) vízi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások;
cj) a cc)-cj) pontokban meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó
gasztronómiai szolgáltatások.
A támogatás összege:
c) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást követő
három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
d) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet által támogatott
célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Borturisztikai szolgáltatás esetén az igénybe vett csekély összegű támogatás összege
legfeljebb 100 000 euronak megfelelő forintösszeg.
A támogatás mértéke, ha az ügyfél:
a) természetes személy, mikro, kis-, és középvállalkozás:
aa) a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, akkor az összes elszámolható kiadás 65%-a;
ab) egyéb területen az összes elszámolható kiadás 60%-a;
b) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi
személy, non-profit szervezet esetén:
ba) amennyiben a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető az összes
elszámolható kiadás 100%-a;
bb) amennyiben a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető és
hátrányos helyzetű területen valósul meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a;
bc) amennyiben a beruházás az ügyfél nem közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes
elszámolható kiadás 60%-a.

Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a)
pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
Egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat be.
A kifizetési kérelmet 2009-től kezdődően évente:
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a) január 1-31.;
b) április 1-30.;
c) július 1-31.;
d) október 1-31. között lehet benyújtani az MVH kirendeltségéhez.
Pályázat címe: A vidéki örökség megőrzésének támogatása
Közreműködő szervezet: MVH
Határidő: 2008. október 15. és 2008. november 30. között, ezt követően évente
e)
május 1. – május 31-ig
f)
október 1. – október 31-ig.
Pályázat célja: a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása,
helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának
javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése,
megújítása, és ez által a települések vonzerejének növelése.
Pályázók köre: az 5000 fő lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti
községek, (kivéve a budapesti agglomeráció településeit és a kistérségi központokat), illetve
kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2%-a él)
megvalósuló fejlesztésekre jogosult településeken működő
- települési önkormányzat,
- települési kisebbségi önkormányzat,
- önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,
valamint
- székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint
- egyházi jogi személy.
Támogatható tevékenységek:
a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmények (1. célterület):
aa) külső felújítása;
ab) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület
vagy épületrész belső felújítása, korszerűsítése;
ac) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén, az épület közvetlen
megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítása;
ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítása;
ae) kapcsolódó zöld felületeinek rendezése, létrehozása, felújítása;
af) kapcsolódó kerítésének kialakítása, felújítása.
b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának
javítása, kialakítása (2. célterület):
ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal
mentén új pihenőhelyek létesítése, meglévők felújítása;
bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja.
bc) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás
fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések
megvalósítása (3. célterület):
bd) tanösvény, tematikusút, túraútvonalak kialakítása;
be) tájékoztató kiadványok készítése a helyi természeti és történelmi értékekről, a
környezet védelméről;
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bf) helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről
táblák készítése és elhelyezése.
A támogatható célterületek közül több is szerepelhet egy támogatási kérelemben.
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
• A Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelően pénzügyi tervet, ha
a kérelmezett támogatás összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg;
• A Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően 5 000 000 forintot
meghaladó kérelmezett támogatási összeg felett pénzügyi, valamint működtetési és
fenntarthatósági tervet.
A támogatás összege:
a) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást követő
három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;

b) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet
által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a
megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
A támogatás mértéke: az összes elszámolható kiadás 100%-a.
Költségvetési szervek esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) a)
pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, az épületet érintő fejlesztésre
vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. Az ügyfélen kívül az
egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában lévő
épületeken végrehajtott fejlesztés nem támogatható.
E rendelet alapján ügyfelenként legfeljebb három támogatási kérelem részesíthető támogatásban.

Egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat
be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú
ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat. Az ügyfél újabb támogatási kérelmet
kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be.
A kifizetési kérelmet 2009-től kezdődően évente:
a) január 1-31.;
b) április 1-30.;
c) július 1-31.;
d) október 1-31. között lehet benyújtani az MVH kirendeltségéhez.
Kérem T. Képviselőurat, javaslataival készüljön a testületi ülésre.
Rábakecöl, 2008. október 16.
Tuba Erik
polgármester
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Feladó: ELWA Közlekedéstechnikai Kft. [elwakft@gmail.com]
Küldve: 2008. október 6. 7:32
Címzett: rabakecol@t-online.hu
Tárgy: Árajánlat hófogó hálóra
Tisztelt Tuba Úr,
Hófogó hálóval kapcsolatos érdeklődését megköszönve, az alábbi árajánlattal tudunk az Önök
részére szolgálni.
Hófogó háló, Polietilénből (Termékszám: 041310)
Magassága: 1.100 mm, Szín: zöld, 18 db. bedolgozott, üvegszállal megerősített Poliészter
rúddal (o 12 mm) és fém heggyel, (Rúd magassága kb. 1.800 mm, rudak távolsága 3.000
mm), Tekercs hosszúsága 50 m, minden tekercshez 18 db. dupla feszítő zsinór és 36 db. föld
rögzítő horog.
Súly, kompletten rögzítőkkel 51,5 kg.
Akciós Árunk szállítással együtt: 155.000,-Ft + 20% ÁFA.
Várva megrendelésüket,
-Tisztelettel
Pal Pasztor
Ügyvezető Igazgató
Sales Manager
ELWA Közlekedéstechnikai Kft.
Telefon: 06-30-335 42 06
Telefon: 06-20-9 170 521
E-Mail:
info@elwa-kft.com
elwakft@gmail.com
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