
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
10/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. október 26-án 

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

 Domiter Ferenc, Pandur Ferenc, 
 Horváth Győző, Major Gyula, 
 Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Borosné Tóth Zsuzsanna MÁMK igazgató, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
 lakosság részéről 3 fő. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Igazoltan hiányzik Homlok István képviselő, igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.  
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a „Lakás 
építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról” szóló rendelet módosításával, a 
Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításával, és a 
beérkezett településőr pályázatok elbírálásával, az alábbiak szerint: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ működéséről 
Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető 

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

tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) 2010. évi belső ellenőrzési terv 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
4.) Álláspályázat kiírása Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál asszisztens álláshely 

betöltésére 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
5.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

6.) A lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 



7.) A Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 

 
8.) Különfélék, bejelentések 

  Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

9.) Településőr pályázatok elbírálása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

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

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Beszámoló a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ működéséről 
Előadó: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető 

 
Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető: elmondja, hogy 2007-ben képviselő-testületi 
döntés alapján Rábakecöl csatlakozott az iskolatársuláshoz. Szinte valamennyi felső tagozatos 
tanuló a beledi iskolában folytatta tanulmányait, az alsó tagozat, mint tagiskola továbbra is 
működik a községben. Az óvodát annyiban érintette a változás, hogy mint a beledi ÁMK 
tagóvodájaként működik tovább. A 2008/2009-es tanévben 6 alsós, 7 felsős, 2 sajátos nevelési 
igényű tanulócsoportban, továbbá 3 napközis csoportban folyt az oktatás. Ebben a tanévben 
25 tanuló járt át Rábakecölből Beledbe. A tanulóknak továbbá lehetőségük van bekapcsolódni 
tanórán kívüli programokba, szakkörökbe, melyek a következők: informatika, matematika, 
német, angol, népi gyermekjáték szakkör, énekkar, különböző sportkörök. Intézményükben 
lehetőség van hangszeres zene és tánctanulásra is. Mindent megtesznek azért, hogy az 
együttműködés a tagintézményekkel hasznos és eredményes legyen. (Részletes beszámoló a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2009.(X.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mikrotérségi Általános Művelődési Központ működéséről 
előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Borosné Tóth Zsuzsanna intézményvezető 
Határidő: 2010. 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).  
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A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselő-
testület számolt be az elmúlt időszakban történtekről. 
 

3.) 2010. évi belső ellenőrzési terv 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: javasolja, hogy – mivel szinte mindent ellenőriztek már – 
csatlakozzanak a körjegyzőség többi településéhez, és a 2010. évben ne vegyék igénybe a 
szolgáltatást, tehát ne kérjenek ellenőrzést. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2009.(X.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-es 
évben – intézmények hiányában – a belső ellenőrzési csoport 
tevékenységét nem kívánja igénybe venni. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési 
csoport vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. november 15. 

 
4.) Álláspályázat kiírása Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál asszisztens álláshely 

betöltésére 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a pályázati felhívás tervezetét elkészítette, azt 
mindenki megkapta. Javasolja, hogy a juttatásnál húzzák ki a felhívásból az étkezési 
utalványt, mert még nem tudni, hogy a jövőben az milyen feltételekkel lesz adható. A 
csatolandó iratokhoz pedig javasolja még a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 
belevenni. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázati felhívást a fenti módosító javaslatokkal elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2009.(X.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki - az előterjesztés alapján a jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint - a körzeti háziorvosi szolgálatnál 1 fő asszisztens álláshely 
betöltésére.  
A munkakör betöltésének kezdete: 2009. december 15.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 16. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. november 16. 
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5.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 
            Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 100.000 Ft-ot nyertek területfejlesztési célra (pl. 
táblák, buszmegálló, stb.). Erre vonatkozóan kért be árajánlatot. A tervező árajánlata 
elkészült, mely több mint 900.000 Ft. Egyetért-e a testület, hogy ezzel a költségvetéssel ne 
vágjanak bele? Illetve módosítási kérelmet benyújtana a pályázati nyeremény felhasználására. 
 
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.  
 

