
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
6/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. május 25-én 

(hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Homlok István, 
 Pandur Ferenc, Horváth Győző, Major Gyula, 
 Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Odoricsné Buthi Krisztina Egyesített Szociális Központ intézményvezető, 
 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, 
kiegészítve a Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosításával, és a Dél-
Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás Alapító Okiratának módosításával: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, 
Családsegítő Szolgálat beszámolója 
Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 

 
2.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 

tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
5.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

6.) Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
 



7.) Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás Alapító Okiratának 
módosítása 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 

 
8.) Különfélék, bejelentések 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat a javasolt kiegészítésekkel együtt egyhangúlag 
elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, 
Családsegítő Szolgálat beszámolója 
Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség május 31-ig a beszámoló 
elfogadása. Az Egyesített Szociális Központ a kötelező feladatokon kívül főként nyugdíjasok 
számára különböző programok megszervezését is vállalja pl. falunapokon. Köszönti 
Odoricsné Buthi Krisztinát, az Egyesített Szociális Központ intézményvezetőjét, és megkéri, 
tartsa meg beszámolóját. 
 
Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető: elmondja, hogy készített egy átfogó statisztikai 
elemzést az elmúlt 3 évről, az ellátotti helyzet változásairól, mely az utóbbi időben a duplájára 
nőtt. Előtérbe kerültek a magatartási zavarral, tanulási nehézséggel küszködők, az 
egészségügyi és munkahelyi problémák. Jelzőrendszer Rábakecölben 31 van elhelyezve, lehet 
még igényelni. A családi napközi jelenleg 2 csoporttal működik, a közösségi ellátást 
Rábakecölben 6 fő veszi igénybe. (Részletes beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2009.(V.25.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egyesített Szociális Központ munkájáról – kiemelten a Gyermekjóléti 
Szolgálat helyzetéről – előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 
Határidő: 2009. december 31. 

 
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). Ezek után 
felkéri a képviselő-testületet, számoljanak be ők is az elmúlt időszakban történtekről. 
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Major Gyula képviselő-testületi tag: anyagbeszerzést végzett. 
 
Domiter Ferenc képviselő-testületi tag: részt vett a facsemeték elültetésében, és polgárvédelmi 
oktatáson vett részt.  
 
Horváth Győző képviselő-testületi tag: anyagbeszerzést végzett. 
 
Homlok István képviselő-testületi tag: kisebb javításokat végzett. 
 
Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: anyagbeszerzést végzett, és részt vett a faültetésben. 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: részt vett a faültetésben, hulladékgyűjtésben, továbbá a 
Kistérségi ülésen.  
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

3.) Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: beszámol a mozgókönyvtári feladatellátásról. (Beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2009.(V.25.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mozgókönyvtári feladatellátásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a könyvtár vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Boros Margit könyvtáros 
Határidő: 2009. december 31. 

 
4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az SZMSZ módosítása jogszabályi kötelezettség. A 
2. számú mellékletben a képviselő-testülettől a polgármesterre történő hatáskör átruházások 
utolsó pontjában sokallja az 500.000 Ft értékhatárig való döntési jogát.  
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: javasolja 200.000 Ft értékhatárra módosítani. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy abban az esetben, ha hirtelen vásárlásra kerül sor, ne 
kelljen azonnal emiatt ülést tartani, természetesen a következő testületi ülésen köteles 
tájékoztatni a képviselőket.  
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A képviselő-testület az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendeletmódosítást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

11/2009.(VI.02.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2003.(V.05.) rendeletet az előterjesztés szerint módosítja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
5.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy CÉDE pályázatot a ravatalozó felújítására lehet 
benyújtani, a beadási határidő jövő hét kedd. A támogatottság 65%. Összköltség 8.726.516 Ft, 
a támogatás 5.672.235 Ft, az önerő 3.054.281 Ft. A pályázatot várhatóan augusztusban 
bírálják el, és ősszel megvalósítható lenne. 
 
A képviselő-testület a pályázat beadását támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

36/2009.(V.25.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 
meghirdetett CÉDE támogatásra. 
A pályázat célja: Ravatalozó felújítása. 
A fejlesztés megvalósulási helye: Rábakecöl, Kossuth u. 057. hrsz. 
A fejlesztés forrásösszetétele (bruttó összeg): 
- saját forrás: 3.054.281 Ft 
- támogatásból igényelt összeg: 5.672.235 Ft 
- összesen: 8.726.516 Ft. 
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2009. évi 
költségvetéséről szóló 3/2009.(II.02.) költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. június 2. 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy korábban már szó esett arról, hogy a hivatal épületén 
tetőfelújításra és ablakcserére lehet pályázni. Ha most úgy dönt a testület, hogy beadják a 
pályázatot, 215.000 Ft fix költséget ki kell fizetni. A beruházás kapcsán megvalósíthatósági 
tanulmányt kell készíteni. Ha a pályázat nyer, a pályázatírót 5-6% sikerdíj illeti.  
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A képviselő-testület szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Polgármesteri Hivatal 
tetőfelújítására és ablakcseréjére, továbbá egyhangúlag felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat előkészítésére. 

 
6.) Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy már korábban döntött a testület arról, hogy elfogadja 
Vág csatlakozási szándékát a Szociális és Gyermekjóléti Társulás étkeztetés 
feladatellátásához. A Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítása most 
ezért vált szükségessé, hiszen kibővül Vág Község Önkormányzatával. 
 
A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítását 
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2009.(V. 25.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Vág 
község csatlakozása miatt – a Szociális és Gyermekjóléti Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy e döntés alapján a működési engedély 
módosításáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2009. június 30. 

 
7.) Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás Alapító Okiratának 

módosítása 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Társulás Alapító Okiratának módosítására 
jogszabályváltozások miatt kell sort keríteni, mivel változtak szakfeladatok és törzskönyvi 
számok. A szervezet nem igen működik, de pályázatok szempontjából javasolt a fenntartása. 
 
