
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
11/2009. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. november 30-án 

(hétfőn) 16,30 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,  

 Domiter Ferenc, Pandur Ferenc, Homlok István, 
 Horváth Győző, Major Gyula, Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok, 
 Dr. Gál László jegyző, 
 Takács Katalin településőr, 
 Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes. Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.  
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a Rekultív 
Kft. 2010. évi hulladékszállítási díjának elfogadásával: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Takács Katalin településőr 

 
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.) A 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
6.) A 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

7.) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
 
 
 
 



8.) Helyi pályázati felhívások közzététele 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
a.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján 
b.) Rábakecöl képekben – fotópályázat kiírása 
c.) Rábakecöl bemutatkozik – videó pályázat kiírása 

 
9.) Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

10.) Sportrendelet tervezetének megtárgyalása 
   Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
11.) Asszisztens álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 

   Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

12.) Álláspályázat kiírása Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál háziorvos álláshely 
betöltésére 

   Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

13.) 2010. évi bérleti díjak megállapítása 
   Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
14.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 

   Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

15.) A 2010. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása 
   Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

16.) Különfélék, bejelentések 
  Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
17.) Ösztöndíj támogatási kérelem elbírálása 

   Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: a 11. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel és a javaslattal együtt egyhangúlag 
elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Takács Katalin településőr 

 
Takács Katalin településőr: tájékoztatja a képviselő-testületet a település közrend és 
közbiztonságának helyzetéről. (Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 
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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).  
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselő-
testület számolt be az elmúlt időszakban történtekről. 
 

3.) Beszámoló a körjegyzőség működéséről 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 

 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy 2003-hoz viszonyítva 6 fővel csökkent a 
körjegyzőségi hivatal létszáma. Rábakecöl csatlakozásával sem volt létszámbővítés. 2009. 
július 1-től Beled várossá vált, kötelező aljegyző foglalkoztatása, nem feltétlenül főállásban. 
Kéri, hogy a polgármester megbeszéléseken szorgalmazza ennek mielőbbi intézését, továbbá 
bízik abban, hogy az Államigazgatási Hivatal törvényességi jogköre visszaáll, mert addig az 
aljegyzőre vonatkozóan sem tesznek észrevételt. Heti 2-szer tart ügyfélfogadást 
Rábakecölben. A 2 fő prémiumprogramos, az adó és pénzügyes kolléganő, és az 1 fő 
ügykezelő is maradéktalanul ellátja a feladatát. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi). 
 
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette. 
 

4.) A 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy központi és saját hatáskörben a kiadási-bevételi 
főösszeg 1.337.000 Ft-al emelkedik. A költségvetési főösszeg 90.641.000 Ft-ra módosul. 
(Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást 
egyhangúlag javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

17/2009.(XII.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) 
rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 
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5.) Beszámoló a 2009. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről  
            Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a módosított előirányzatokhoz képest a bevételek 
72,82%-ban, a kiadások pedig 56,3%-ban teljesültek szeptember 30-ig. A költségvetésre a 
takarékos gazdálkodás a jellemző, de a nagyobb kiadások évvégén várhatóak. A 
körjegyzőségi hozzájárulás és a rezsiköltségek is ezután lettek kifizetve. Szeptember 30-án az 
önkormányzat egyenlege 14.418.000 Ft. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta, 
és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

 58/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2009. évi ¾ éves költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 
 

6.) A 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a koncepció főbb elemeit a lakossággal a 
közmeghallgatáson közli. Sajnos megállapítható, hogy tovább romlik az önkormányzatok 
helyzete. (A 2010. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
 
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési koncepciót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

59/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján 
összeállított 2010. évi költségvetési rendelettervezetet a törvényben 
meghatározott határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 

 
7.) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: javasolja, hogy a közmeghallgatás december 21-én, hétfőn 17,30 
órakor legyen. A szokásos napirendi pontokon túl szeretne a rendőrségtől egy rövid 
tájékoztatót kérni a település közrend és közbiztonságának helyzetéről.  
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A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2009.(XI.30) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. 
december 21-én (hétfőn) 17,30 órakor közmeghallgatást tart a helyi 
Művelődési és Ifjúsági Házban. 
Napirend: 
1.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
3.) 2010. évi költségvetési koncepció ismertetése 
4.) Lakossági igények felmérése a 2010. évi költségvetés tervezéséhez 
5.) Különfélék, bejelentések 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről és idejéről a 
lakosságot a helyi TV, és hirdetmény útján értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 21. 

 
8.) Helyi pályázati felhívások közzététele 

a.) Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni 
a pályázati felhívást a képviselő-testületnek az előterjesztésnek megfelelően. 
 
Tuba Erik polgármester: az előterjesztésben egy módosítást javasol, a pályázat beadási 
határideje december 21. 11 óra. 
 
A képviselő-testület a pályázati felhívást a módosító javaslattal elfogadta, és egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
 

61/2009.(XI.30) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki 19/2006.(XII.29.) rendelet felhatalmazása alapján civil 
szervezetek részére működési jellegű költségek, rendezvények 
támogatására.  
A pályázat céljára felhasználható keretösszeg: 250.000 Ft, a 
pályázható összeg felső határa: 200.000 Ft. Egy szervezet csak egy 
pályázatot nyújthat be. A támogatás felhasználásának végső időpontja: 
2010.02.28. A pályázatokat 2009. december 21-ig lehet írásban 
benyújtani Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Ügyrendi Bizottságához. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 21. 
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b.) Rábakecöl képekben – fotópályázat kiírása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a pályázati felhívásban foglaltakat a képviselő-testülettel. 
Elmondja, hogy a kiírt fotópályázatnak megfelelően 12 db fotóval lehet pályázni. A pályázat 
beadási határideje 2010. június 30. A nyertes pályázó 15.000 Ft pénzjutalomban részesül. 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2009.(XI.30) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek 
bemutatása céljából.  
A pályázat célja: Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális 
értékeinek bemutatása, fotódokumentáció segítségével.  
A pályázatokat 2010. június 30-ig lehet benyújtani Rábakecöl Község 
Önkormányzatához címezve. 
A pályázat feltételei megtekinthetők a honlapon.  
A díjnyertes munka 15.000 Ft pénzjutalomban részesül, és minden 
benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról fenti feltételek 
szerint gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2010. június 30.  

 
c.) Rábakecöl bemutatkozik – videó pályázat kiírása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a pályázati felhívásban foglaltakat a képviselő-testülettel. 
Elmondja, hogy a kiírt videó pályázatnak megfelelően egy minimum 5, maximum 10 perces 
filmmel lehet pályázni, melyet CD lemezen 1 példányban lehet benyújtani. A pályázat beadási 
határideje 2010. június 30. A nyertes pályázó 15.000 Ft pénzjutalomban részesül. 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2009.(XI.30) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek 
bemutatása céljából. 
A pályázat célja: Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális 
értékeinek bemutatása egy filmes bemutató segítségével. 
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A pályázatokat 2010. június 30-ig lehet benyújtani Rábakecöl Község 
Önkormányzatához címezve. 
A pályázat feltételei megtekinthetők a honlapon.  
A díjnyertes munka 15.000 Ft pénzjutalomban részesül, és minden 
benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról fenti feltételek 
szerint gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 

 
9.) Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a kockázatelemzés alapján a belső ellenőrzés 
elkészítette a 2010-2017. évi időszakra a stratégiai tervét, melyet az államháztartási törvény ír 
elő. A terv többek között a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat, kockázati tényezőket, 
fejlesztési terveket foglalja magába. (Stratégiai terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a belső ellenőrzés stratégiai tervét elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

64/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010-2017. évekre vonatkozó stratégiai tervét 
jóváhagyja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési 
csoport vezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 15. 

 
10.) Sportrendelet tervezetének megtárgyalása 

   Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság módosító javaslata a képviselő-
testületnek, hogy a 4. § b) pontját ki kellene venni, mert nincs olyan szervezet, amely ezeket a 
feladatokat ellátná. Továbbá a bizottsági ülésen elhangzott még egy módosító javaslat, hogy 
az 5. § d) pontját ki kellene egészíteni azzal, hogy sportcélra fordított összeg 5%-a. A rendelet 
hatályba lépése 2010. január 1. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a sportrendelet tervezetet a javasolt módosításokkal elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 
 

 7 



18/2009.(XII.01.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet 
támogatásáról szóló rendelettervezetet a módosításokkal elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
11.) Álláspályázat kiírása Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál háziorvos álláshely 

betöltésére 
   Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a háziorvosi állást hivatalos helyen is meg kell 
hirdetni. Amennyiben a határidőn belül érdeklődő, vagy megfelelő érdeklődő nem lesz, úgy 
az álláspályázatot meghosszabbítja. 
 
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a központi ügyeleti szolgálatban való 
részvételt töröljék.  
 
A képviselő-testület a pályázati kiírást fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

65/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a rábakecöli háziorvosi körzetbe 1 fő háziorvos álláshely 
betöltésére. A pályázati feltételeket a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 
tartalmazza.  
Juttatások: a Kjt-ben foglaltak szerint kerülnek megállapításra. Egyéb 
juttatások: szolgálati lakás (3 szoba összkomfort). 
A pályázatok benyújtási határideje: 2009. december 31., 
eredménytelenség esetén visszavonásig.  
A pályázatokat Tuba Erik polgármesterhez kell címezni (9344 
Rábakecöl, Kossuth u. 129.). 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 

 
12.) 2010. évi bérleti díjak megállapítása 

   Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság egyhangúlag nem javasolja a 
bérleti díjak emelését a 2010. évben. 
 
Tuba Erik polgármester: a tejcsarnok rezsiköltségét (áramdíj) javasolja 6.000 Ft-ról 6.500 Ft-
ra emelni. A bérleti díjak tekintetében nem javasol díjemelést. 
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A képviselő-testület a tejcsarnok rezsiköltségét a 2010-es évben 6.500 Ft-ban állapította meg, 
és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő Rábakecöl, Kossuth u. 129. sz. alatti 
ingatlanon lévő tejcsarnok bérleti szerződését Grósz Lajos Rábakecöl, 
Kossuth u. 6. sz. alatti bérlővel 2010. december 31-ig 
meghosszabbítja, a bérleti díjat a 2010-es évben változatlanul 4000 
Ft/hó összegben, a rezsiköltséget pedig 6.500 Ft/hó (áramdíj) 
összegben állapítja meg. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőt értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 

 
 
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 
helyiségek bérleti díját a 2010-es évben nem emeli, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

67/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját a 2010-es évben változatlanul hagyja, és a 
2009-es mértékben határozza meg.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőket értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 

 
 

13.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések 
   Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy pályázatot szeretne benyújtani Rába parti 
csónakkikötő pihenőház építése megvalósításához. A pályázatban feltétel, hogy fenntartását 
2018. december 31-ig vállalja az önkormányzat.  
 
A képviselő-testület a Rába parti csónakkikötő pihenőház építésére a pályázat beadásával 
egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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68/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
NYDOP-2009-2.2.1/E jelű „A régió történelmi és kulturális 
örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti 
értékeken alapuló aktív turisztikai programok” c. konstrukcióban 
benyújtott pályázat egyes fejlesztési területein érintett tulajdonos teljes 
mértékben hozzájárul a megjelölt területen történő fejlesztéshez, a 
projekt megvalósításához. 
Érintett település: Rábakecöl. 
Fejlesztési tevékenység: Rába parti csónakkikötő pihenőház építése 
Rábakecölben. 
Projektfejlesztéssel érintett hrsz: 034/2. 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a megvalósuló beruházás működtetéséhez, azt kizárólagos joggal 
biztosítja, továbbá a fenntartáshoz legalább 2018. december 31-ig 
hozzájárul. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 15. 
 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy lehetőség van a ravatalozó felújítására pályázat 
benyújtására. A beruházás összköltsége: bruttó 9.720.573 Ft, az önerő az ÁFA, mely 
1.944.115 Ft. Az önkormányzat kötelezettséget kell vállalni arra, hogy nyertes pályázat esetén 
a projekt működtetését 5 évig fenntartja. A pályázat beadási határideje december 15.  
 