6.) A lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról szóló rendelet 
módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rendeletben a 2. § a) és b) pontjában a támogatás 
igénybevételére a 40 év alatti fiatal házaspár vagy „közjegyző által igazolt bejegyzett” élettárs 
jogosult, illetve a kiskorú gyermekkel rendelkező házaspár vagy „közjegyző által igazolt 
bejegyzett” élettárs kerül módosításra. A 2. § c) pontjában pedig pontosításként: kivéve az 
egyenesági hozzátartozótól vásárolt lakás vagy családi ház-zal egészül ki. Továbbá a 
támogatás mértéke legfeljebb 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatás egy alkalommal. 
(Rendelet jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, majd 
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

16/2009.(XI.02.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakás 
építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról” szóló 
rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
7.) A Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy jogszabály és a törzskönyvi nyilvántartás változások 
tették szükségessé az Alapító Okirat módosítását. A módosított Alapító Okiratban - a MÁK 
észrevétele alapján - néhány hiánypótlást kell tenni. Az Alapító Okiratot a társulásban részt 
vevő valamennyi település polgármesterének alá kell írni, csatolni kell mind a 6 
önkormányzat képviselő-testületi határozatát az okirat elfogadásáról, a záradékban pedig fel 
kell tüntetni ezen határozatok számát. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítását elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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56/2009.(X.26) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítását és az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled város 
polgármesterét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 

 
8.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester:  

o elmondja, hogy november 13-án, pénteken kerül megrendezésre a nyugdíjas nap.  
o A Bursa Hungarica Felsőoktatási „B” típusú pályázattal kapcsolatosan a következőket 

szeretné elmondani: A „B” típusú pályázati kiírás a 2009/2010. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek részére szól. A 
pályázók közül azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. évben ténylegesen 
megkezdik. A támogatásra jogosultakat a Szociális Bizottság bírálja el. Az 
ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, de legkésőbb 15 
napon belül írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM 
Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920.) 5 munkanapon belül köteles bejelenteni, 
ha tanulmányait elhalasztja, tanulmány helye megváltozik, személyes adatai 
változnak.  

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
   
 
Horváth Győző képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a lakosság részéről még mindig 
állandó probléma a kábeltévé szolgáltatás minősége.  
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy ha a szolgáltató a gerincvezetéket behozza a 
településre, megszűnik a probléma. Év végéig ígérte, hogy elér a falu határába, bízik abban, 
hogy ezzel egyidejűleg jobb lesz a helyzet. Addig is kéri a lakosságot, hogy bárminemű 
meghibásodás esetén a hibabejelentést a 06-96/263-112 telefonszámon tegyék meg.  
 

9.) Településőr pályázatok elbírálása  
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
A napirendi pont megtárgyalását követően a polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott 
határozatot. 
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A képviselő-testület a településőr állás betöltésére Takács Katalin 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 
36. szám alatti lakost szavazta meg, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2009.(X.26.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
benyújtott pályázatok alapján – 2009. október 9-től 2009. december 
31-ig határozott időre megbízza Takács Katalin (szül. Győr, 
1987.04.18. an. Hajdu Lívia) 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 36. szám 
alatti lakost munkaszerződés alapján a településőri teendők 
ellátásával. Munkabérét bruttó 80.000 Ft/hó összegben határozza meg.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a pályázókat értesítse, és a 
megbízott településőrrel a munkaszerződést kösse meg.   
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. október 9. 

 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,00 
órakor bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 
  Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester                                 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 
2009. október 26. 

1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 

Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok 
kerültek végrehajtásra: 
41/2009. (VII.27.) határozat pályázat kiírása helyi civil szervezetek támogatására 
42/2009. (VII.27.) határozat pályázat kiírása faluszépítésre 
43/2009. (VII.27.) határozat haszonbérletről 
 
Az áramszolgáltatótól a Kossuth-Petőfi-Árpád u. területre a gyakori áramkimaradás és 
közvilágítás szünetelése miatt felülvizsgálatot kértem. 
 
A LEADER program keretében faluközpont felújításra benyújtott pályázatunk nem nyert. 
 
Az IKSZT létesítésére kidolgozott pályázatot határidőre benyújtottuk, melyen 53.186.953,- Ft 
támogatást igényelünk. 
 
A Town Twinning pályázat szakmai beszámolóját határidőre elkészítettük és Brüsszelbe 
megküldtük. 
 
Az elmúlt hónap során három közcélú foglalkoztatott munkaszerződését év végéig 
meghosszabbítottuk, valamint 1 fő településőr alkalmazását megkezdtük. 
 