A képviselő-testület a DRÖTT Alapító Okiratának módosítását elfogadta, és egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 

38/2009.(V.25.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-
Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás Alapító 
Okiratának módosítását elfogadja. Egyúttal utasítja a polgármestert, 
hogy a módosított Alapító Okiratot egységes szerkezetben a MÁK-
hoz terjessze fel.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester  
Határidő: 2009. június 30. 
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8.) Különfélék, bejelentések 

            Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy kistraktorra betervezett összegből 180.000 Ft 
megmaradt. Pályázati felhívást szeretne közzétenni a lakosság körében, közterületen való 
falufejlesztésre, a falukép szebbé tételére. A felhívásra lakossági ötleteket várna, társadalmi 
munkában, költségvetéssel, maximum 100.000 Ft-ig/pályázat.  
 
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.  
 
 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 17,50 
órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
 
Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester                                 jegyző 

 
 
 
 
 
Németh-Takács Katalin 

     Jegyzőkönyvvezető 
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Egyesített Szociális Központ 
9343 Beled Vörösmarty u.1. 

Tel/Fax:96/594-013 
e-mail:csaladsegitoszolgbeled@vipmail.hu 

 
 
Iktatószám: GY -276 /2009 

 
2008 éves szakmai beszámoló- Rábakecöl 

 
 
Az intézmény felépítése, általános információk: 
 
Intézményünk 2008-ban 16 településen látta el feladatait, melyek a következők: Beled, 
Vásárosfalu, Edve, Dénesfa, Cirák, Gyóró, Hövej, Rábakecöl, Vitnyéd, Vág, Rábasebes, 
Farád, Rábapordány, Sobor, Szilsárkány, Egyed. 
 
Az intézmény Beled központtal működik, további telephelyeket nem alakítunk ki. Rábakecöl 
településen a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadása minden héten kedden 
zajlik, 09 órától- 12 óráig. Ügyfélfogadási időt követően a családgondozók terepmunkát 
végeznek a településen. Krízis esetén a családgondozók az ügyfélfogadási időn kívül is 
ellátják feladataikat.  
 
Az intézmény folyamatosan biztosítja az adósságkezelési szolgáltatást és a rendszeres 
szociális segélyezettekkel kapcsolatos beilleszkedési programot.  
 
Rábakecöl településen az intézmény a következő feladatokat látja el: 
− gyermekjóléti szolgáltatás 
− családsegítés 
− közösségi ellátás 
− házi segítségnyújtás 
− étkeztetés 
− családi napközi 
 
Az intézmény az egyes feladatok ellátását intézményfenntartó társulásban biztosítja. Minden 
szakfeladat tekintetében végleges működési engedéllyel rendelkezik.  
 
Intézményegységek beszámolója: 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. Törvény előírásainak megfelelően, a gyermekek jólétéért, jogainak 
érvényesítéséért, valamint a kialakított szakmai program és házirend alapján végzi feladatát. 
A településen az ügyfélfogadást Budainé Lelkes Bernadett családgondozó látja el. 
 
A működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 
 
Ellátottak köre: 
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A működési területen élő 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai. 
 
A gyermekjóléti szolgálat célja, feladata: 
A gyermek jóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálta gondozási tevékenysége 2008 évben: 
8 gyermeket alapellátás keretében gondoztunk, védelembevétel, utógondozás nem történt a 
településen. 
 
A kezelt problémák típusa és száma (halmozott) 
- anyagi(lakhatással, megélhetéssel összefüggő):       65 
- gyermeknevelési:           18 
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség:                31      
- magatartászavar:              52 
- családi konfliktus:             17 
- életvitellel kapcsolatos:             42 
- szülői elhanyagolás:                      6 
- fogyatékosság:            8 
 
Összesen 147 problématípus kezelése történ. A magasabb szám abból adódik, hogy legtöbb 
esetben a családnak egynél több problémája van.  
 
Szakmai tevékenységek száma( a táblázat csak gondozást nem igénylő esetekkel kapcsolatos 
munkát foglalja magába ): 
- információnyújtás:         33 
- tanácsadás:           7 
- segítőbeszélgetés:         35 
- hivatalos ügyekben való közreműködés:      20 
- családlátogatás:         17 
- közvetítés más szolgáltatásba:        6 
 
A gondozási esetek kapcsán végzett munka heti szinten történik. A gondozás során kitűzött 
célok eléréséhez a családgondozó rendszeres kapcsolattartás során nyújt segítséget.  
 
A gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartása: 
 
2008 szeptemberétől beindítottuk a beledi ÁMK-ban az iskolai szociális munkát is, mely 
során 2 hetente a családgondozó az iskola területén tart ügyfélfogadást. Ezen munka 
keretében igyekszünk elősegíteni, hogy a gyermekek minél több alkalommal találkozhassanak 
a szolgálat családgondozójával, minél előbb kerüljön felszínre a probléma, illetve ezzel 
elősegítjük az információk áramlását. 

1 alkalommal tartottunk a településen Települési Tanácsozást melynek célja, hogy a helyi 
jelzőrendszer összefogása, munkájuk javítsa, értékelése. A megbeszélést kötelező 
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megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet írj elő. A tanácskozáson készült 
jegyzőkönyvet a megyei Gyámhivatal felé megküldtük.  

3 estben szerveztünk Szakmaközi megbeszélést, melynek célja a településen megjelenő, 
aktuális problémák átbeszélése, megoldási javaslatok kidolgozása a jelzőrendszer tagjaival.  

4 esetben volt szükség esetkonferencia tartására, ahol egy konkrét családdal kapcsolatban 
ülésezett a gyermekjóléti szolgálta a jelzőrendszer azon tagjaival, akik az ügy megoldása 
érdekében eszközzel rendelkeznek.  