A képviselő-testület a ravatalozó felújítása céljából a pályázat beadásával egyetértett, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
falumegújításra és –fejlesztésre nyújtandó támogatásra „Ravatalozó 
felújítása” céljából a Rábakecöli Önkormányzat tulajdonában lévő 
057. hrsz-ú köztemetőben.  
A beruházás összköltsége: 9.720.573 Ft (ÁFA-val együtt) 
Az igényelt támogatás összege: 7.776.458 Ft 
Saját forrás összege (25% ÁFA): 1.944.115 Ft 
A képviselő-testület egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy – 
nyertes pályázat esetén – a projekt működtetését 5 évig fenntartja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 15. 
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Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy falumegújításra írtak ki újra pályázatot, melyhez 
kész anyaggal rendelkeznek, melyet aktualizálni kellene. A buszöblöt azonban újra meg 
kellene terveztetni, a tervezői díj pár 10.000 Ft lenne, pontos összeget nem tud mondani. 
Önerő az ÁFA. 
 
A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette. 
 

14.) A 2010. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rekultív Kft. díjemelési javaslatában 2 verziót 
ajánl, az elsőben 4,98%-os az áremelés, ez a pet palack gyűjtéshez a zsákot nem tartalmazza, 
a II. verzióban pedig 7,06%-os az áremelés, mely a 10 db zsákot tartalmazza.  
 
A képviselő-testület a Rekultív Kft. díjemelési javaslatai közül az I. verziót fogadta el, és 
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

19/2009.(XII.30.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 
évre érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról szóló 
rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 
 

15.) Különfélék, bejelentések 
   Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Soós 99 Kft. által bérelt területnek folyamatban 
van a rendbetétele. Telephelyüket szeretnék elkeríteni, ennek kiépítéséért cserébe 1 év bérleti 
díjat elengedhetne az önkormányzat.  
 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Soós 99 
Kft-vel (9344 Rábakecöl, Kossuth u. 17.) kötött bérleti szerződést a 
rábakecöli 284/12. hrsz-ú ingatlan, 18315 m² földterületből 3000 m² 
nagyságú terület tekintetében 2010. december 31-ig meghosszabbítja. 
A bérlőt a bérleti díj megfizetésétől a 2010-es évben mentesíti, az 
ingatlan kerítésének megépítése ellenében.   
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőt értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
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16.)   Asszisztens álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
A napirendi pont megtárgyalását követően a polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott 
határozatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2009.(XI.30.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat 
alapján – 2009. december 15-től 2010. november 22-ig - határozott 
időre - megbízza Soósné Vass Szilvia 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 
114. szám alatti lakos diplomás ápolónőt a rábakecöli körzetben 
működő háziorvos melletti asszisztensi teendők ellátásával. 
Munkabérét a hatályos Kjt. alapján határozza meg.  

 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a pályázókat értesítse, és a 
nyertes pályázóval a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyra 
vonatkozó szerződést kösse meg.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2009. december 15. 

 
 

17.) Ösztöndíj támogatási kérelem elbírálása 
 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,35 
órakor bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
  Tuba Erik                                     Dr. Gál László 
polgármester                                 jegyző 

 
 
 
 
Németh-Takács Katalin 

     Jegyzőkönyvvezető 
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Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előadó: Takács Kata 
Településőr 
2009. november 30.  
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Napirend: Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Takács Katalin 

Településőr 
 

1. Mozgóárusok szerződéseinek tanulmányozása 

Ambrózia, Büki cipó, Family Frost, Csibe furtár, Tejes, Milus takarmány, kötöttek 

munkaszerződést az önkormányzattal. 

Purina takarmányt árusító mozgóárusnak nincsen közterület-használati engedélye 

Mozgóárus Celldömölki húsos figyelmeztetése a közterület használati szerződés megkötésére 

2 Gázpalackos mozgóárus figyelmeztetése a közterület használati szerződés megkötésére 

 

2. A reggeli kirakodó árusok soknak tartják a közterület-használati díjat. 

Falunk egy lakója panaszkodott, hogy miért kell közterület-használati díjat fizetni az kirakodó 

árusoknak. 

 

Köztisztaság és a települési környezet fenntartásáról 

3. Piller-gödör: építési törmelék, járda, csempe, járólap, zsák és vödör a földön, 

 

Nyárfás út bal oldalt, tégla, zsák, szalma lerakva az árokba 

Majori út 2. bejárónál baloldalt tégla 

Szegési úton tégla 

Dögkerti úton bal oldalt betonblokk maradványok 

Sutton jobb oldalt tégla, cserép, törmelék, 

Horgásztó útja, faágak, tégla, cserép, pala törmelék, beton blokk 

 

Október 22.-én a  Cseresznyés álénál savó szerű anyag az árokban, Kertész Antal repce 

földjén fordul meg a savót szállító autó. Október 28.-án a Cseresznyés álénál ismét 

savósszerű anyag volt kiengedve.  

 

4. Figyelmeztetem az idősek és falunk lakóit a besurranókra, ereszcsatorna javítására 

hivatkozva surrannak be a házakba. 

 

5. November 2.-án Molnár Ferencnél 10 óra körül, 2 ismeretlen férfi, fehér ford kombi 

autóval, IOJ-4… rendszámmal fűrészt szeretett volna eladni. 
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6. Betörték a nyugdíja klub ablakát tipegővel október 17.-én szombat reggelre  

 

7. Elkóborolt kutyák az utcán négy esetben. 

Két alkalommal az elkóborolt kutyák gazdái szóbeli figyelmeztetést kaptak. 

 

8. A közvilágítás többször hiányos Eon-nak bejelentem a hibákat. 

 

9. Október 24.-én egy alkalommal fordult elő, hogy falunk egy lakóját fel kellett szólítanom, 

mert nem szélcsendes időben égetett kerti hulladékot, ezért büdös és füstös volt a Kossuth 

utca. 

 

10. Október 26.-án a Rába-híd korlát leszakadásának bejelentése az önkormányzatnál 

November 16.-án a Rába hídnál ismeretlenek levágták a leesett betonblokkokról a  

vaskorlátokat (6 db) jelentettem a rendőröknek és a jegyző úrnak. Este ismét kimentem a 

Rába hídhoz, a rendőröket is értesítettem, mert egy férfit láttak lemenni a híd alá, de 

kiérkezésünkkor már nem volt ott senki. 

 

11. A 6:3 kis Kocsmában 5-6 ismeretlen férfi jelent meg délelőtt 11 órakor, piros suzuki 

ignissel érkeztek, a zöldég bolt előtt parkoltak le. A rendszámot senki nem jegyezte fel, 

értesítettem a rendőrséget, de mire kiértek már Kenyeri irányába elmentek. 

 

12. Hajtó Krisztián lovának a hasát november 22.-én vasárnap hajnalban felvágták, vasárnap 

délelőtt 11 órakor értesítették a rendőrséget. 

11 órakor a mise alatt két ismeretlen nő, bement a (Horváth Kálmánné) Vali nénihez és 

elvitték a pénzét. 

 

12. A közintézmények, közvilágítás, járdák, utak valamint a temető rendszeres 

ellenőrzése. 

 

13. A nyugdíjas nap és Echric Béla igazgató úr előadásának rögzítése kamerára.  

 

14. Szakdolgozatom javítása a Rábakecöl honlapra. 

 

Folyamatos kapcsolattartás, a polgármester és a jegyző úrral, valamint a rendőrséggel. 
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A Kapuvári rendőrségen tájékoztatót kaptam a feladatom ellátásáról. 

 

Javaslatok:  

• A gyermekorvosi rendelőajtaja elé belülről, egy függöny elhelyezése, ami 

szélfogóként szolgál 

• Gödrök feltöltése a Dózsa és a Jókai utca végén 

• Szemetes elhelyezése a Rákóczi utcai buszmegállóhoz 
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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. november 30. 

2. 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: 
44/2009. (IX.14.) határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozásról 
45/2009. (IX.14.) határozat a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása 
48/2009. (IX.14.) határozat pályázat benyújtása az IRM-hoz településőr foglalkoztatására 
49/2009. (IX.14.) határozat IKSZT pályázat benyújtása 
51/2009. (IX.14.) határozat tagintézmény-vezető személyére javaslat 
52/2009. (IX.14.) határozat „Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány kuratóriumi tagjainak 
megválasztása 
 
A veszprémi falukirándulás 37 fő részvételével 2009. október 10. napján 107.755,- Ft 
önkormányzati önerővel valósult meg. 
 
A Town Twinning pályázatra benyújtott szakmai beszámoló elfogadása után Brüsszelből 
1.023 eFt pályázati támogatást utaltak át számlánkra. 
 
A strandpálya építésére szóló pályázatunk beszámolóját elfogadták és a támogatás második 
részletét, 550.000,- Ft támogatást számlánkra átutalta a pályázatkezelő. 
 
A 2009.10.28-án megtartott többcélú társulási ülésen többek közt szó esett a társulás 2009. évi 
költségvetésének módosításáról, a 2010. évi stratégiai tervről és ellenőrzési tervről, és a 
Közfoglalkoztatási terv módosításáról. Tájékoztatást kaptunk a SORS-TÁRS Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosításáról, valamint a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulásának előkészítéséről. Utóbbiba a Társulási 
Tanács Rábakecöl polgármesterét delegálta. 
A Fejlesztési Tanács ülésén turisztikai célú valamint LEADER pályázatok beadásáról 
döntöttünk. 
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Az elmúlt időszakban többek közt részt vettem a helyi LEADER közösség ülésén, valamint 
Répcelak város polgármestere által szervezett energetikai tájékoztatón. 
 
A Nyugdíjas nap 180.464,- Ft összegből valósult meg. A rendezvényt támogatta a 6:3 
Kiskocsma és a Jánosi Hús. 
 
A Magyar Államkincstár által 2009. Átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál és a 
körjegyzőségnél, mely az oktatás-nevelést, jövedelempótló támogatásokat és a közcélú 
foglalkoztatást érintette 2006-2008. évekre. Az ellenőrzés megállapította intézményeink 
működésének szabályszerűségét. Az ellenőrzött időszakra többletfinanszírozás miatt 20.598,- 
Ft támogatást kell visszafizetnünk. (Jövedelem diferenciálódás mérséklése +17 402 Ft, 
jövedelempótló támogatás -3 000 Ft, közfoglalkoztatás -35 000 Ft) 
 
AZ ESZK az Élelmiszerbankkal kötött megállapodás alapján 43 fő élelmiszer-támogatásban 
részesült községünkben. Amennyiben tudomásuk van olyan személyről, aki rászorultság 
alapján jogosult lenne, de kimaradna, kérem jelezzék. A támogatás feltétele, hogy a 
családsegítő szolgálattal kapcsolatban álljon az ellátott. 
 
 
 
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról. 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. november 30. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról és szervezetéről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatóm célja, hogy röviden ismertessem Önökkel a Beled székhellyel működő, 
ugyanakkor körjegyzőségi feladatokat is ellátó Polgármesteri Hivatal munkáját, 
szervezeti felépítését, továbbá a várossá váláshoz kapcsolódó elképzeléseket.  
 
Hivatalunk köztisztviselőinek összlétszáma jelenleg a jegyzővel együtt: 12 fő. A 
hivatalon belül igazgatási és pénzügyi csoport működik. Az adminisztratív feladatokat 
1 fő titkársági adminisztrátor, és 1 fő központi iktató és adminisztrátor látja el. A 
szociális ügyeket az 5 településen 1 fő, az anyakönyvi és hagyatéki ügyeket, valamint 
a népesség nyilvántartási feladatokat az általános igazgatási feladatokkal együtt 
ugyancsak 1 fő látja el körjegyzőségi szinten. Az 1 fő műszaki ügyintéző végzi – a 
létszámleépítések miatt – a működési engedélyek kiadását is, illetve a pályázatok egy 
részének megírását és előkészítését egyaránt valamennyi településen. Ugyancsak a 
műszaki ügyintéző feladatkörébe tartozik a polgárvédelmi és katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása, a felújítások és beruházások előkészítése és koordinálása.  
A pénzügyi csoport 6 fős létszáma látja el körjegyzőségi szinten az államháztartási és 
költségvetési törvényből fakadó valamennyi pénzügyi és számviteli feladatot, jelentést, 
normatíva leigénylést, illetve a pályázati pénzekkel való elszámolást. Ezen csoporton 
belül működik 1 fő adóügyi ügyintéző, aki Rábakecölön kívül valamennyi 
önkormányzatnál ellátja az adóügyi feladatokat. Rábakecölben az 1 fő pénzügyi 
ügyintéző egyben adóügyi feladatokat is végez.  
 