A Kőszegi falukirándulás 42 fő részvételével 2009. szeptember 26. napján 98.350,- Ft 
önkormányzati önerővel valósult meg. 
 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott 
munkájukról. 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. október 26. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
TERVEZET!!! 

Rábakecöl Község Önkormányzata pályázatot hirdet  
a Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál 

asszisztens 
álláshely betöltésére 

 
Feladat:  

− A praxis menedzsmentben való részvétel. 
− A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzése, 

beleértve a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, a vér- és váladékvételt, 
valamint az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való 
előkészítést. 

− A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett 
betegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása. 

− A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése 
és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról való 
gondoskodás. 

− A rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről való 
gondoskodás. 

− Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való 
részvétel, az önszerveződő csoportok szakmai segítése, tanácsadás. 

− A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél, 
akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő. 

− Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű 
megkezdése. 

− Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes 
orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának 
megszervezése. 

− A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a 
kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a 
védőnői szolgálattal való együttműködés. 

 
Pályázati feltétel:  

− Körzeti ápolói szakképesítés, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi 
szakápoló) szakképesítés, vagy ápolói szakképesítés (OKJ szám: 54 5012 01), vagy 
gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítés (OKJ szám: 54 
5012 02), vagy diplomás ápolói szakképesítés. 

− büntetlen előélet; 
− egészségi alkalmasság 
− cselekvőképesség 
− önálló munkavégzés 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

− helyismeret, állandó lakcím és életvitelszerű élet a település közigazgatási 
területén 

− jó kommunikációs készség 
 
Pályázathoz csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot 

- képesítést igazoló okiratok fénymásolatát 
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Jogviszony kezdete: 2009. december 15. 
időtartama: határozatlan időre 

 
Bér, juttatás:   Kjt alapján, 6 000 Ft/hó étkezési utalvány 
 
Pályázat benyújtásának  határideje: 2009. november 16. 

helye:  Rábakecöl Község Önkormányzata 
     9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. 
 
További információ kérhető Tuba Erik polgármesternél a 30/660-18-60 telefonszámon. 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
rendelettervezete 

a lakás építéséhez, vásárlásához nyújtandó helyi támogatásról 
 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rábakecöl községben történő 
lakásépítéshez, vásárláshoz nyújtandó támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet célja 
1. § 

 
A rendelet célja Rábakecöl községben a helyi letelepedés ösztönzése, a település 
népességmegtartó képességének növelése helyi támogatások igénybevételével.  
 

A támogatásra jogosultak köre 
2. § 

 
A támogatás igénybevételére jogosult a  

a.) 40 év alatti fiatal házaspár vagy bejegyzett élettárs, 
b.) kiskorú gyermekkel rendelkező házaspár vagy bejegyzett élettárs, 
c.) kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő, 

aki lakást, családi házat vásárol vagy épít Rábakecölben. 
 

A támogatás igénybevételének feltételei 
3. § 

 
(1) E rendelet alapján saját lakásigénye kielégítése céljából lakásépítéshez, vásárláshoz 

annak adható támogatás, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú 
gyermekének lakástulajdona nincsen Rábakecöl község közigazgatási területén, vagy 
annak mértéke nem haladja meg az ½ tulajdoni részarányt. 
 

(2) Családi ház építése esetén a lakásépítési támogatás az építési engedély jogerőre 
emelkedésétől számított egy éven belül igényelhető. 
 

(3) Vásárlás esetén az adásvételi szerződést követő egy éven belül lehet a lakásvásárlási 
támogatást igényelni. 
 

(4) A támogatásra a R 2. §-ában felsorolt kérelmezők csak egyszeri alkalommal 
jogosultak.  

 
A támogatás mértéke 

4. § 
 

(1) Családonként 
a.) a lakás vásárlásához vagy építéséhez legfeljebb 400.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást ad egy alkalommal, vagy 
b.) új családi ház építéséhez a készlet erejéig közműves építési telket biztosít az 

önkormányzat három éves beépítési kötelezettség előírásával. 
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(2) Az (1) bekezdésen túlmenően az 1 éven belül születendő és a családban nevelkedő 
kiskorú gyermek után 20.000 Ft/gyermek vissza nem térítendő támogatás adható.  