A helyi jelzőrendszer működése: a rendszert gyakran jellemzi inaktivitás, a kapcsolattartás 
gyakran egyoldalú.  A kapcsolat felvételét legtöbb esetben a Gyermekjóléti Szolgálat 
kezdeményezi, miközben a törvény előírásainak értelmében kölcsönös megkeresések, 
együttműködések sorozatáról lenne szó. Települési tanácskozás folyamán a jelzőrendszeri 
tagok figyelmét felhívtuk, hogy jelzési kötelezettségük megtétele jogszabályi előírás. 

2008 évben a jelzőrendszer által küldött jelzések a következőképpen alakultak: 

- Védőnő:        5 
- közoktatási intézmény:       4 
- rendőrség:        4 
- állampolgár:        1 
- önkormányzat:        8 
 
Szabálysértést elkövető 18 év alatti nem került a gyermekjóléti szolgálta látókörébe. 
Családon belüli bántalmazásról, erőszakról 1 esetben értesült a szolgálat. 
 
A Családsegítő Szolgálat: A szociális igazgatásról és ellátásokról 1993. évi III: törvény 
előírása, a szakmai program és házirend alapján végzi feladatait. 
A településen az ügyfélfogadást Majorné Kovács Mária családgondozó látta el. 
 
A szolgálat célja és feladatai: 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
A szolgáltatást igénybe vevők száma, kora: 
 
Összes igénybevevő:                   59 fő 
18 év alatti:           1 fő 
18- 61 éves:                                        41 fő  
62 év feletti:          17 fő 
 
Szolgálatunk forgalmi napló vezetésével követi nyomon statisztikai szempontból a problémák 
előfordulását.  
 
 A következő problématípusok fordultak elő: 
- lelki mentális            17  
- életviteli:            9 
- családi - kapcsolati:         55 
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- gyermeknevelési:            3 
- anyagi:         20 
- foglalkoztatással kapcsolatos:      26 
- egészségkárosodás:        10 
- ügyintézéssel kapcsolatos:                   29 
- információhiány:                             19 
- egyéb:                     16  
 
Összesen tehát 214 problématípus kezelése történt a szolgálatnál.  
 
Az esetkezelések száma és jellege: 
- információ nyújtás:         69  
- ügyintézés:          45 
- segítő beszélgetés:                  154 
- tanácsadás:          59 
- továbbirányítás:             2 
 
Aktív korúak rendszeres szociális segélyezéséhez kapcsolódó beilleszkedési programban 3 fő 
vett részt.  
 
 
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek 
kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát.  
 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének 
fenntartását - szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.  
A házigondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, 
mentális, szociális szükséglete  

- a saját környezetében,  
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,  
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 
 

2008 évben összesen 22 fő vette igénybe a szolgáltatást.  
 
A szolgáltatás megfelelő színvonalát 2 fő házigondozó biztosítja.  
A szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta 07.30. órától 15.30. óráig végzik 
feladataikat.  
A szolgálat gondozónői megfelelő tárgyi eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy feladataikat 
színvonalasan elláthassák.  
 
Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 
gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a 
kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Ezen kívül a helyi rendelet rendelkezik a 
az ellátási formákról, ennek szervezetéről, jogosultságáról.  
 
A szolgáltatás célja: 
A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére. 
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Az étkezést a tavalyi évben 37 fő vette igénybe, melyből 19 fő elvitellel, 18 fő házi 
segítségnyújtás keretében jutott hozzá az egyszeri meleg élelemhez.  
Az étkeztetés a helyi konyháról történik. 
 
A Közösségi Ellátás a 1993. évi III: törvény, valamint a kialakított szakmai program alapján 
végzi feladatait. 
A feladat olyan komplex gondozási módszer kidolgozása, működtetése, mely biztosítja az 
ellátási területen élő pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy 
segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy 
minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.  
 
Az ellátást végző pszichiátriai gondozónő szerdai napon végzi feladatit a településen, 
szorosan együttműködve a kórházak pszichiátriai osztályaival, gondozóival, házi orvosokkal. 
 
A tavalyi évben 4 fő pszichiátriai betegségben szenvedő kliens kérte a segítségnyújtás ezen 
formáját.  
 
A Családi Napközi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított 
szakmai program alapján végzi feladatát.  
 
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást. 
 
Rábakecöl településen 2 családi napközi felállítására volt igény az ellátásra jelentkezés nagy 
száma miatt. Ennek megfelelően 1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás főállású munkatárs végzi az ellátást.  
 
2008 évben az igénybevevők száma csoportonként átlagosan 6 fő volt. 
 
Szabadidős tevékenységek: 
 
Az előző éveknek megfelelően 2008-ban is igyekeztünk minél több szabadidős programokat 
szervezni, ezzel is elősegítve a kapcsolattartást, a prevenciót és a szórakozási lehetőséget a 
gyermekek, felnőttek részére. 
 
Ezen elképzelés keretében a következő programokat szerveztük: 
 
Gyermekek részére: 
 

- 1 hetes bentlakásos nyári tábor,  
- Ünnepek előtti játszóház 
- Márton napi rendezvény 
 
Felnőtt lakosság részére: 
- klub délutánok közösségi ellátásban részesülők számára 
- egészségnap 
- szenior programsorozat ( 6 programelem) 
- kirándulás Bük fürdőre 
- házi gondozottak karácsonyi ünnepsége 
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Az év folyamán minden lehetőséget megragadtunk, hogy adományokban részesítsünk 
családokat. Ruha, élelmiszer, cipő stb. adománnyal segítettük a település gyermek és felnőtt 
lakosságát. Fogadtuk a Németországból érkező adományokat, melynek osztását elsősorban a 
rászoruló családok között kezdtük meg. A településről 10 család részesült az adományokból.   
Közreműködtünk a nyári ingyenes gyermekétkeztetés szervezésében, lebonyolításában. 10 
gyermek jutott hozzá a lehetőséghez. 
    