Az iktatott ügyiratok száma a 2008-as évben Beledben 2300 db, Rábakecölben 869 db 
volt, míg az idén Beledben eddig közel 2000 db, Rábakecölben 763 db ügyirat került 
iktatásra. A kiemelt anyakönyvi ügyek száma az alábbiak szerint alakult Beledben és 
Rábakecölben: 
Születések anyakönyvezésére 2008. és 2009-ben egyik településen sem került sor, 
ugyanis az anyakönyvezést a születés helye szerint illetékes önkormányzatnál látják el. 
Házasságkötés anyakönyvezésére Beledben 2008-ban 7 esetben, Rábakecölben 2 
esetben, míg 2009-ben Beledben ezidáig 9 esetben, Rábakecölben 2 esetben került sor.  
Haláleset anyakönyvezése Beledben 2008. évben 8, Rábakecölben 1, míg 2009-ben 
Beledben ezidáig 14, Rábakecölben pedig 4 esetben történt. A halálesetek, illetve 
házasságkötések anyakönyvezését is az esemény illetékességi területe alapozza meg.  
Lakcímbejelentésre, illetőleg tartózkodási hely létesítésre Beledben 2008-ban 121, 
Rábakecölben 22, míg 2009-ben Beledben 113, Rábakecölben 20 esetben került sor.  
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A kiemelt szociális ügyek megoszlása az alábbiak szerint alakult:  
 
       Beled  Rábakecöl  Beled  Rábakecöl 

             2008. év   2009. év 
 

- közgyógyellátás        65        21     62                       9 
- ápolási díj         11                      2       9                       2 
- közlekedési támogatás       21                    46                17                       27 
- rendszeres gyermekvédelmi 
  kedvezmény         40                    18      43                      23 
- lakásfenntartási támogatás (norm.)      19                      1      16                        4 
- lakásfenntartási támogatás (mélt.)        1                      0        1                        0 
- átmeneti segély        31                      1      23                      11 
- rendkívüli gyermekvéd. támogatás      33                      1      16                        0 
- első lakáshoz jutók támogatása      14                      1      12                        7 
- ápolási díj (méltányossági)         1                      1        2                        1 

   
Működési engedély kiadásra és visszavonásra 2008-ban Beledben 22 esetben,, 
Rábakecölben 6 esetben, 2009-ben Beledben eddig 20 esetben, Rábakecölben 1 
esetben került sor. 
 
Összevetve hivatalunk köztisztviselőinek létszámát a 2003. január 1-i állapothoz 
képest - amikor 18 fő volt a hivatal létszáma – a csökkenés következtében elértük azt a 
kritikus pontot, amikor a hivatal működőképességét veszélyezteti az alacsony 
köztisztviselői létszám. Igaz, időközben az Általános Művelődési Központ önálló 
gazdálkodási jogkört kapott, amelynek következtében a pénzügyi és számviteli 
feladatok ellátása átkerült az intézményhez. Ugyanakkor továbbra is a hivatal 
feladatkörébe maradt a kiemelt fejlesztési feladatok, beruházások pénzügyi 
lebonyolítása. Ezen túlmenően további új feladatokat is telepítettek hivatalunkhoz, 
anélkül, hogy ehhez az anyagi forrásokat biztosította volna a központi költségvetés. 
Ilyen jogkörök például a közfoglalkoztatás teljes lebonyolítása, a krízishelyzetbe került 
személyek támogatásának előkészítése, a fokozott figyelmet igénylő személyek 
közművekről való lecsatlakozásának rendezése, gázár támogatások intézésében való 
közreműködés, stb. Sajnos a kritikus létszámhelyzet miatt a szabadságok kiadása, 
illetőleg a helyettesítések intézése néha megoldatlan feladat elé állítottak, mint 
munkáltatói joggyakorlót. Ezen túlmenően a körjegyzőségek községeiben is elvárták 
és folyamatosan elvárják a polgármesterek és a lakosság az ügyfélfogadások 
biztosítását, amit sok esetben nem tudtunk maradéktalanul teljesíteni. Nehéz volt 
elfogadtatni a polgármesterekkel, hogy a pályázatok, illetve a települési rendezvények 
megszervezésében, intézésében való közreműködés mellett hivatalunk elsődleges és 
alapvető feladata az ügyfelek hatósági ügyeinek intézése, és a működési feladatok 
folyamatos ellátása.  
Tovább nehezítette helyzetünket, hogy 2007. július 1-től Rábakecöl Község 
Önkormányzata is csatlakozott a körjegyzőséghez, de sajnos az illetékességi terület ez 
irányú bővítése nem járt létszámbővítéssel annak ellenére, hogy ügyintézőink 
feladatköre, ügyfélfogadási ideje ezáltal jelentősen bővült. Ennek következtében 
előfordult például olyan korábban nem tapasztalható eset, hogy az anyakönyvi 
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ügyintéző ügyfélfogadása, illetőleg helyettese szabadságolása miatt nem volt, aki a 
halotti anyakönyvezést elvégezze, illetőleg erre csak több órás késéssel kerülhetett sor. 
Az ágazati törvényekben meghatározott több mint 3000 államigazgatási feladat és 
hatáskör ellátása így több esetben problémát és kellemetlenséget okozott az 
ügyfeleknek és ügyintézőinknek egyaránt. Jelenleg körjegyzőségünk, mint a megye 
legnagyobb körjegyzősége – egyedüliként a megyében – városi székhellyel lát el 
körjegyzőségi feladatokat a minisztérium ajánlásában meghatározott minimum létszám 
alatti köztisztviselővel. A várossá válással szeretnénk tovább bővíteni a hivatal 
tevékenységi körét, természetesen csak akkor, ha ehhez a létszámbővítés, illetőleg az 
infrastruktúra, továbbá az állami normatíva rendelkezésünkre áll. Gondolok itt az 
okmányiroda helyi ügyfélfogadásának biztosítására, vagy a kiemelt gyámügyi és 
építési feladatok ellátására. Mindehhez azonban a Regionális Államigazgatási Hivatal 
vezetőjének, illetve az Önkormányzati Minisztérium hozzájárulása szükséges. Az 
okmányirodai feladatok helyi ellátását pedig a Kapuvári Önkormányzattal kötött 
megállapodással, illetve központi normatíva megosztással lehetne biztosítani.  
Az önkormányzati törvényből adódó kötelezettség továbbá, hogy a várossá válással a 
jegyző helyettesítése és akadályoztatása esetén aljegyzőt foglalkoztasson az 
önkormányzat természetesen kapcsolt munkakörben és feladatmegosztással.  
 
Összességében tehát megállapítható, hogy hivatalunk apparátusa sok esetben erőn 
felül, időt és fáradságot nem kímélve igyekezett megfelelni a jogszabályokban 
meghatározott hatósági és pénzügyi feladatok ellátásának. Mindig az ügyfelek 
igényeinek maradéktalan kielégítése vezérelte tevékenységünket és igyekeztünk a 
bürokratikus, felesleges eljárásoktól megkímélni őket, amelyet alátámaszt az is, hogy 
ügyintézési határidő túllépésre az elmúlt évben és az idén egyetlen esetben sem került 
sor.  
 
 
Rábakecöl, 2009. november 25.                             
 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

Dr. Gál László                      
                         jegyző 
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 T E R V E Z E T 
 

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének ………………. Rendelete az  
Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító   3/2009.( II.02.) rendelet 

módosításáról 
 
 

                    Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestület                                                                   
3/2009.( II.02.) rendeletét továbbiakban „R” az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. §. 
 
 
A „R” 3-13.aiban foglalt 1-11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 
 
 
 
A „R” 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
 

2. §. 
 
 
A képviselőtestület az önkormányzat   2009. évi módosított előirányzatát 
 
a.) bevételi főösszegét   90 641     e Ft-ban, ebből 

 - működési hitel összegét                     7 353     e Ft 

- fejlesztési hitel összegét                6 505    e Ft-ban  

 

a.) kiadási főösszegét 90 641    e Ft-ban, 

 

14 925     e Ft személyi juttatás, 

5 440     e Ft munkaadókat terhelő járulék, 

                                                25 497    e Ft dologi jellegű kiadások, 

                                                26 940     e Ft működési célú támogatások és átadások, 

       6 194     e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,        

                                                  1 685     e Ft felújítási kiadások, 

                                                  3 880     e Ft fejlesztési kiadások, 

   6 080     e Ft tartalék  

              5   fő költségvetési létszámkerettel állapítja meg. 
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             Tuba Erik  sk.      Dr. Gál László sk. 

        polgármester              jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

Jelen rendelet kihirdetése ………………………….. megtörtént. 

 

 

Rábakecöl , 2009..……………………….. 
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Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítására / mód. 2. / 

Központi  
Hatáskörben 

 
Rábakecöl 

 
                       /forintban/ 
 Bevétel                                                                                           Jav. mód./+/       Jav. mód. /-/ 
 
Központosított előirányzatok 
751 966    92313 Jöv.kül. mérs.                                                    +  1 079 862 
                                                                      
 
 
 
 
Összesen:                                                                                       +   1 079 862              
                                                          
 
 
 
 
  
 
Kiadás                                                                                           Jav. mód./+/       Jav.mód./-/ 
 
 
Tartalék 
751 153     5921  Működési tartalék                                                 + 1 079 862 
 
 
       
 
Összesen:                                                                                          +  1 079 862 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009.11.30. 
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Adatlap a költségvetési előirányzatok módosítás 
Saját  

Hatáskörben 
 

Rábakecöl 
 
 
                       /forintban/ 
 Bevétel                                                                                           Jav. mód./+/       Jav. mód. /-/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
751 175     46 411   működési célú pe. átadás                              +   183 392 
  
921 815      46415   működési célú pe.áta                                     +     44 000 
                    47113  műk.célú pe. átad. államh. kívül                   +     30 000 
 
 
 
Összesen:                                                                                     +      257 392 
                                                
 
 
 
 
 
Kiadás                                                                                           Jav. mód./+/       Jav.mód./-/ 
 
 
751 175   5171125  Nem rendsz. jutt.                                           15 000 
                 52221     állományba nem tart. jutt.                           100 449 
                 53111     nyugdíj jár.                                                     32 699 
                 5431       irodaszer, nyomtatv.                                        9 625 
                 55112     komm. szolg.                                                   3 609 
                 561111   áfa                                                                    3 175 
                 56211     belföldi kiküld.                                                 2 325 
                 56213     repr.                                                                  6 250 
                 56213     repr.                                                                10 260 
 
921 815    56213      reprezentáció                                                 30 000 
 
921 815    38115     Működési célú pe. átadás                               44 000 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Összesen:                                                                                  +    257 392 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bevételi előirányzat növekedés központi hatáskörben          1 079 862 
                                                    Saját hatáskörben                  257 392 
                                                           Összesen                    1 337 254 
 
 
Kiadási előirányzat növekedés központi hatáskörben          1 079 862 
                                                    Saját hatáskörben                 257 392   
                                                             Összesen                   1 337 254              1 337 e. 
 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. 11.30. 
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Rábakecöl 

  
                                                       ÁTCSOPORTOSÍTÁS 
                       /forintban/ 
                                                                                                     Jav. mód./+/       Jav. mód. /-/ 
 
452 025      1244       Jókai u. útfelújítás                                       702 000 
                   18111    ÁFA                                                              140 400 
751 845      1243       Ingatlanok felúj.                                                                        702 000 
                   18111     ÁFA                                                                                           104 400 
                        
 
 
Összesen:                                                                                          842 400                842 400 
                                                       
 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. szeptember 30. 
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                    1.sz. melléklet

az Önkormányzat  2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. ( II.02.) rendelet
módosításáról mód.2.