 
Visszatérítési kötelezettség 

5. § 
 

(1) A kifizetett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten vissza 
kell fizetni, ha  
a.) azt jogtalanul vették igénybe, 
b.) azt nem a támogatott célra használták fel, 
c.) a vásárlást vagy használatbavételi engedély kiállítását követő fél éven belül nem 

költözik be az igénylő és családja, 
d.) a beköltözéstől számított 10 éven belül a lakást vagy családi házat az 

önkormányzat hozzájárulása nélkül elidegenítik, 
e.) az igénylő és közös háztartásban élő hozzátartozója Rábakecöl községben az 

adásvételi szerződés megkötésétől vagy a használatbavételi engedély kiadásától 
számított 1 éven belül nem létesítenek lakóhelyet (állandó lakcímet), 

f.) az igénylő és hozzátartozója az e.) pontban meghatározott lakóhelyet 10 éven belül 
megszünteti a településen.  
 

(2) Az önkormányzat által biztosított építési telket vagy annak értékét vissza kell 
szolgáltatni az önkormányzat részére, amennyiben azt 3 éven belül lakóházzal vagy 
családi házzal nem építik be. 
 

(3) Az e rendeletben támogatott ingatlanra a Földhivatalnál Rábakecöl Önkormányzata 
javára tíz éves elidegenítési tilalmat jegyeztet be. 

 
Záró rendelkezés 

6. § 
 
Ezen rendelet 2009. november 2-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009.(II.02.) és 7/2009.(IV.01.) rendelete hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
Tuba Erik sk.            Dr. Gál László sk. 
polgármester                      jegyző 
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Beled Város Polgármesteri Hivatala 
Dr. Gál László jegyző 
Cím:  H-9343 Beled, Rákóczi u. 137. 
Tel/Fax: 96/ 594-170, 96/594-185 
E-mail: jegyzo@beledhivatal.eu 

 
01-1306-3/2009 sz.  
 
 
      Tárgy: MÁMK alapító okiratának módosítása 
 
 
Polgármesteri Hivatal 
9343 Rábakecöl 
Kossuth u. 129. 
 
 
 
Közhiteles nyilvántartás kialakításához  nélkülözhetetlen, hogy a költségvetési szervek 
adataiban bekövetkezett változások dokumentálása folyamatosan, az Áht.-ban és a 
Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben 
megfogalmazott határidőknek megfelelően megtörténjen, valamint az ezeket alátámasztó 
dokumentumok rendelkezésre álljanak. 
A törzskönyvi nyilvántartás módosításához megküldtük az MÁK Nyugat-Dunántúli 
Igazgatósága részére a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled alapító okiratát. Az 
okirattal kapcsolatban a levelünk mellékletét képező módosító okiratban felsorolt hibák 
javítására, tényállás tisztázására van szükség. 
Az alapító okiratot a társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat polgármesterének alá 
kell írni, hiszen az alapító okirat kiadása alapítói jog. Csatolni kell mind a hat önkormányzat 
képviselő-testületi határozatát az okirat elfogadásáról, továbbá az okirat záradékában 
valamennyi önkormányzat képviselő-testületi határozatának számát fel kell tüntetni. 
 
Fentiek figyelembevételével kérem szíveskedjenek a soron következő testületi ülés napirendje 
keretében megtárgyalni és elfogadni a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled 
alapító okiratát. 
 
 
 
Beled, 2009 október 14. 
 
 
 
         Dr. Gál László 
                  jegyző 
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Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata 
 
Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján,  a Közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény /Közokt.tv./  33 §. /1/  c./ pontban meghatározott közoktatási 
intézményt hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 
 Intézmény  
1/ Neve: Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled 
 
2/ Székhelye: 9343 Beled Rákóczi u. 122. 
 
3/ Törzsszám: 579449 
 
4/ Adószám: 15579443-2-08 
 
5/ Eredeti alapító szerv neve és címe: Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete    9343 Beled Rákóczi u. 137. 
 