Egyéb tevékenységek:  
 
Tavalyi évben az intézmény minden egységét, működését, dolgozói létszámát, 
szakképzettséget, tárgyi feltételeket vizsgálta a működési engedélyt kiadó szerv, a szakmai 
módszertani intézmények, mely ellenőrzéskor nem találtak hiányosságot.  
 
Igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, így 2008 évben 6 nyertes pályázatunk volt. 
Az elnyert támogatásokat az infrastruktúra fejlesztésére, szakmai munka színvonalának 
emelésére, szabadidős, prevenciós programok rendezésére fordítottuk. 
 
Továbbképzés: 
 
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a szolgálat a legkorszerűbb tudásanyag elsajátítására és 
gyakorlati alkalmazására. Ennek érdekében szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, 
tanfolyamokon veszünk részt.  
 
További tervek: 
 
Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a szociális segítés 
kompetenciája alá tartozik.  
2009 évtől az intézmény átvette a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait is. Jelenleg a 
jelzőrendszerrel rendelkezők száma Rábakecöl településen 31 fő. Az intézmény továbbra is 
folyamatosan fogadja az igényeket.  
Folyamatosan igyekszünk a jelentkező szükségletekre minőségi munkával reagálni, azok 
kielégítéséről gondoskodni. 
Tovább igyekszünk színesíteni a szabadidős, prevenciós programjainkat is.  
  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, javaslataival, 
észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat. 
 
 
Beled, 2009-05-06 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
  Odoricsné Buthi Krisztina 
   intézményvezető 
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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 
2009. május 25. 

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: 
 
9/2009. (I.26.) határozat letelepedési támogatás megítéléséről 
15/2009. (III.02.) határozat letelepedés támogatásról 
16/2009. (III.30.) határozat pályázat kiírása civil szervezetek támogatására 
17/2009. (III.30.) határozat kistraktor beszerzéséről 
18/2009. (III.30.) határozat önkormányzati lakás bérbeadásáról 
19/2009. (III.30.) határozat Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodásának 
módosításáról 
23/2009. (III.30.) határozat közmeghallgatásról 
25/2009. (III.30.) határozat pályázat benyújtásáról 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy Kapuvári Rendőrkapitánysággal a képviselő-testület 
által korábban jóváhagyott támogatói szerződést aláírtam. Az elmúlt időszakban többek között 
a Pannon Víz Zrt. régiós értekezletén valamint a 2009/2010. évi menetrend egyeztető 
tárgyaláson vettem részt. 
 
Az illegális hulladéklerakók felszámolására 1 718 250 Ft, sportöltöző felújítására pedig 1 600 
000 Ft támogatási igénnyel pályázatot nyújtottunk be. 
A megyei önkormányzathoz 6 pályázatot nyújtottunk be, melyen összesen 1 120 000 Ft 
támogatást igényeltünk. 
A falunapi program lebonyolítására valamint fűkasza beszerzésére beadott pályázatunk nem 
nyert, a Town Twinning pályázaton 3 806,95 €-t nyertünk. 
Az Önkormányzati Minisztériumnál pályázaton elnyert támogatásokról (500 000 Ft TKL 
programra és 1 100 000 Ft pályaépítésre) határidőre elszámoltam. 
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A költségvetésben tervezett három nagyobb felújítási beruházás és beszerzés valósult meg, 
melyekből a sportöltöző tetőfelújításához 524 eFt, a kistraktor beszerzéséhez 412 eFt kifizetés 
már megtörtént, a Dózsa utca útburkolat felújítására 680 eFt utalása folyamatban van. 
A szelektív hulladékgyűjtő sziget felújítása az óvoda mellett a Rekultív Kft támogatásával 
valósult meg. 
 
A 2009. április 25-én megtartott szemétgyűjtő és faültető akción a lakosság szép számmal vett 
részt, név szerint az alábbiak: Dan Viktor, Dan Imréné, Horváth Imréné, Horváth Imre, 
Horváth Katalin, Takács Sándor, Tuba Ernőné, Tuba Gyuláné Homlok Márta, Takács Imréné, 
Pandurné Horváth Gyöngyi, Boros Margit, Takács Gáborné, Horváth Gyuláné, Horváth 
Barbara, Horváth Kinga, Horváth Barna, Szár Eszter, Németh Barbara, Pákai Laura, Homlok 
Éva, Csihar Szandra, Horváth Anett, Szabó Balázs, Giczi Zoltán, Soósné Vass Szilvia, 
Horváth Áron, Homlok Balázs, Horváth Bálint, Gacs István, Felhalmi Antal, Hajtó Tibor, 
Hajtó József, Tuba Tibor, Horváth Győző, Pandur ferenc, Domiter Ferenc, Eckrich Béla, 
Horváth Sándor, Kovácsné Szabó Ibolya, valamint az általános iskola alsó tagozatos tanulói 
és dolgozói. 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. május 25. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
 

 14 



 

 

 

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 
2009. május 25. 

9. napirend: Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2007 végén kezdte el vizsgálni a mozgókönyvtári 
ellátás bevezetésének lehetőségét. A Társulási Tanács 2008. március 5-én határozott arról, hogy 
megállapodást kíván kötni a Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtárral mozgókönyvtári 
feladatellátásra. A szolgáltatással megbízott intézmény megfelelt a szolgáltató könyvtárral szemben 
támasztott feltételeknek, azaz városi könyvtárként szerepelt a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén. A 
megállapodás a települési önkormányzatok társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv., az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi 
CLXIX. tv. 8. számú mellékletének IV.2.7. pontja, és a Kiegészítő szabályok 4. pontja 
mozgókönyvtári feladatellátásról szóló része alapján született.  
 