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Megnevezés 2009. évi mód. 1. mód. 2.
ei.

I. Működési bevételek 35 891 35 891 35 891
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) 1 259 1259 1 259
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor) 34 632 34 632 34 632

2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor) 3 500 3500 3 500
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor) 29 682 29682 29 682

1 450 1450 1 450
II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) 12 047 12960 14 040
1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű.,  39sor) 7 281 7281 7 281
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 913 1 993
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) 4 766 4766 4 766
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 088 4088 4 088
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor) 4 088 4088 4 088
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor)

IV. Támogatásértékű bevétel 8 886 8886 8 886
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor) 8 156 8156 8 156

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) 6 586 6586 6 586
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor) 730 730 730

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)
Előző évről visszautalás szja különbség mérs.



V. Véglegesen átvett pénzeszköz 257
1. működési célú pe. átvétel államházt. Belülről 227
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor) 30
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor)

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor)

VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor) 13 858 13858 13 858
1. Működési célú hitel felvétel 7 353 7353 7 353
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 6 505 6505 6 505

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor) 13 621 13621 13 621
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ű. 61. 13 621 13621 13 621
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 88 391 89304 90 641

KIADÁSOK

Megnevezés 2009. év mód. 1. mód.2.

1. Dologi kiadások 45 415 45 649 45 682
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal 12 959 12 959 12 959

személyi juttatás 4 388 4 388 4 388
munkaadói járulék 1 591 1 591 1 591
dologi kiadások 6 980 6 980 6 980



1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások 32 456 32 690 32 903
személyi juttatás 10 245 10 422 10 537
munkaadói járulék 3 759 3 816 3 849
dologi kiadások 18 452 18 452 18 517

        Dologi kiadások összesen 2. sz. mell. 45 415 45649 45 862
ebből: személyi juttatás 14 633 14810 14 925
          munkaadói járulék 5 350 5407 5 440
          dologi kiadások 25 432 25432 25 497

2. Működési célú pénzeszköz átadások és  támogatások 3. sz. mell. 23 152 23152 23 196

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell 5 515 6194 6 194

4.  Működési hitel visszafiz.

Működési kiadások összesen ( 11. 2. 3. 4. ) 74 082 74 995 75 252

4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 5. sz. mell 3 744 3744 3 744

5. Felújítási kiadások 6. sz. mell. 2 475 1685 1 685

6. Fejlesztési kiadások 7. sz. mell. 3 090 3880 3 880

7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés

8. Tartalék 5 000 5000 6 080
ebből : működési tartalék 1 080
           fejlesztési tartalék 5 000

Függő, átfutó, kiegyenlítő kia.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 88 391 89 304 90 641



2.sz. melléklet
                 /                            

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi működési kiadásai

Megnevezés
Kiadás 
össz. Béralap TB Dologi Létszám

I. Igazgatási kiadások a 12 959 4 388 1 591 6 980 1
b 12 959 4 388 1 591 6 980 1
c. 12 959 4 388 1 591 6 980 1
d.

II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/ a. eredeti ei.
b. mód 1.

1.Közutak üzemeltetése, fenntartása a 300 300 c. mód. 2.
b 300 300
c. 300 300
d.

2. Katasztrófaelhárítás a 733 733
b 733 733
c. 733 733
d.

3. Polgári védelem a 171 171
b 171 171
c. 171 171
d.

4. Országgyűlési képviselőválasztás a.
b.
c. 183 115 33 35
d.



4. Önkormányzatok valamint többcélú társulási a 5 196 5 196
intézményeek ellátó, kisegítő szolgálatai b 5 196 5 196

c. 5 196 5 196
d.

5. Város és községgazdálkodás a 8 618 4 465 1 473 2 680 1
b 8 852 4 642 1 530 2 680 1
c. 8 852 4 642 1 530 2 680 1
d.

6.Köztemető fennt. Feladatai a 1 142 1 142
b 1 142 1 142
c. 1 142 1 142
d.

7.Közvilágítási feladatok a 1 560 1 560
b 1 560 1 560
c. 1 560 1 560
d.

8.Háziorvosi szolgálat a 8 277 3 800 1 263 3 214 2
b 8 277 3 800 1 263 3 214 2
c. 8 277 3 800 1 263 3 214 2
d.

9.Védőnői szolgálat a 2 564 1 702 545 317 1
b 2 564 1 702 545 317 1
c. 2 564 1 702 545 317 1
d.

10. Anya és csecsemővédelem a 16 16
b 16 16
c. 16 16
d.

11. Rendszeres pénzbeni ellátások a 320 320
b 320 320
c. 320 320
d.

11. Szennyvízelvezetés és kezelés a 429 429
b 429 429
c. 429 429
d.



12. Művelődési házak feladatatai a 1 476 1 476
b 1 476 1 476
c. 1 506 1 506
d. a.eredeti ei.

13. Közművelődési Könyvtár a. 646 168 76 402 b. mód. 1. 
b. 646 168 76 402 c. mód.2.
c. 646 168 76 402
d.

14. Sportcélok és sportfeladatok a. 1 008 110 82 816
b. 1 008 110 82 816
c. 1 008 110 82 816
d.

Dologi  kiadások összesen /  II./ a. 32 456 10 245 3 759 18 452 4
b. 32 690 10 422 3 816 18 452 4
c. 32 903 10 537 3 849 18 517 4
d.  

Dologi kiadások összesen I.  II. a. 45 415 14 633 5 350 25 432 5
b. 45 649 14 810 5 407 25 432 5
c. 45 862 14 925 5 440 25 488 5
d.



3.sz. melléklet
                                                           

 Rábakecöl Önkormányzat    2009
            működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés eredeti ei mód.1. mód.2. Eredeti ei mód. 1. mód.2.
áll.házt.bel áll.házt.kiv.

Tűzoltók nevezési díja
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás 16 16 16
Rendőrőrs 90 90 90
Közigazgatási kar 10 10 10
Arany J program 150 150 150
Nonprofit szervezetek pályázat alapján 2100 2 100 2 100
Területfejlesztési Tanács 24 24 24
Körjegyzőségi hozzájárulás 7 667 7 667 7 667
Rába szövetség 15 15 15
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület 25 25 25
RIÖK pályázati önrész 200 200 200
Iskola és óvoda telephely 12 000 12 000 12 000
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj 855 855 855
Pulzus csoport tám. 44

Összesen 20 032 20 032 20 032 3120 3 120 3 164



4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Központi táSaját erő mód.1. mód.2.
tám.

Szociális ellátások Eredeti ei.
Nyári gyermekétkeztetés 679 679
RÁT
Lakásfenntartartási tám. /norm./ 390 351 39 390 390
Ápolási díj 1 334 1076 258 1 334 1 334
Közgyógyellátás 100 100 100 100
Munkanél. Rendsz. Szoc segély 1 440 1 296 144 1 440 1 440
Önkorm .rende.etben megáll. Jutta 2 251 2 251 2 251 2 251
Temetési segély, segély
Összesen 5515 2 723 2 792 6 194 6 194

5. sz. melléklet
                                                                             

 Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés Eredeti ei  mód.1. mód.2.

Pannon-Víznek fejl. Célú átadás 2 144 2 144 2 144
 Felhalmozási pénzeszközátadás  háztartásoknak            1 600 1 600 1 600

Összesen 3 744 3 744 3 744



6. sz. melléklet
                                  R                        

 Rábakecöl Önkormányzat  2009. év
             felújítási kiadások

Megnevezés eredeti ei mód. 1. mód.2.
Sportöltöző felújítása 600 600 600
Jókai u. felújítása 
Falutv hálózat felj. 500 0
Falumegújítás 1 085 1 085 1 085
Kerékpárút tervezése 290 0
Összesen 2 475 1 685 1 685



7. sz. melléklet

                                                      
 Rábakecöl Önkormányzat    2009. év

         fejlesztési kiadások

Megnevezés eredete ei. mód. 1. mód.2.
I. Beruházások
Gázkazán,  vásárlás 360 360 360
Villanyoszlopok 1 200 1 200 1 200
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító 750 750 750
Ügyviteltechn. Eszk. Vás. 180 180 180
Falutv. Hálózat fejl. 500 500
Kerékpárút terve 290 290
Kistraktor vás. 600 600 600
Összesen 3 090 3 880 3 880

                  8. sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi

2009. 2010. 2011. évi gördülő tervezáshez

Megnevezés 2009. évre 2010. évre 2011. évre

Intézményi működési bevételek 829 482 506
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10 951 35 456 36 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA 35 728 10 800 11 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről
Támogatásértékű működési bevétel 8 156 12 100 12 500



Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési bevétel
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek 7 353 28 830 27 871
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 636
Működési célú bevételek összesen 73 653 87 668 88 377
Személyi juttatások 14 633 22 815 23 956
Munkaadókatterhelő járulékok 5 350 9 364 6 947
Dologi és egyéb folyó kiadások 25 003 16 689 16 474
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 820 8 800 9 000
Támogatásértékű működési kiadás 19 847 30 000 32 000
Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Működési kiadások összesen 73 653 87 668 88 377

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 4 088 4 800 4 900
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Fejlesztési célú támogatások
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 730 500 500
Továbbadási célú felhalmozási bevétel
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 430
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele



Hosszú lejáratú hitel 6 505
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 985

Felhalmozási célú bevételek összesen 14 738 5 300 5 400
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 3 090 2 330 2 417
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 2 475 470 483
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz. 429
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 744 2 500 2 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Továbbadási célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok 5 000
Felhalmozási célú kiadások összesen 14 738 5 300 5 400
Önkormányzat bevételei összesen 88 391 92 648 93 777
Önkormányzat kiadásai összesen 88 391 92 648 93 777

9. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptemb. október november december



Bevételek
1.Saját bevételek
2.Átvett pénzeszk.
3.Támogatás
4.Hitel, kötvény
5.Előző havi záró p.
6.Bevételek össz. 7365 7365 7365 7 365 7365 7365 7365 7365 7 365 7365 7365 7365

Kiadások
7.Működési kiadások
8.Felújítási kiadások
9.Fejlesztési kiadás
10.Tartalék felhaszn.
11. Kiadások össz. 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7365 7366

 

10. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények

e Ft-ban
Adónem Kedvezmény Mentesség

törvényi rendeleti összesen törvényi rendeleti összesen
Építményadó 0 0 2 257 0 2 257
Magánszem.komm.a 101 101 0
Iparűzési adó 0 0
Gépjárműadó 116 116 298 298
Összesen 116 101 217 2 555 0 2 555



1/b. sz. melléklet
2009. évi bevételek és kiadások mérlegszerűen

e Ft-ban

Intézményi működési bevételek 829 Személyi juttatások 14 633
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10 951 Munkaadókatterhelő járulékok 5 350
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA 35 728 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 003
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 820
Támogatásértékű működési bevétel 8 156 Támogatásértékű működési kiadás 19 847
Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési bevétel Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési kiadás
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Ellátottak pénzbeli juttatásai
Rövid lejáratú hitelek 7 353 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 636 Rövid lejáratú hitel kamata

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok

Működési célú bevételek összesen 73 653 Működési kiadások összesen 73 653

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 3 090
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 4088 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 2 475
Fejlesztési célú támogatások 429
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 744
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 730 Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Továbbadási célú felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási kiadás
Felhalmozási ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 430 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése



Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel kamata
Hosszú lejáratú hitel 6 505 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Tartalékok 5 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 985

Felhalmozási célú bevételek összesen 14 738 Felhalmozási célú kiadások összesen 14 738

Önkormányzat bevételei összesen 88 391 Önkormányzat kiadásai összesen 88 391



 
 
Tájékoztató Rábakecöl Községi  Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának     
háromnegyedéves  helyzetéről 
 
 
 
B E V É T E L E K 
 
 
Az önkormányzati  szintű bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 72,82 %-
ban teljesültek, ami az időarányos mértéknek megfelel. Gazdálkodásunk során hitelre nem 
volt szükség. 
 