6./ Alapítói jogkör  gyakorlók neve és címe: 
     Beled Város Önkormányzata 9343 Beled Rákóczi u. 137. 
     Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa Fő u. 11. 
     Edve Község Önkormányzata 9343 Edve Petőfi u. 60. 
     Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró Fő u. 7. 
     Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl Kossuth u. 129. 
     Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu Fő u. 38 
 
7/ Intézmény fenntartók és neve: 
    Beled Város Önkormányzata 9343 Beled Rákóczi u. 137. 
    Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa Fő u. 11. 
    Edve Község Önkormányzata 9343 Edve Petőfi u. 60. 
    Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró Fő u. 7. 
    Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl Kossuth u. 129. 
   Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu Fő u. 38. 
 
8/ Alapítói joggal felruházott irányító szerv neve és címe: 
 Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9343 Beled Rákóczi u 137. 
 
9/ Az intézmény önálló jogi személy 
 
10/ Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató 
 
11/ Közszolgáltató fajtája: közintézmény 
 
12./ Intézmény típusa: többcélú  intézmény, általános művelődési központ 
 
13/ Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és 
felelőssége van.  
Költségvetését Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente hagyja jóvá.  
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14/ Intézmény egységei: 
 

- általános iskola 
- napköziotthonos óvoda 
- művelődési ház és könyvtár 

 
15/ Tagintézményei: 
 

- Általános Iskola 1-4 tagozat 93444 Rábakecöl Kossuth u. 51. 
- Napköziotthonos Óvoda 9343 Rábakecöl Kossuth u. 23/a. 
- Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13. 

 
16/ Telephelyei: 
 

- Általános Iskola 9343 Beled Rákóczi utca 111. 
- Városi és iskolai könyvtár 9343 Beled Vásártér utca 2/1. 
- Művelődési Ház 9343 Beled Vásártér utca 2/1. 
- Napköziotthonos Óvoda 9343 Beled Vásártér utca 6. 
- Pedagógiai Szakszolgáltat 9343 Beled Vásártér utca 6. 
- Általános Iskola 1-4. tagozat 9344 Rábakecöl Kossuth u. 51. 
- Napköziotthonos Óvoda 9344 Rábakecöl Kossuth u. 23/a 
- Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13. 

 
17/ Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás 
 
18./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:   

- óvodai nevelés 3 éves kortól az iskolai nevelés megkezdéséig 
- alapfoku általános iskolai oktatás 
- közművelődés, művelődési ház,  könyvtári feladatok ellátása 

 
19/ Az intézmény  alaptevékenységei:  
 
2009 december 31-ig: 
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 
552411 Munkahelyi vendéglátás 
801115 Óvodai nevelés 
801126 Sajános nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

gyermekkori autizmus, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 
beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének  organikus okokra visszavezethetően vagy nem 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás. 
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,,     
 enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési  
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 zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének  organikus  
 okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessé- 
 ge miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott  
 gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. 
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás /szorgalmi időben/ 
805212 Pedagógiai szakszolgálat 
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 
924036 Diáksport 
 
2010 január 1-től:  
562912 óvodai intézményi étkeztetés 
562913 iskolai intézményi étkeztetés 
562917 munkahelyi étkeztetés 
562920 egyéb vendéglátás 
851011 óvodai nevelés, ellátás 
851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátása 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

gyermekkori autizmus, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, 
beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a 
viselkedés fejlődésének  organikus okokra visszavezethetően vagy nem 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási 
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

852011 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4. 
852012 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4. 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési 
zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének  organikus 
okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége 
miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

852021 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8. 
852022 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8. 
 ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,  

enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési 
zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének  organikus 
okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége 
miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajános nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855937 máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás 
856011 pedagógiai szakszolgálati tevékenység 
910121könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 könyvtári állomány leltározása, megőrzése, védelme 
910123 könyvtári szolgáltatások 
910501 közművelődési tevékenységek és támogatások 
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910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
931204 iskolai, diáksport tevékenység és támogatása 
 
20/ Az intézmény az alábbi kiegészítő tevékenységeket látja el: 

- az intézmény tulajdonában lévő tárgyi eszközök bérbeadása a kapacitás kihasználása 
érdekében, 

- felnőttoktatás, képzés, 
- művészeti-, nyelvi- és számítógépes oktatás, tanfolyamok szervezése, 
- magánvizsgáztatás, 
- szakkörök, sportkörök, felzárkóztatási feladatok ellátása, 
- középiskolai előkészítők biztosítása, 
- képesség-kibontakoztató felkészítés. 
- külső személy, intézmény részére értékesített ételszolgáltatás 
 

21/ Az intézmény kisegítő és vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 
22/ Az intézmény működési területe: 
 
Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl és Vásárosfalu községek közigazgatási területe. 
 