A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár minden társult településsel külön szerződésben 
rögzítette az alapszolgáltatások, valamint a kiegészítő szolgáltatások körét. Az alapszolgáltatás minden 
településnek egységes, a kiegészítő szolgáltatásokat megállapodás alapján külön díjazás ellenében 
igényelhetik az önkormányzatok.  
 
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása külön megállapodásban rögzítette a feladatellátásra 
igényelhető normatíva átadásának módját és arányát. 2008-ban a mozgókönyvtári feladatellátásra 
igényelhető normatíva egész évre járó összege 1 300 000 Ft volt. A normatíva azon települések után 
illeti a társulást, amelyek könyvtára nem szerepel a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén. Ezért az 
önkormányzatoknak első lépésként döntést kellett hozniuk a csatlakozási szándékukról, majd a 
Könyvtári Intézetnél kezdeményezniük kellett a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről való törlést. A 
törlést követően csatlakozhattak a mozgókönyvtári feladatellátáshoz, és jogosultakká váltak a 
normatíva felhasználására.  
 

A feladatellátásban részt vevő 13 település a belépés dátuma szerinti sorrendben: 
 

2008. január 1-től: 
 

Babót Község Önkormányzata    (9351 Babót, Ady u. 3.) 
Gyóró Község Önkormányzata    (9363 Gyóró, Fő u. 7.) 
Hövej Község Önkormányzata    (9363 Hövej, Fő u. 52.) 
Kisfalud Község Önkormányzata  (9343 Kisfalud, Kossuth u. 61.) 
Mihályi Község Önkormányzata   (9342 Mihályi, Kisfaludy u. 19.) 
Vadosfa Község Önkormányzata   (9346 Vadosfa, Kossuth u. 129.) 
Vitnyéd Község Önkormányzata   (9371 Vitnyéd, Fő u. 7.) 
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2008. április 1-től 
 

Rábakecöl Község Önkormányzata   (9344 Kossuth u. 129.) 
 

2008. május 1-től 
 

Cirák Község Önkormányzata    (9364 Cirák, Fő u. 6.) 
Dénesfa Község Önkormányzata   (9365 Fő u. 11.) 
Edve Község Önkormányzata    (9343 Petőfi u. 60.) 
Szárföld Község Önkormányzata    (9353 Fő u. 16.) 
Vásárosfalu Község Önkormányzata   (9343 Fő u. 38.) 

 
A Társulás és a települések között született megállapodás értelmében a 2008-ban felhasznált 
normatíva összegekről a szolgáltató, Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a 
települési önkormányzatok 2009. február 15-ig elszámoltak. A szolgáltató könyvtár szakmai 
tevékenységét szöveges beszámolóval is alátámasztotta. A benyújtott számlák alapján megállapítható, 
hogy a települések a normatíva összegét különböző súlyozással az alábbi könyvtári szakmai 
feladatokra költötték: 
 

• Könyvtári infrastruktúra kialakítása, felújítása, korszerűsítése, bővítése 
• Könyvtári eszközök beszerzése (bútorok, polcok, irodaszerek) 
• Könyvtár üzemeltetése (közüzemi számlák, karbantartások) 
• Személyi juttatások (könyvtáros bére, tiszteletdíja) 
• Internet elérhetőség biztosítása (hardver eszközök, internet-szolgáltatói díjak) 
• BiblioBase könyvtári szoftver és vonalkód olvasó vásárlása 
• Állománygyarapítás, újság-előfizetések 
• Kulturális programok költségei (hangosítás, dekoráció, kellékek) 
 

A feladatellátásban részt vevő települési önkormányzatok elszámolt költségei: 
 
 Település Normatíva keretösszeg (70%) Benyújtott számlák alapján 

elszámolható  költség 
1. Babót 910 000  941 356  
2. Cirák 606 667  621 528  
3. Dénesfa 606 667  607 564  
4. Edve 606 667 642 400  
5. Gyóró 910 000  921 936  
6. Kisfalud 910 000  919 831  
7. Mihályi 910 000  965 320  
8. Hövej 910 000  921 824  
9. Rábakecöl 682 000  968 034 
10. Szárföld 606 667  612 718  
11. Vadosfa 910 000  912 500  
12. Vásárosfalu 606 667  664 489  
13. Vitnyéd 910 000  1 002 499  
 Összesen 10 085 335 10 691 999  
A Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár a mozgókönyvtári feladatai ellátására 1 fő 
felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező alkalmazottat vett fel, internetes elérhetősége 
biztosítására saját honlapot hozott létre. A könyvtárak feltérképezése, és az állományok honlapon való 
közzététele jelenleg is folyamatban van. Az állomány korszerű kezelésére és megjelenítésére a 
könyvtár a BiblioBase Könyvtári Szoftvert telepítette.  
 
A településeken található állományokat szintén elérhetővé, láthatóvá kell tenni a honlapon, ezért azok 
elektronikus feldolgozását is el kell végezni. Javasoljuk a feladatellátásban részt vevő települések 
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önkormányzatainak, hogy az elsődleges, költséges feladatok (könyvtári szolgáltató hely kialakítását és 
felújítását, internetes elérhetőség kiépítését követően) a könyvtárral kötött megállapodások keretében 
rendeljék meg a könyvtár egy-egy szakmai szolgáltatását is. (Raktári rend kialakítása, selejtezés, leltár 
stb.) 

 
Fontos kiemelni, hogy a Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár nem felügyeleti szerv, 
ezért a kötelező feladatokon túlmutató módszertani munkát megrendelésre, külön díjazásért vállal.  
 
A benyújtott számlák alapján megállapítható, hogy a Rábaközi Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár az átadott normatíva összegét az alábbi szakmai feladatokra fordította. 
 