Bevételi források és azok teljesítése 
 
1. Működési bevételek 
 
Intézményi működési bevételek . 
 
A teljesítés 218 %. ami az időarányosnál nagyobb. Az előirányzattól való nagyfokú eltérést a 
gázdíj túlfizetésből származó 1 324 e Ft visszautalása okozza . 
Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparűzési adó tartozik. 
Építményadó bevétel 611 e Ft, iparűzési adó bevétel 2 398 E Ft.  
Teljesítés 85,97 % . ezen belül az építményadó teljesítése  122   %. Az iparűzési adó 79,93  
%.  
 
Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármű adó tartozik. Teljesítése 
78,48 % ami az időarányos teljesítésnek megfelel. 
 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a 
talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 107,5 % . A teljesítés mindegyik jogcímen meghaladja a 
75 %-ot. Tervezéskor itt még nem lehet tudni hány főnek kell pótlékot fizetnie,  és ki lesz az 
aki ráköt a szennyvízhálózatra. 
 
II. Támogatások 
 
A teljesítés 70,74 %. ami az időarányosnak megfelel. Ezen belül a normativ hozzájárulás 
mértéke 77,2 %, Központosított előirányzatok teljesítése 107,9 %.  A normativ kötött 
felhasználású támogatás teljesítése 53,31 % ami az időarányosnál kevesebb, eddig ennyit 
igényelt le önkormányzatunk.  / ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, közcélú foglakoztatás 
támogatása  jogcímeken./ 
 
 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Teljesítése 76,90 %. Ezek a bevételek nem 
időarányosan jelentkeznek. / pl. Terembérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díja , 
kommunális adó, /  
Kommunális adó    606 e Ft 
Bérlet díjak          2 538 e Ft .         
                             3 144 e Ft 
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IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/ 
 
 
Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető , évközben  adódó lehetőségekből, 
pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek. 
 
-Zöld Rábakecölért                                                         80 ezer 
-Vass Tibor emléktorna, Lipi István e.t., stb.                 30 ezer 
-háromoldalú kapcsolatok                                               50 ezer 
-nyugdíjas klub támogatása                                            20 ezer 
-Sportgála támogatása                                                     44 ezer 
-kulturális támogatás                                                       30 ezer 
- mozgáskorlátozottak közl. támogatása                        210 ezer 
- EP választás                                                                 183 ezer 
- mozgókönyvtár tám.                                                    551 ezer 
-buszöblök kialakítása                                                    100 ezer                         
                                                                                    1 298   ezer 
 
Itt szerepelnek  háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez átvett pénzeszközök , 6 969 e 
Ft, amit az OEP utal számunkra havi bontásban. A teljesítés 105,81 %.  
 
249 e. Ft-ot a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés felosztásából önkormányzatunk 
részére utalt a MÁK.  
 
 
 
Hitelek  
 
Önkormányzatunknál  2009. első félévében  hitel felvételére nem került sor.  
 
 
 
 
Pénzforgalmi bevételek 
 
 
Az önkormányzat  2009. évre 13 621 e Ft pénzmaradványt tervezett  eredeti előirányzatként.   
Teljesítése a 2009. 09. 30-án  13 592 e. Ft-ra módosult.  
 
 
 
  
K I A D Á S O K 
 
 
Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest  56,31  %. A 
lemaradás  egyik oka , hogy betervezésre került  hitel felvételére nem volt szükség.  
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Működési kiadások   
 
 
 
1.1 Polgármesteri hivatal  
 
Az igazgatási tevékenység kiadásai 60,78 %-ban teljesültek .  
 
 
1.2. Nem intézményi működési kiadások 
 
Teljesítése 48,55 %.  A háziorvos , asszisztens, takarító, védőnő, falugondnok / karbantartó/ 
és a közcélú munkások személyi juttatása, járulékaik és a dologi kiadások jelentkeznek itt. 
Falunk közterületeinek karbantartása / fűnyírás, gaztalanítás/  fűnyíró karbantartása, 
üzemanyag vásárlás tartozik ide. A temetőben is folyamatosan végezzük a sírok közötti 
területek tisztítását.  
 
A kiadásokat részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza.  
 
 
 
2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás 
 
 
A teljesítés 81,02 %. Működési célú támogatásban részesültek felsorolása  a 3. sz. táblázatban 
található. 
 
Nonprofit szervezetek támogatása pályázat alapján 
 
-Tűzoltók támogatása                     110 e 
-Sportegyesület tám.                    1 000 e 
-Pajtaműhely alapítvány                 120 e 
-Iskoláért alapítvány                         46 e 
- Horgászegyesület                         100 e 
-Katolikus egyház                           135 e 
-Vöröskereszt                                   30 e   
                                                     1 541 e 
 
3. Társadalom és szociálpolitikai  juttatások 
 
Teljesítése 57,87 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem 
folyamatosan havonta történik, hanem időszakonként. 
Jelenleg 3 fő ápolási díjban részesül, 3 fő kap lakásfenntartási támogatást, RÁT-ot 09.09.30-ig 
4 fő részére fizettünk.. E kifizetések  80-95 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat 
csak a fennmaradó rész terheli.  
Szülési segélyben 5 fő, újszülöttek támogatásában 4 fő részesült, közgyógyigazolványt 6 fő 
igényelt. 
A kifizetéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
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5. Fejlesztési kiadások           
 
A fejlesztési kiadások 64,31 %-ban teljesültek. A Pannon-Víznek átadott fejlesztési támogatás 
valamint a lakáshoz jutók /2 fő/ támogatása tartozik ide. /Táblázat mellékelve/ 
 
 
6. Felújítási kiadások 
 
A teljesítés 81 %.  Megvalósult a sportöltöző és a Jókai u. felújítása.  
 
 
 
7. Fejlesztési kiadások 
 
A teljesítés 10,62 % , az időarányosnál kevesebb. Önkormányzatunk egy fűnyíró kistraktort 
vásárolt. 
 
 
 
 
 
2009. szeptember 30-i számlaegyenlegek                        14 418     e  Ft 
 
 
    ebből               Költségvetési elszámolási  számla            4 500     
                            Állami hozzájárulás                                     943 
                            Pénztár                                                           21                   
                            Viziközmű                                                   213                            
                            Környez. Véd. Alap                                     100 
                            Iparűzési adó                                                  25 
                            Talajterhelési díj                                            22 
Rövidlejáratú betétek                                                            8 594                                  
 
 
 
 
Kimutatásainkból látható , hogy önkormányzatunk  takarékosan gazdálkodott, de ne tévesszen 
meg bennünket a kiadások tekintetében az hetvenöt százaléktól való lemaradás mert az év 
hátralévő részében várható a nagyobb tételek kifizetése. / jutalom, jubileumi jutalom, 
magasabb közüzemi számlák, körjegyzőségi hozzájárulás / 
 
 
Rábakecöl, 2009. 09. 30. 
         Tuba Erik 
         polgármester 
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                    1.sz. melléklet

bevételei és kiadásai 2009. 09. 30-ig

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

Megnevezés 2009. évi mód. 1. telj. %
ei. 09.30-ig

I. Működési bevételek 35 891 35891 30 612 85,29
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) 1 259 1259 2 745 218
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor) 34 632 34 632 27 867 80,45

2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor)
2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor) 3 500 3500 3 010 85,97
2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor) 29 682 29682 23 297 78,48

1 450 1450 1 560 107,5
II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) 12 047 12960 9 169 70,74
1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű.,  39sor) 7 281 7281 5 621 77,2
1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 913 986 107,9
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor)
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) 4 766 4766 2 541 53,31
1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok)
1.6.Egyéb központi tám. /ker. kieg./ 21

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 088 4088 3 144 76,9
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor)
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor) 4 088 4088 3 144 76,9
3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor)

IV. Támogatásértékű bevétel 8 886 8886 8 267 93,03
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor) 8 156 8156 8 167 100,1

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) 6 586 6586 6 969 105,81
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor) 730 730 100 13,69

ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)
Előző évről visszautalás szja különbség mérs. 0 0 249



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

VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor)

VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor) 13 858 13858 0
1. Működési célú hitel felvétel 7 353 7353
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 6 505 6505

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor) 13 621 13621 13 592 99,78
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ű. 61. 13 621 13621
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)

Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 88 391 89304 65 033 72,82

KIADÁSOK

Megnevezés 2009. év mód. telj. 09.30-i %

1. Dologi kiadások 45 415 45 649 23 748 52,02
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal 12 959 12 959 7 877 60,78

személyi juttatás 4 388 4 388 2 985 68,02
munkaadói járulék 1 591 1 591 659 41,42
dologi kiadások 6 980 6 980 4 233 60,64

1.2. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások 32 456 32 690 15 871 48,55
személyi juttatás 10 245 10 422 4 888 46,9
munkaadói járulék 3 759 3 816 1 537 40,27



dologi kiadások 18 452 18 452 9446 51,19
        Dologi kiadások összesen 2. sz. mell. 45 415 45649 23 748 52,02

ebből: személyi juttatás 14 633 14810 7 873 53,16
          munkaadói járulék 5 350 5407 2 196 40,61
          dologi kiadások 25 432 25432 13 679 53,78

2. Működési célú pénzeszköz átadások és  támogatások 3. sz. mell. 23 152 23152 18 759 81,02

3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 4. sz. mell 5 515 6194 3 585 57,87

4.  Működési hitel visszafiz.

Működési kiadások összesen ( 11. 2. 3. 4. ) 74 082 74 995 46 092 61,46

5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 5. sz. mell 3 744 3744 2 408 64,31

6. Felújítási kiadások 6. sz. mell. 2 475 1685 1 367 81,12

7. Fejlesztési kiadások 7. sz. mell. 3 090 3880 412 10,61

8. Fejlesztési célú hitel visszafizetés

9. Tartalék 5 000 5000 0
ebből : működési tartalék
           fejlesztési tartalék

Függő, átfutó, kiegyenlítő kia.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 88 391 89304 50 279 56,3



2.sz. melléklet
                 /                            

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi működési kiadásai 09.30-ig

Megnevezés
Kiadás 
össz. Béralap TB Dologi Létszám

I. Igazgatási kiadások a 12 959 4 388 1 591 6 980 1
b 12 959 4 388 1 591 6 980 1 a. eredeti ei.
c. 7 877 2 985 659 4 233 1 b. mód. 1.
d. 60,78 68,02 41,42 60,64 c. telj. 

d. %
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/

1.Közutak üzemeltetése, fenntartása a 300 300
b 300 300
c. 88 88
d. 29,33 29,33

2. Katasztrófaelhárítás a 733 733
b 733 733
c. 55 55
d. 7,54 7,54

3. Polgári védelem a 171 171
b 171 171
c. 0 0
d.

4. Országgyűlési képviselőválasztás a.
b.
c. 183 115 32 36
d.

5. Önkormányzatok valamint többcélú társulási a 5 196 5 196
intézményeek ellátó, kisegítő szolgálatai b 5 196 5 196

c. 1 760 4 1 756
d. 33,89 33,79

6. Város és községgazdálkodás a 8 618 4 465 1 473 2 680 1



b 8 852 4 642 1 530 2 680 3
c. 3 317 1 971 505 841 3
d. 37,47 42,45 33 31,38

7.Köztemető fennt. Feladatai a 1 142 1 142
b 1 142 1 142

201 201
c 17,6 17,6

8. Közvilágítási feladatok a 1 560 1 560
b 1 560 1 560

944 944
c 60,5 60,5

9.Háziorvosi szolgálat a 8 277 3 800 1 263 3 214 2
b 8 277 3 800 1 263 3 214 2
c. 4 748 1 964 637 2 147 2
d. 57,35 51,65 50,41 66,8

10.Védőnői szolgálat a 2 564 1 702 545 317 1
b 2 564 1 702 545 317 1
c. 929 598 155 176 1
d. 36,23 35,13 28,42 55,52