23/ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:  
 
Az intézmény vezetőjét az 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992 /X.8./ Korm. rendelet 
alapján nyilvános pályázat útján  Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza 
meg a társult községi önkormányzatok képviselőtestülete véleményének kikérését követően. 
Munkáltatói jogokat az intézményvezető felett Beled Város Polgármestere gyakorolja.  
 
24/ Foglalkoztatottak alkalmazása:  
 
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatottakra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
25/ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A társulási megállapodás tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyontárgyak körét.   
 
26/  Vagyon feletti rendelkezés joga: 
 
Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyon használatára az önkormányzati vagyon 
hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendelet szabályai szerint jogosult. Az intézmény a 
rendelkezésére álló helyiségeket, tantermeket és tornatermet bérletbe adhatja a jobb 
kihasználtság érdekében. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a 
nevelési-oktatási intézményben folyó nevelési-oktatói munkát. Az intézmény a rendelkezésére 
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 
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27/ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, és évfolyamok száma: 
 
 

Megnevezés Maximális 
Tanuló/gyermeklétszám 

Évfolyamok/csoportok 
száma 

Általános Iskola Beled 415 1-8 évf. 

Tagiskola Rábakecöl 32 1-4 évf. 

Napköziotthonos Óvoda 
Beled 100 4 csop. 

Tagóvoda Rábakecöl 25 1 csop. 
Tagóvoda Dénesfa 25 1 csop. 

 
 
 
 
Záradék: 

Jelen alapító okirat 2009 ………….. lép hatályba. 

Az alapító okirat módosítását elfogadták:  

 

Beled Város Képviselőtestülete       ……………………Tompáné Balogh Mária polgármester 

 

Dénesfa Község Képviselőtestülete  ………………….  Takács Lajos polgármester 

 

Edve Község Képviselőtestülete ………………….  Imre László polgármester 

 

Gyóró Község Képviselőtestülete       …………………  Ötvös László polgármester 

 

Rábakecöl Község Képviselőtestülete   …………………  Tuba Erik polgármester 

 

Vásárosfalu Község Képviselőtestülete   ………………..  Molnár Sándor polgármester 
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Módosító okirat 

  
 Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi Általános Művelődési 
Központ  43/2009 /V.28./ határozatával jóváhagyott alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1./ Az alapító okiratban Beled Nagyközség Önkormányzata szövegrészek Beled Város 
Önkormányzata szövegrészre módosulnak. 
 
2./ Az alapító okirat az alábbi új 5 és 6 ponttal egészül ki: 

- 5. pont:  
Eredeti alapító szerv neve és címe:  
Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9343 Beled Rákóczi u. 137 

 
- 6. pont: 

Alapítói jogkör gyakorlók neve és címe: 
Beled Város Önkormányzata 9343 Beled Rákóczi u. 137. 
Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa Fő u. 11. 
Edve Község Önkormányzata 9343 Edve Petőfi u. 60. 
Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró Fő u. 7. 
Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl Kossuth u. 129. 
Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu Fő u. 38. 

 
3./ Az alapító okirat 14 pontja 7 pontra változik  
 
4./ Az alapító okirat 15 pontja az alábbiak szerint módosul 
Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás 
 
5/  Az alapító okirat 13 pont 2 bekezdésében a községi szövegrész városi szövegrészre 
módosul. 
 
6./ Az alapító okirat 5 – 13 pontja 8-16 pontra, a 15-24 pontja 17 – 27 pontra változott. 
 
 
 
Beled, 2009 október 12. 
 
 
Az alapító okirat módosítását elfogadták:  

 

Beled Város Képviselőtestülete       ……………………Tompáné Balogh Mária polgármester 

 

Dénesfa Község Képviselőtestülete  ………………….  Takács Lajos polgármester 
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Edve Község Képviselőtestülete ………………….  Imre László polgármester 

 

Gyóró Község Képviselőtestülete       …………………  Ötvös László polgármester 

 

Rábakecöl Község Képviselőtestülete   …………………  Tuba Erik polgármester 

 

Vásárosfalu Község Képviselőtestülete   ………………..  Molnár Sándor polgármester 
  
 
 