• Állománygyarapítás 
• BiblioBase könyvtári szoftver 
• Számítástechnikai hardver eszközök 
• Irodaszerek, nyomtatványok 
• Könyvtári bútor 
• Személyi bérjellegű kifizetések 
• Útiköltség 

 
 Település Állománygyarapításra Ténylegesen elköltött 

összeg 
1. Babót 160 000 159 703 
2. Cirák 107 000 106 950 
3. Dénesfa 107 000 107 067 
4. Edve 107 000 106 792 
5. Gyóró 160 000 160 596 
6. Kisfalud 160 000 159 955 
7. Mihályi 160 000 159 583 
8. Hövej 160 000 159 782 
9. Rábakecöl 120 000 120 742 
10. Szárföld 107 000 106 829 
11. Vadosfa 160 000 160 084 
12. Vásárosfalu 107 000 106 963 
13. Vitnyéd 160 000 159 981 
 Összesen 1 775 000 1 775 027 

fordítható keretösszeg 

 
 

 Települések RMK részére átadott 
keretösszeg (30%) 

1. Babót 230 000  
2. Cirák 153 000  
3. Dénesfa 153 000  
4. Edve 153 000  
5. Gyóró 230 000  
6. Kisfalud 230 000  
7. Mihályi 230 000  
8. Hövej 230 000  
9. Rábakecöl 173 000   
10. Szárföld 153 000  
11. Vadosfa 230 000  
12. Vásárosfalu 153 000  
13. Vitnyéd 230 000 

Összesen 2 548 000 
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RMK összes települést érintő költségei 
Egyéb költség 1 602 994  
Bérjellegű kifizetések 956 337  

Összesen 2 559 331 
 
Megállapítható, hogy a csatlakozás következtében az ellátott könyvtárak infrastruktúrája javult, 
mindenhol kiépítésre került az internet elérési lehetőség, nőtt a könyvtári szolgáltató helyek 
nyitvatartási ideje, jelentősen megnőtt az állománygyarapítás összege. Összefoglalva emelkedett a 
településeken a könyvtári ellátás színvonala.  
 
Az elszámolás során vizsgáltuk a felhasznált összegek szakmai indokoltságát, valamint a számlák 
jogszabályi előírásoknak való megfelelését. Az előírásoknak a Rábaközi Művelődési Központ és 
Városi Könyvtár, valamint valamennyi önkormányzat által benyújtott számlák és bizonylatok 
megfeleltek. 
 
 
Az elszámolással kapcsolatos tapasztalatokat az iroda az alábbiakban összegezte: 
 
 

M ZZGGÓÓKKÖÖNNYYVVTTÁÁRRII  EELLSSZZÁÁMMOOLLÁÁSS  GGYYAAKKOORRLLAATTII  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTAAII MOO  
  

 
1. Normatíva elszámolásához elegendő a számlák, bizonylatok másolata, nem szükséges az 

átutalásról, teljesítésről, könyvelésről szóló másolat.  
 
2. Kérjük, hogy az önkormányzatok a megállapodásban megjelölt elszámolási határidőt pontosan 

tartsák be.  
 
3. Fontos, hogy a másolatokon a számla száma, a megjelölt összegek, áfa, a kiállító neve, dátum 

jól látszódjék. A számlákra kérjük rávezetni, hogy „mozgókönyvtári feladatellátásra 
elszámolva”, valamint legyen rajtuk pecsét, aláírás, dátum.  

 
4. Amennyiben a könyvtár nem rendelkezik külön mérőórával az energia és egyéb közüzemi 

számlák elszámolásához, meg kell állapítani, hogy hány százaléka számolható el a feladatra. A 
megosztás alapja lehet alapterület, légköbméter, nyitva tartás ideje stb. A megosztásról szóló 
igazolást is kérjük mellékelten benyújtani, és azokra a számlákra, amelyek részben 
kerülhetnek elszámolásra, kérjük ráírni az elszámolható rész-összeget is.  

 
5. A benyújtott közüzemi számlákon feltüntetett elszámolási időszak nem eshet kívül a 

mozgókönyvtári feladatellátás időszakán. Új belépők nem számolhatnak el a belépést 
megelőző időszakra szóló számlát. (Pl. januári elszámoló számla decemberi időszakra 
vonatkozhat!) 

 
6. Törekedni kell arra, hogy a benyújtott számlák összege némileg haladja meg a felhasználható 

normatíva összegét. (Legalább 3-5000 Ft-tal, de inkább többel.) 
 
7. A számlák tartalmazzanak legalább egy-két, kifejezetten közművelődésre, könyvre, folyóiratra 

vonatkozó számlát.  
 

8. A számlák között ne legyen olyan összegű takarítószer-, irodaszer számla, ami 
nagyságrendileg megfelelhet egy nagyobb kulturális intézmény ellátására. Kérjük ezeknek 
részösszegét elszámolni. 
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AA  22000099.. VV  FFEELLAADDAATTAAII::  ÉÉ  
  

Belépő tagok 2009. január 1-től: 
 

2009. január 1-től 

Himod Község Önkormányzata   (9363 Himod, Kossuth u. 1.) 
 

2009. február 1-től 

Osli Község Önkormányzata    (9354 Osli, Fő u. 9.) 
 

2009. március 1-től 

Veszkény Község Önkormányzata   (9352 Veszkény, Fő u. 63.) 
 

2009. március 1-től tehát a többcélú társulás minden települése részt vesz a mozgókönyvtári 
feladatellátásban, kivéve a szolgáltató Kapuvár Várost, valamint Beled Nagyközséget, amely 
települések intézményei továbbra is szerepelnek a Nyilvános Könyvtárak Listáján.  

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 8. számú mellékletének 
IV.2.7. pontja, a Kiegészítő szabályok 4. pontja szigorításokat tartalmazott a mozgókönyvtári 
normatíva igénylésére vonatkozólag. A települések számára igényelhető normatíva összege 1 180 000 
Ft, a nyitvatartási kötelezettség az 1500 fő alatti hetente legalább két napon, összesen minimum hat 
óra, az 1500 fő feletti települések számára hetente legalább négy napon, összesen minimum tizenkét 
óra. A nyitvatartási feltételeket minden település vállalni tudta.  