11. Anya és csecsemővédelem a 16 16
b 16 16
c. 3 3
d. 18,75 18,75

12. Rendszeres pénzbeni ellátások a 320 320
b 320 320
c. 177 177
d. 55,31 55,31

13. Eseti pénzbeli gyerm. Véd. Ellátások a.
b.
c. 136 136
d.

14. Szennyvízelvezetés és kezelés a 429 429
b 429 429
c. 214 214
d. 49,88 49,88

15. Művelődési házak feladatatai a 1 476 1 476
b 1 467 1 467



c. 1 737 1 737
d. 118,4 118,4

16. Közművelődési Könyvtár a. 646 168 76 402
b. 646 168 76 402
c. 446 126 15 305
d. 69,04 75 19,73 75,87

17. Sportcélok és sportfeladatok a. 1 008 110 82 816
b. 1 008 110 82 816 a. eredeti ei.
c. 933 110 16 807 b. mód.1.
d. 92,55 100 19,95 98,89 c. teljesítés

Dologi  kiadások összesen /  II./ a. 32 456 10 245 3 759 18 452 4 d. %
b. 32 690 10 422 3 816 18 452 4
c. 15 871 4 888 1 537 9 446 6
d. 49 47 40 51

Dologi kiadások összesen I.  II. a. 45 415 14 633 5 350 25 422 5
b. 45 649 14 810 5 407 25 432 5
c. 23 748 7 873 2 196 13 679 7
d. 52,02 53,16 40,61 53,78



3.sz. melléklet
                                                           

 Rábakecöl Önkormányzat    2009
            működési célú pénzeszköz átadások 09. 30-ig

Megnevezés eredeti ei mód.1. telj. % Eredeti ei mód. 1. telj. %
áll.házt.bel 09.30-ig áll.házt.kiv. 09.30-ig

Tűzoltók nevezési díja 35
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás 16 16 8 50
Rendőrőrs 90 90 44 48,88
Közigazgatási kar 10 10
Arany J program 150 150 150 100
Nonprofit szervezetek pályázat alapján 2100 2 100 1 541 73
Területfejlesztési Tanács 24 24 24 100
Körjegyzőségi hozzájárulás 7 667 7 667 3 833 50,64
Rába szövetség 15 15 0
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület 25 25 10 40
RIÖK pályázati önrész 200 200 0
Iskola és óvoda telephely 12 000 12 000 12 150 101,25
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj 855 855 705 82,45
Pulzus csoport támogatása 44
Koloszár kupa 50
Napsugár nyugdíjas klub 40
Faluszépítés 15
Rábapatonai nyugd. Klub tám. 10
Testvérkapcsolat 100
Összesen 20 032 20 032 16 204 81 3120 3 120 2 555 82



4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 09. 30-ig

Központi táSaját erő Mód. telj. %
tám. 1. 09.30-ig

Szociális ellátások Eredeti ei.
Nyári gyermekétkeztetés 679 543 79,97
RÁT 314
Lakásfenntartartási tám. /norm./ 390 351 39 390 96 24,61
Ápolási díj 1 334 1076 258 1 334 735 55,09
Közgyógyellátás 100 100 100 163 163
Munkanél. Rendsz. Szoc segély 1 440 1 296 144 1 440 63 4,37
Önkorm .rende.etben megáll. Jutta 2 251 2 251 2 251 1 346 55,35
Rendszeres gy. véd. Kedv. 220
Temetési segély 105

Összesen 5515 2 723 2 792 6 194 3 585 57,87

5. sz. melléklet
                                                                             

 Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások 09. 30-ig

Megnevezés Eredeti ei  mód.1. telj. %

Pannon-Víznek fejl. Célú átadás 2 144 2 144 1 608 75



 Felhalmozási pénzeszközátadás  háztartásoknak            1 600 1 600 800 50

Összesen 3 744 3 744 2 408 64,31

6. sz. melléklet
                                  R                        

 Rábakecöl Önkormányzat  2009. év
             felújítási kiadások 09. 30-ig

Megnevezés eredeti ei mód. 1. telj. %
Sportöltöző felújítása 600 600 525 87,5
Jókai u. felújítása 842
Falutv hálózat felj. 500 0
Falumegújítás 1 085 1 085
Kerékpárút tervezése 290 0
Összesen 2 475 1 685 1 367 81,12

7. sz. melléklet

                                                      
 Rábakecöl Önkormányzat    2009. év

         fejlesztési kiadások 09. 30-ig

Megnevezés eredete ei. mód. 1. telj. %
I. Beruházások
Gázkazán,  vásárlás 360 360
Villanyoszlopok 1 200 1 200
Defiblilátor, vákumos idegentest eltávolító 750 750
Ügyviteltechn. Eszk. Vás. 180 180
Falutv. Hálózat fejl. 500



Kerékpárút terve 290
Kistraktor vás. 600 600 412 68,66
Összesen 3 090 3 880 412 10,61



 
 

 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529, 30/660-18-60 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
 

2010. évi költségvetési koncepció 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az 
állami költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendelet előírásait, továbbá a korábbi 
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. 
 
Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását 
megalapozó koncepciót a következők szerint terjesztem a képviselőtestület elé: 
 
I. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati 

döntések 
 
A hivatal és az intézményrendszer szerkezete stabil, a kötelező és vállalt feladatok igazodnak 
a jogszabályi kötelezésekhez és a lakosok igényeihez.  
 
A helyi adórendeletek egyszerűsítésével, az adóterhek növelése nélkül kívánjuk a lakosság 
gazdasági válság okozta terheit enyhíteni, de számítunk az adózási fegyelem további 
erősödésére.  
 
A köztisztviselői és közalkalmazotti létszám igazodik az ellátott kötelező feladatokhoz. 
  

II. Az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezők 
 
Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi költségvetés fő számait. A jövő évi büdzsé 3,8 %-os 
hiánycéllal számol, negyvenmilliárd forintot elvon a közösségi közlekedéstől, hetvenmilliárd 
forinttal csökkenti az önkormányzatok támogatását, ugyanakkor nem változik a 
gyermekétkeztetés jelenlegi mértéke. Az önkormányzatokat érintő megvonások főbb területei 
2010. évben. 
 
Fejlesztések  

A fejlesztési támogatások 15 Mrd Ft-tal csökkenek, mely a címzett támogatások kifutó 
rendszerével magyarázható, de érinti az EU Önerő Alapot is. 
Az egyéb fejlesztési támogatások (-35 Mrd Ft) megszűnése miatt nem indulhatnak 
kizárólag hazai forrásból finanszírozott önkormányzati útfelújítások és más 
beruházások (CEDE, TEUT, stb.) 
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Közoktatás  

6 Mrd Ft kerül elvonásra az általános iskolai tanulólétszám csökkenése miatt. 
A közoktatási teljesítménymutató 2007. évi bevezetése alapján a felmenő rendszerben 
érvényesülő átlaglétszám következtében 12 Mrd Ft-tal csökken az önkormányzatok 
támogatása. 
2 Mrd Ft-ot vesznek vissza a művészeti oktatás támogatásából. 
Mérséklődik illetve megszűnik  egyes szakmai programok támogatása.  

 
Szociális ellátások  

Az időskorúak nappali ellátásánál a feladat szűkítésével csökken a támogatás. 
A korábbi differenciált normatívákat visszafogják és összevonják. 
A pénzbeli ellátások közül az ápolási díjnál a visszaigényelhető részt lecsökkentik. 

 
Globális támogatások  

Csökkennek az igazgatásra, üdülőhelyi feladatokra, sportfeladatokra jutó központi 
források. 
A közoktatást érintően megszűnik: az érettségi vizsgáztatásra biztosított támogatás, a 
diáksport normatíva és jelentősen csökken több normatíva mértéke (pl. a közoktatás 
alaphozzájárulása 7%-kal,  
Két évig nem emelkednek a családi pótlékhoz és az öregségi nyugdíjhoz kötött 
szociális ellátások. Ezzel korlátozódik a szociális támogatások, így a pénzbeli 
juttatások, a szociális és gyermekvédelmi ellátások lehetősége.  
A közszférában 2008. évtől nem változott és még két évig változatlan marad a bruttó 
keresettömeg, és nem lesz 13. havi fizetés sem.  

 
A 2010. évi költségvetési javaslatának elkészítése, kidolgozása, összeállítása – a központi és 
saját források csökkenése miatt – tudatos, megalapozott, reális tervezést követel. A 
hivatalnak és az intézményeknek az előirányzataikat oly módon kell kialakítaniuk, hogy azok 
biztosítsák a kötelező és vállalt feladatok ellátást az előírt alapkövetelményeknek 
megfelelően. További feladat csak abban az esetben vállalható, ha a fedezete plusz forrásból 
biztosított.  
 

III. Tervezhető források 
 
Az önkormányzat feladatellátását, a település fejlődését alapvetően az határozza meg, hogy 
milyen összetételű és nagyságrendű forrás (működési, fejlesztési) áll rendelkezésre.  
 
Már a költségvetési koncepció szintjén figyelembe kell venni, hogy a költségvetési törvény a 
normatív támogatás megállapítása során számolt a béreket terhelő járulékok és az 
egészségügyi hozzájárulás csökkenésével, de a várható infláció, illetve az ÁFA 5%-os 
növekedés valamint az energia árak változásának hatásaival nem, pedig ezek a dologi 
kiadások 10%-os növekedését eredményezik. Már a költségvetési koncepciónál látható, hogy  
 

• az állami támogatás és az átengedett SZJA együttes összege csökken,  
• a helyi adó legnagyobb tételét, az iparűzési adót 2010-től az APEH szedi be, 
• az intézmények által díjazás ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe vevők száma 

csökkeni fog, 
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• a gazdasági környezet változása miatt a működési és felhalmozási célra átvett 
pénzeszközök mérséklődnek vagy megszünnek,  

• önkormányzat hitelképességének korlátai vannak 
• a helyi bevételek (adó és közterület foglalási díj) legfeljebb a 2009. évi szinten 

tervezhetők  
 

1. Központi támogatás 
 
A költségvetési törvény szerint a központi költségvetés az állami támogatás és átengedett 
személyi jövedelemadó révén a 2009. évi korrigált előirányzat 95,8 %-át biztosítja.  
 
A törvénytervezet indoklása szerint a támogatások ott csökkennek, ahol a hatékonyság 
fokozása érdekében feladatok kikerülnek az önkormányzati körből (iparűzési adó). 
 
A fenti indokok azonban nem mentesek az ellentmondásoktól 
 

• az iparűzési adó APEH által történő beszedése nem eredményez az önkormányzatnál 
létszám megtakarítást ugyanis az adminisztráció jelentős része helyben marad, és a 
jegyzői hatáskör sem változik az adónem vonatkozásában, 

 
Néhány kiemelt normatíva a közoktatásból 
 

2009.év 2010. 
év Normatíva megnevezése 

Ft/fő v. csop/év 

Változás 
%-a 

Közoktatási alaphozzájárulás 
2 540 

000 
2 350 

000 -7 
Sajátos nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, 
oktatása 239 000 224 000 -6 
Bejáró nappali tanulók ellátása 18 000 15 300 -15 
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 65 000 65 000 0 
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai 
szolgáltatások igénybevételének támogatása 2 785   -100 
Diáksporttal kapcsolatos feladatok  840   -100 

 
  A közoktatásban eszközölt forráskivonás a változatlan feladat ellátási kötelezettség mellett 
finanszírozási feszültséget okozhat.  
 
A 2010. évi „Út a munkához” program célja a szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának 
növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése.  
 
A költségvetési törvény kiemelten támogatja a családi napközit és új ellátási formaként ismeri 
el a családi gyermekfelügyeletet. Meg kell vizsgálni, hogy az igénybe vehető normatíva 
lehívásához milyen szervezeti intézkedésekre van szükség.  
 
A központi támogatás változása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét! 
Törekedni kell az intézményvezetőknek olyan struktúrájú rendszer működtetésére (csoport 
létszám), amiben a maximális támogatás vehető igénybe.  
 

2. Átengedett bevételek 
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Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 %. SZJA jöv. különbözet mérséklés 2009 
évben 17.137 e Ft, 2010 évben még nem ismert. Ezen tétel végleges összegének 
meghatározására a feladatmutatók felmérését követően kerülhet sor. Ennek  továbbra is csak 
állami támogatást kiegyenlítő szerepe van, a változása a normatív állami támogatással 
ellentétes. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi 
gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot 
illeti meg.  