A Megállapodás szerint 2009. évre járó normatíva összegéből a tavalyi évhez hasonlóan 30 % a 
szolgáltató intézményt, a Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtárt, a 70% pedig a 
településeket illeti. A normatíva átadásának és átvételének szabályai külön megállapodásban lettek 
rögzítve. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék! 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. május 15. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszámolót készítette:  
Dudás Dóra Judit közszolgálati ügyintéző 
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) 
rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 

 
 
 
1. § 

 
Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

2. § 
 
A hatáskör átruházás viszonylatait a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 
A képviselő-testület bizottságainak határkörét és feladatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

4. § 
 

A képviselő-testület bizottságainak Működési Szabályzatát a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 

5. § 
 
Az önkormányzat szakfeladatait az 1. számú függelék, a bizottság tagok névsorát a 2. számú 
függelék tartalmazza. 
 

6. § 
 
Ezen rendelet 2009. június 2-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(V.05.) rendelet 1. 2. 3. számú mellékletei, 
továbbá a 6/2008.(IV.04.) rendelet 2. §-a hatályát veszti. 
 
 
 
 
  Tuba Erik                  Dr. Gál László  
polgármester                           jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2009. június 2-án megtörtént. 
 
Rábakecöl, 2009. június 2. 
 
 

Dr. Gál László 
                                                                                                                                    jegyző 

 20 



1. számú melléklet 
 

 
Önkormányzati képviselők névsora 

 
 
 
 

1./ Tuba Erik   polgármester Rábakecöl, Erkel u. 8. 
 
2./ Domiter Ferenc   képviselő  Rábakecöl, Táncsics u. 11. 
 
3./ Felhalmi Antal   képviselő  Rábakecöl, József A. u. 14. 
 
4./ Homlok István   képviselő  Rábakecöl, Kossuth u. 67. 
 
5./ Horváth Győző   képviselő  Rábakecöl, Kossuth u. 27. 
 
6./ Pandur Ferenc   képviselő  Rábakecöl, Dózsa u. 4. 
 
7./ Major Gyula   képviselő  Rábakecöl, Rákóczi u. 9. 
 
8./ Tuba Pál    képviselő  Rábakecöl, Ady u. 13. 
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2. számú melléklet 
 

Hatáskör átruházás viszonylatai 
 

1. A képviselő-testülettől a bizottságokra 
2. A képviselő-testülettől a polgármesterre 

 
1/a. A képviselő-testülettől a Szociális Bizottságra: 
 

- Megállapítja a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásokat. 
- Dönt az 1993. évi III. tv. (Sztv.) 38. § (1) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási 

támogatásokról. 
- Dönt az Sztv. 43/B § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjakról, és 2 évente 

felülvizsgálja a jogosultság feltételeit. 
- Dönt az átmeneti segélykérelmekről. 
- Dönt a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról. 
- Megállapítja a tankönyvtámogatások mértékét. 
- Dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról. 

 
1/b. A képviselő-testülettől az Ügyrendi Bizottságra: 
 

- Dönt a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról, és azok 
elszámolásáról. 

 
2. A képviselő-testülettől a polgármesterre: 
 

- Dönt gyermek születése esetén az újszülöttek támogatásáról. 
- Dönt a temetési segélyekről. 
- Szükség esetén elrendeli a köztemetést. 
- Dönt magánszemély által történő ingó dolog vagy ingatlan felajánlás elfogadásáról. 
- Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő mindennemű közterület igénybevételéhez és 

bérbeadásához benyújtott kérelmekről. 
- Dönt 200.000 Ft értékhatárig történő vásárlásokról. 
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3. számú melléklet 
 

A képviselő-testület bizottságainak hatásköre és feladatai 
 
Szociális Bizottság 
 

1. Előzetesen előkészíti, véleményezi és állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó alábbi ügyekről: 
- Szociális és gyermekvédelmi, valamint lakásépítéshez és vásárláshoz kapcsolódó 

rendelettervezetek. 
- Közüzemi díjak megállapításáról szóló rendelettervezetek. 

 
2. Döntést hoz: 

- A képviselő-testület által a 2. számú melléklet 1/a. pontjában meghatározott 
átruházott hatáskörökben. 

 
3. Végrehajt: 

- Szociális jellegű rendezvények szervezésében. 
 

4. Kapcsolattartás: 
- Az Egyesített Szociális Központtal. 
- Háziorvosi szolgálattal. 
- Gyermekorvosi szolgálattal. 
- Védőnővel. 

 
Ügyrendi Bizottság 
 

1. Előzetesen előkészíti, véleményezi és állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó alábbi ügyekről: 
- Képviselő-testületi ülések előkészítése. 
- Éves munkaterv előkészítése. 
- A Szociális Bizottság hatáskörébe nem tartozó rendelettervezetek előkészítése. 

 
2. Döntést hoz: 

- A képviselő-testület által a 2. számú melléklet 1/b. pontjában meghatározott 
átruházott hatáskörökben. 

 
3. Végrehajt: 

- Társadalmi jellegű rendezvény szervezésében. 
 

4. Kapcsolattartás: 
- Helyi társadalmi szervezetekkel, vállalkozókkal. 
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4. számú melléklet 
 

Bizottságok Működési Szabályzata 
 

A bizottságok működése 
 

1. A bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülést tart. 
 

2. A bizottság elnöke - akadályoztatása esetén az elnök által meghatározott tagja – hívja 
össze és vezeti a bizottság ülését. 
 

3. A bizottsági ülés akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak több mint a fele jelen 
van. 
 

4. A bizottság állásfoglalásait, döntéseit nyílt szavazással hozza, a határozathozatalhoz a 
jelenlévő bizottsági tagok több mint a felének az egybehangzó szavazata szükséges. 
 