 
3. Saját források 

 
3.1. Helyi adó 

 
A gazdasági válság elhúzódó hatásaival 2010. évben is számolni kell. Nem tervezhetjük a 
helyi adóbevételek növelését inkább annak csökkenésével kell szembenéznünk. Csökkenés 
következhet be, ugyanis - feltételezhetően a válság hatására - egyre több magánszemély fordul 
megalapozott méltányossági kérelemmel a jegyzőhöz, hogy a megállapított adó elengedését, 
mérséklését vagy részletre történő megfizetését kérje anyagi, jövedelmi viszonyaira való 
hivatkozással. 
 
A helyi adó realizálhatóságát az iparűzési adó APEH által történő beszedése is 
nagymértékben befolyásolja. Az iparűzési adó központi beszedése megfosztja az 
önkormányzatot a befolyt bevétel lekötéséből származó kamat bevételtől és 
befolyásolhatatlanná teszi a feladatellátás finanszírozhatóságát.  
 
A 2009. évre tervezett bevétel szintjét meg kell őrizni az adót nem fizető adóalanyok 
további felderítésével, a hatékony adóellenőrzéssel és a behajtási munka folytatásával.   
 
Az iparűzési adóban a változó gazdasági teljesítmény, a gazdasági válság hatása és az 
adóalanyok számában évről évre bekövetkezett változások miatt, bizonytalan a várható 
bevételek tervezése. Az adózók által nagy mennyiségben még 2009. II. félévben benyújtott 
előlegmódosításokat figyelembe véve (a bevételeik elmaradnak a 2008-as bevételekhez 
képest) a bevételek csökkenésével kell számolnunk. Az év első felében (március 15 és május 
30) még hozzánk teljesítenek az adóalanyok befizetéseket, utána viszont szeptember 15-től 
már a központi költségvetéshez kell megfizetni a II. félévi adóelőleget. Ez a bevétel ugyan 
marad az önkormányzatoknál, de az APEH rendelkezik annak az önkormányzatok részére 
történő elutalásáról. Az utalás időpontja kötődik a befizetési határidőkhöz és a tényleges 
befizetésekhez, így nem lehet vele stabilan számolni. Továbbra is folytatni kell az új 
fejlesztésekre irányuló befektetői tárgyalásokat a realizálható haszon reményében. Az adó 
központi beszedése csökkenti annak az átmenetileg szabad pénzeszköznek az összegét, mely 
lekötése kamatbevétel realizálását teszi lehetővé.  
 
A talajterhelési díj  a költségvetés szempontjából nem szabadon felhasználható bevétel, az a 
Környezetvédelmi Alap forrását képezi. A díjbevételekben egyrészt csökkenés várható, mert 
egyre többen kötnek rá a meglévő csatornákra, másrészt növekedhet ugyanis akiknek a 
fizetési kötelezettségük megmarad 2010-ben már magasabb összegű befizetést kell 
teljesíteniük.  
 
A működési kiadások egyrészét  a realizált helyi adók biztosítják ezért fontos azok minél 
teljesebb körű feltárása, beszedése.  
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3.2. Működési bevételek 

 
A 2010. évi bevételek tervezésnél el kell érni, hogy a tapasztalatok alapján, a várható 
teljesítéshez közelebb álló reálisan tervezett bevételekről dönthessen a Képviselő-testület.  
 
A térítési díjak jelentős növelésével a lakosság már nem terhelhető. Az intézmények által 
díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásoknál, továbbá a térítési díjaknál – a törvényi 
előírásoknak megfelelően – elvárás a költségeken alapuló bevételek elérése.  
 
Fontos és sürgető a nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek esetén olyan 
bevételi mértékek meghatározása, amelyek legalább a rezsi jellegű költségeket fedezik (pl. 
terembérlet) 

 
3.3. Átvett pénzeszközök 

 
A bevételek tényleges teljesülésének tapasztalatai alapján törekedni kell a támogatás értékű 
bevételek és az átvett pénzeszközök reális megtervezésére.  
 
Számolni kell az egészségügy finanszírozási rendszerének változásával, ami valószínűsíthető, 
hogy az OEP támogatás csökkenésével jár.  
 
További átvett pénzeszközként csak azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az 
átadó szervezet vagy személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást 
nem kér. Az abból megvalósítható eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az 
önkormányzatot számadási kötelezettség nem terheli.  

 
3.4. Felhalmozási célú bevételek 

 
A felhalmozási célú bevételek realizálhatóságát a vagyongazdálkodás határozza meg. A 
vagyongazdálkodással a költségvetési koncepció külön fejezete foglalkozik (VI. 
Vagyongazdálkodás).  
 
E bevételi előirányzatok túltervezése – ennek következtében bevételi elmaradás keletkezése – 
a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti. Ennek megakadályozására indokolt tartalék 
képzése, tervezése melyre a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség, 
illetve annak függvényében használható fel.  
 
Gondoskodni kell a bevételek beszedéséről. Ehhez naprakészen kell vezetni a megfelelő 
nyilvántartásokat, a bevételi előírásokról, a bevételek beérkezéséről és meg kell hozni a 
szükséges intézkedéseket a hátralékokra vonatkozóan.  

 
IV. Kiadások 

 
1. A létszám és a személyi juttatások tervezése 

 
A létszámot 2010. évre az alábbiak szerint kell tervezni 
 

• A tervezés kiinduló pontja az előző évi engedélyezett létszám. 
• A létszám csak többletfeladat esetén növelhető.  
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A létszám az év közben belépett fejlesztésekkel és azok szintrehozásával, továbbá a 
2010. évben indokolt fejlesztésekkel növelhető  

 
Létszám személyi juttatás előirányzat nélkül nem tervezhető.  
 
A személyi juttatásokat úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti 
kifizetésekre. A törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre előirányzatot kell képezni, azt 
nem lehet a várható megtakarításokra alapozni.  
 
A 2010. évi tervezés során változatlan mértékű illetményalap/alapilletménnyel kell 
számolni, a személyi juttatás illetmény-fejlesztés címen nem növelhető. 
Ennek ellenére a személyi juttatások tervezésénél a következő – jogszabályi előírásokon 
alapuló – kötelezettségekkel számolni kell az eredeti előirányzatban.  

- közalkalmazottak tekintetében biztosítani 
kell a 3 évenkénti kötelező 
feljebbsorolások és a jubileumi jutalmak 
fedezetét, a törvényben megállapított egyéb 
juttatásokat, valamint a egyéb 
javadalmazásokat. 

- Biztosítani kell a minimálbér mértéke 
esetleges változásának fedezetét 

 
A munkaadókat terhelő járulékokkal a hatályos jogszabályok alapján kell számolni. 
 

• A minimálbér kétszereséig a jelenlegi 29% helyett 26% tb-járulékot kell fizetni. 
• A minimálbér kétszereséig a jelenlegi 3% helyett 1% munkaadói járulékot kell fizetni.  
• Megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás. 
• A rehabilitációs hozzájárulás négyszeresére emelkedik. 
• A munkavállalóknak biztosított étkezési utalványt 54% kifizetői adó terheli. 

 
A köztisztviselők és közalkalmazottak megtartása és a munkamorál jobbá tétele érdekében 
biztosítani kell részükre azokat a juttatásokat, amelyek eddig is megillették őket. 
 

2. Dologi kiadások tervezése 
 
A normatívák lényeges csökkenése a feladatellátás színvonalának várható romlásával jár. 
Ennek ellenére a nehezebb gazdasági körülmények között is törekedni kell a működtetés 
egyensúlyának fenntartására 2010. évben is.  
 
A bevételek elmaradása, a gazdálkodáshoz kapcsolódó ÁFA törvény módosulása (az 
adókulcsok változása 20%-ról 25%-ra illetve 18%-ra) a kiadási lehetőségeket korlátozza. 
Ezért a dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése 
céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak 
érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjon. 
 
A realizálható források függvényében biztosítani kell a hivatal, az önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervek zavartalan működését. Többletfeladat csak a saját 
bevételek terhére vállalható. 
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Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel prioritása van a működtetés területén is 
azoknak a pályázatoknak, amelyekhez önerő biztosítása nem szükséges.  
Az intézmény 2010. évi költségvetése csökkenő állami támogatással és az azt legfeljebb 2009. 
évi költségvetés szintre kiegészítő önkormányzati támogatással tervezhető.  
 
Az egészségügyi intézmények finanszírozása 2009. III. negyedévben megváltozott. Az új 
finanszírozási rendszer az OEP támogatás csökkenését eredményezi. A 2010. évi 
költségvetésben az intézmény a működtetés vonatkozásában a 2009. évi önkormányzati 
támogatással számolhat.  
 
 3. Támogatások, pénzeszköz átadások 
 
Függetlenül attól, hogy a támogatási célok nem jelentenek az önkormányzat számára kötelező 
feladatot,  meg kell tartani azokat a támogatási formákat amelyek immár hagyományosak, a 
lokálpatrióta program részévé váltak, közösségi célt szolgálnak és a település lakói körében 
elismertek. E támogatási formák személyes kapcsolatot biztosítanak az önkormányzat és a 
támogatott között, az odafigyelés fontos eszközévé vált.  
 

4. Ellátottak pénzbeli juttatása 
 
A szociális ellátásokat érintő forrásmérséklést az időskorúak nappali ellátásánál a feladat 
szűkítésével (a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak az önkormányzat kötelező feladatai 
közül, az étkeztetésének az idősek nappali ellátásából történő kikerülésével) indokolják. 
Megszűnt a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idős korúak nappali intézményi 
ellátása után az önkormányzatot megillető normatív állami támogatás. Helyükbe egy új 
normatíva lép, az ún. „otthonközeli ellátás” után járó állami támogatás. Ennek összege 
221 450 Ft/fő.  
 
Ennek ellenére a szociális gondoskodás továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az 
Önkormányzatnak. A pénzügyi teljesítési adatok azt mutatják, hogy elegendő az a 
költségvetési előirányzat, amelyet a Képviselő-testület eddig évenként jóváhagyott.  
A tapasztalatok alapján az alábbi szociális ellátásokat veszik igénybe: 

• az aktív korúak ellátására biztosított rendelkezésre állási támogatást vagy a rendszeres 
szociális segélyt 

• az ápolási díjat 
• a lakásfenntartási támogatást 
• az átmeneti segélyt 
• a közgyógyellátást 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. 

 
kevesebben, de igénybe veszik 

• az időskorúak járadékát 
• a temetési segélyt és a szülési segélyt.  

 
5. Felhalmozási kiadások tervezése 

 
a.) Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek 

 
- Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet pályázati 
forrásokból kívánjuk megoldani, tehát biztosítani kell a költségvetésben egy nagyobb 
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összeget – a céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz benyújtandó 
pályázati saját erő fedezetére.  A pályázatokhoz kapcsolódó saját források 
vonatkozásában kiemelt szempontként jelöljük meg, hogy olyan pályázatokon 
indulunk, melyek a tervben megjelölt célokat segítik és az elnyerhető támogatási arány 
legalább a megvalósítandó projekt értékének 60%-át eléri. 
- Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél: 

 
 folyamatban lévő beruházások, fejlesztések befejezése  

- „Piller gödör” rehabilitációja 
- nyertes pályázat esetén IKSZT megvalósítása 

 önerő biztosítása a pályázatokhoz  
- IKSZT 
- csónakkikötő pihenőház 
-  járdák felújítása 
- kerékpárút 
- Rákóczi utca vízelvezetése, stb. 

 
Gondoskodni kell az önkormányzati ingatlanok, elsősorban középületek tervszerű 
állagmegóvásáról. 
 
Tervezni kell a mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektre az önrész 
átadást, amely nem az önkormányzat beruházásaként valósul meg, de az önkormányzatnak is 
szerepe van a fejlesztés megvalósításában.  
Új beruházás csak akkor indítható, ha a beruházási forrás rendelkezésre áll. A felhalmozási 
kiadások tervezésénél is a dologi kiadásoknál leírt takarékossági, rangsorolási szempontokat 
kell érvényesíteni.  
 