5. A bizottsági tagok névsorát a 2. számú függelék tartalmazza. 
 

A bizottság ülése 
 

1. A bizottság ülésére a meghívót a bizottság ülését megelőzően legalább 5 nappal 
korábban meg kell küldeni írásban: 
- a bizottság tagjainak, 
- a jegyzőnek, 
- a jegyzőkönyvvezetőnek, 
- a polgármesternek, 
- egyéb meghívottaknak. 

 
2. Rendkívüli esetben a bizottság szóban is összehívható. 

 
3. A meghívó tartalmazza: 

- Az ülés helyét és kezdési időpontját. 
- A javasolt napirendeket, lehetőleg mellékletként a napirendek előterjesztéseit. 
- A napirendek előterjesztőit. 

 
4. Az ülésről a jegyzőkönyvvezető vagy a bizottság elnök által kijelölt személy 

jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
- az ülés helyét, időpontját, 
- a megjelentek nevét, 
- a tárgyalt napirendeket, 
- az elfogadott javaslatokat, kisebbségi véleményeket, határozatokat, azok határidejét 

és a személy szerinti felelősöket. 
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Községi Önkormányzat Rábakecöl 
 
1. sz. függelék 

 
2009. év végéig hatályos szakfeladatok 

 
 
 

Az önkormányzat szakfeladatai 
 

452025 Helyi közutak,hidak, alagutak létesítése,felújítása 
631211 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 
751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
751669 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 
751670  Polgári védelmi tevékenység 
751757 Önk. valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kisegítő 
szolgálatai 
751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 
751867  Köztemető fenntartási feladatok 
751878 Közvilágítási feladatok 
751999 Finanszírozási műveletek elszámolásai 
851219 Háziorvosi szolgálat 
851297 Védőnői szolgálat 
851912 Anya,- gyermek és csecsemővédelem 
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
853333 Munkanélküli ellátások 
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 
901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
921925 Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység 
923127 Közművelődési könyvtár 
924047 Sportcélok és sportfeladatok 
 
 
2010. január 1-től hatályos szakfeladatok 
 
370000 Szennyvíz gyűjtése , tisztítása 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönítése, begyűjtése , szállítása, 
átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes /ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása/ 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
421100 Út, autópálya építése 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
682001 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése 
813000 Zöldterület-kezelés 
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz  kapcsolódó tevékenységek 
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841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz  kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 
szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társuláaok elszámolásai 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység/ kivéve ár-és belvíz esetén/ 
843044 Gyógyító megelőző ellátások finanszírozása 
854234 Szociális ösztöndíjak 
862101 Házirvosi alapellátás 
869041 Család és nővedelmi eü. gondozás 
869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntertási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
880202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889943 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890442 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
949900 Egyéb közösségi társadalmi tevékenység 
910502 Közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése 
960302 Köztemető –fenntartás és működése 
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2. számú függelék 
 

 
Bizottsági tagok névsora 

 
 
 

Ügyrendi Bizottság: 
 
1./ Major Gyula   elnök   Rábakecöl, Rákóczi u. 9. 
 
2./ Felhalmi Antal  tag   Rábakecöl, József A. u. 14. 
 
3./ Horváth Győző  tag   Rábakecöl, Kossuth u. 27. 
 
 
 
Szociális Bizottság: 
 
1./ Homlok István  elnök   Rábakecöl, Kossuth u. 67. 
 
2./ Domiter Ferenc  tag   Rábakecöl, Táncsics u. 11. 
 
3./ Major Gyula   tag   Rábakecöl, Rákóczi u. 9. 
 
4./ Pandur Ferenc  tag   Rábakecöl, Dózsa u. 4. 
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Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás  Alapító Okirata 

 
Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §.a 
és az „államháztartásról” szóló 1992.é vi XXXVIII. törvény 66. §-ában  foglaltaknak 
megfelelően   alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
 Költségvetési szerv 
1/ Neve: Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása 
 
2/ Székhelye: 9343 Beled Rákóczi u. 137. 
 
3/ Alapítója: Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Cirák község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Dénesfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Edve község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Gyóró község Önkokrmányzatának Képviselő-testülete 
          Kisfalud község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Páli község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Rábakecöl község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Sopronnémeti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Vadosfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Vág község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
          Vásárosfalu község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 
4/ Törzsszám: 579131 
 
5/ Típus szerinti besorolása: 
 A tevékenységek jellege alapján:  közhatalmi 
 Feladatellátáshoz kapcsolodó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv, 
feladatait  Beled Nagyközség Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
 
6/  Fenntartója: 
 
Beled Nagyközség Önkormányzata 
Cirák község Önkormányzata 
Dénesfa Község Önkormányzata 
Edve Község Önkormányzata 
Gyóró Község Önkormányzata 
Kisfalud község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarkeresztúr község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Páli község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Rábakecöl Község Önkormányzata 
Sopronnémeti község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Vadosfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Vág község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Vásárosfalu Község Önkormányzata 
 
14/ A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 
2009 december 31-ig: 
 
751 889  Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 
 
2010 január 1-től:  
 
 

 
17/ Kiegészítő, kisegítő és vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
19/ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: --------- 
 
 
20/ Foglalkoztatottak alkalmazása:  
 
 Egyéb foglalkoztatottakra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény az irányadó. 
 
21/ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A társulási megállapodás tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyontárgyak körét.   
 
Beled, 2009 május 20. 
 
 
Tompáné Balogh Mária      Dr. Gál László 
polgármester                            jegyző 
 
 
 
Záradék: 

Jelen alapító okirat 2009 július 1-én lép hatályba   Az alapító okirat módosítását  

 Beled Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009 május …..-i ülésén a 
…………...számú határozattal fogadta el.  

Cirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Dénesfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 
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Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Kisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Magyarkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Páli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Vadosfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009 május ….-i ülésén a  

……..számú határozattal fogadta el. 

 