6. Területfejlesztési feladatok 
 
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által 
korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.  
 

- Társulások: 
 Jelenleg tagként jelen vagyunk a következő társulásokba:  

• Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
• Beled Körjegyzőség 
• Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület 
• Társulási tanács Beled /oktatási/ 
• Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 
• Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 
• Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális 

étkeztetés, Családi napközi) 
• Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 
• Rába Szövetség 

A 2010. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni. 
 
-  Környezetvédelem 

• virágosítás 
• parkosítás 
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• szelektív szemétszállítási program 
• energia hatékonyságot növelő fejlesztések (fűtéskorszerűsítés, 

világításkorszerűsítés) 
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása 

 
- Közoktatás-i  feladatainkat továbbra is társulás formájában látjuk el   
Az önkormányzat több év óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj programnak. A 
következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez, tehát részt vesz a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj és az Arany János tehetséggondozó programokban. Az 
önkormányzatot terhelő kifizetések fedezetét tervezni kell a 2010. évi költségvetésben. 
 
- Sportfeladatok 

A helyi sportfeladatok – nem kötelezően ellátandó feladatok ugyan – de a sportolni 
vágyók igényeinek kielégítésére és a színvonalasabb ellátása érdekében az 
önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan és anyagi lehetőségeinkhez mérten 
támogatást nyújt a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatására anyagi 
lehetőségeink függvényében figyelembe véve a Sportfejlesztési koncepcióban és a 
Sportrendeletben foglaltakat. 

 
- Kulturális feladataink 

- Törekedni kell arra, hogy Rábakecöl  község kulturális élete 
folyamatos bemutatásra kerüljön. 

- Falunap megrendezése 
- Karácsonyi csengőszó 
- Idősek Napjának megrendezése 
- Nemzeti ünnepek 
- Nyugdíjas kirándulás 
- Falukirándulás 
- Ismeretterjesztő előadások 
- Pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása 

annak érdekében, hogy a kulturális élet minél színesebb 
legyen 

 
- Nemzetközi kapcsolatok 

- Erdélyi kapcsolatok ápolása 
 
- Szociális ellátás 

- A családsegítő és gyermekjóléti társulásban továbbra is részt veszünk. 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás útján biztosítjuk 
- Támogató szolgálat ellátási szerződés alapján működik 
- A közösségi ellátást beledi székhellyel működő társulásban látjuk el 
- A családi napközi ellátását is szintén társulásban látjuk el (2 csoportot működtetünk) 
- Házi gondozást és a szociális étkeztetést a Beleden működő Egyesített Szociális   
  Központon keresztül biztosítjuk. 

 
- Egészségügyi feladatok 

- A Körzeti Védőnői Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük. 
- A Körzeti Háziorvosi Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük, de törekedni kell 
  állandó alkalmazott foglalkoztatására vagy vállalkozásba kiadni. 
- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el. 
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- 2010. évben a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve bútorok, IT és orvosi 
  eszközök beszerzését kell megvalósítani pályázati forrásból. 

 
- Egyéb feladatok 

Továbbra is fontos hangsúlyt kell helyezni az olyan mindenkit érintő területekre, mint 
a községgazdálkodás. Szem előtt kell tartani a letelepedést és munkahelyteremtést 
ösztönző intézkedéseket. 

 
V. Kötvényfelhasználás, hiteltörlesztés 

 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, hitelállománnyal nem rendelkezik. Átmeneti 
forráshiány nem volt. 
 

VI. Költségvetési tartalék képzése 
 
A bevételi források függvényében tartalékot kell képezni az előre nem látható gazdasági 
események kezelésére, továbbá pályázati önerő biztosításához.  
 

VII. Vagyongazdálkodás 
 

Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása a feladatellátáshoz szükséges 
vagyontárgyak működőképes állapotban tartását követeli meg, ezért az önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények elhelyezésére szolgáló, saját tulajdonú ingatlanok 
állagmegóvását kiemelten kell kezelni.  Az erre lehetőséget nyújtó pályázati forrásokat fel kell 
kutatni és az önrész megléte esetén azokra a pályázatot be  kell nyújtani, különösen a nagy 
összegű beruházások vonatkozásában. 
A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.   
 

VIII. Általános szempontok a tervezéshez 
 
A 2010. évi költségvetési javaslatnak a 2009. évi előirányzatból kell kiindulnia oly módon, 
hogy a feladatellátás és annak költségigénye legyen a meghatározó. A kiemelt előirányzatokat 
úgy kell kialakítani, hogy év közben ne kerüljön sor előirányzat nélküli 
kötelezettségvállalásra.   
 
 
 
A 2007. évi megszorítások, a 2008-as „szigorúság éve” és a 2009. évi gazdasági válság miatt 
eszközölt elvonások után 2010. évben tovább romlik az önkormányzatok helyzete. A kormány 
2010. évi költségvetés tervezete az előző évek során lecsökkentett finanszírozási szintet újabb 
tizeddel sújtja. A lassan teljesíthetetlen terhek nyomása alatt is törekednünk kell arra, hogy a 
szolgáltatások és a színvonal jelentős csökkenése nélkül, a szükséges fejlesztési feladatok 
felvállalása mellett gazdálkodjunk 2010. évben. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az előterjesztésem vitassák meg, javaslataikkal 
egészítsék ki, és egyetértésük esetén azt fogadják el. 
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Határozati javaslat 

 
1. A képviselőtestület a 2010. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
2. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján 
összeállított 2010. évi költségvetési rendelettervezet – törvényben meghatározott határidőn 
belül terjessze a képviselőtestület elé. 
 
Határidő: az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. november 26. 
 

          Tuba Erik 
         Polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529, 30/660-18-60 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2009. november 30. 
 
7. napirend: Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása 
 
 
 

Előterjesztés 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Szervezeti és Működési Szabályzatunk évente legalább két közmeghallgatás tartását írja elő. 
A közmeghallgatások időpontjait az elmúlt évhez hasonlóan tavaszi időszakra valamint év 
végére tűzzük ki. Az idei évben 2009. április 17. napján tartottuk első alkalommal. A 
második, év végi rendezvény a tárgyévet követő év tervezési időszakát megelőzően a 
lakossági igények, javaslatok felmérésére helyezi a hangsúlyt. 
Fentiek valamint a munkatervben foglaltak alapján közmeghallgatás megtartását javaslom az 
alábbiak szerint: 
 
Időpont: 2009. december 12. 17 óra 
Helyszín: Kultúrház, Rábakecöl 
Napirend: 

1. 2010. évi költségvetési koncepció ismertetése 
2. Lakossági igények felmérése a 2010. évi költségvetés tervezéséhez 
3. Lakóhely környezeti állapotáról beszámoló 
4. Különfélék, bejelentések 

 
Kérem előterjesztésem megvitatását, egyetértés esetén elfogadását. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2009. november 23. 
 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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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. november 30. 
 
8a. napirend: Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet felhatalmazása alapján 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2009. évi költségvetésünkben összesen 2.100.000,- Ft összeget terveztünk non-profit 
szervezetek működési támogatására, melyből eddig 1.556.000,- Ft támogatást utaltunk ki. A 
19/2006 (XII.29.) rendeletünk alapján javaslom az alábbi tervezetnek megfelelően pályázat 
kiírását: 
 

Pályázati felhívás 
(TERVEZET) 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati 
rendelet felhatalmazása alapján pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel 
 

Keretösszeg: 250.000,- Ft 
Pályázható összeg felső határa: 200.000,- Ft 
Pályázható célok: közösségfejlesztő rendezvények, falufejlesztés, működési jellegű költségek 
Pályázni lehet komplex programokra is, de szervezetenként csak egy pályázat nyújtható be. 
A támogatás felhasználásának végső időpontja: 2010. február 28. 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2009. december 21. napján 11.00 óráig. 
 

Megítélt támogatás csak a 19/2006 (XII.29.) rendelet 10 §-ban meghatározott elszámolási 
kötelezettség teljesítését követően utalható ki. 
Részletes pályázati feltételek és egyéb kérdések tekintetében a 19/2006 (XII.29.) rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 
 

A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a 19/2006 (XII.29.) önkormányzati rendelet 
letölthető a www.rabakecol.hu honlapról. 
 
Rábakecöl, 2009. november 30.        Tuba Erik 
          Polgármeste

Rábakecöl, 2009. november 20. 

       Tuba Erik 

r 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatom megtárgyalni majd elfogadni 
szíveskedjen. 
 

     
          polgármester 
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Tuba Erik polgármester 
Cím: bakecöl, Kossuth u. 129. 

 
-online.hu

 H-9344 Rá
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t
Honlap: www.rabakecol.hu 

 

Rábakecö K korl özség Ön mányzata 

Rábakecöl Község Önkormányzata 

 
 

Képviselő-testületének ülése 
2009. november 30. 
 

b-c. napirend: Helyi pályázatok kiírása 
 

Előterjesztés 
 

isztelt Képviselő-testület! 

érem, hogy a 2010. évi költségvetés terhére az alábbi pályázati felhívások tervezeteit 

Pályázati felhívás 

 
8

 
T
 
K
megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni, majd elfogadni szíveskedjenek. 
 

RK-2009-F3 
(

 
ábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rábakecöl község természeti, 

 pályázat célja Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek bemutatása 

TERVEZET) 

R
építészeti és kulturális értékeinek bemutatása céljából pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 
A
fotódokumentáció segítségével. 
 

egvalósítás módja: 12 db a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő fotóval lehet M
pályázni. A fotókat digitálisan és egy példányban papír alapon kell benyújtani. Minden egyes 
fotónak címet kell adni, mely nem lehet hosszabb 40 karakternél. Értékelésnél szempont a 
fotók településreklám értéke, a tömör de sokatmondó képaláírások, a látvány, az időbeli 
változatosság, a település széleskörű (természeti, építészeti és kulturális értékek egyaránt) 
bemutatása.  
 

 pályázat kötelező tartalmi elemei: 
égei 

n és papír alapon) 
nevének megjelölése mellett 

A
- A pályázó személyi adatai, elérhetős
- 12 db fotó (digitális formában CD lemeze
- Pályázó hozzájárulása, hogy az önkormányzat az alkotó 
szabadon felhasználhatja a pályaművet 
 

 pályázatokat 2010. június 30-ig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl Község 

bírálja el.  

A
Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A beérkezett pályázatokat a kiíró 2010. július 31-ig 
Eredményhirdetés: 2010. évi Keczöl Napon  
Díjazás: Minden benyújtott pályam tásra kerül Rábakecöl honlapján. A díjnyertes 
munka 15 000 Ft pénzjutalomban részesül. 

ű bemuta
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A pályázati felhívás letölthető a www.rabakecol.hu honlapról. További információ Tuba Erik 
polgármestertől kérhető. 
 

er 30.        Tuba Erik 
         Polgármester 

Pályázati felhívás 
RK-2009-F4 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatána tülete Rábakecöl község természeti, 
pítészeti és kulturális értékeinek bemutatása céljából pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 

 
gy filmes bemutató segítségével. 

m 5, maximum 10 perces film készítése, mely Rábakecöl 
özség természeti, építészeti és kulturális értékeit, a település történetét és életét mutatja be. 

A pályázó személyi adatai, elérhetőségei 
ban 

mányzat az alkotó nevének megjelölése mellett 

Rábakecöl, 2009. novemb
 
 
 

(TERVEZET) 

k képviselő-tes
é
 
A pályázat célja Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek bemutatása
e
 
Megvalósítás módja: Egy minimu
k
Értékelésnél szempont a film településreklám értéke, a látvány, a településértékeinek 
széleskörű, információ gazdag és érthető, kellemes hangvételű bemutatása.  
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
- 
- A pályamű CD lemezen egy példány
- Pályázó hozzájárulása, hogy az önkor
szabadon felhasználhatja a pályaművet 
 

Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl Község 
nkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 

A pályázatokat 2010. június 30-ig a 
Ö
A beérkezett pályázatokat a kiíró 2010. július 31-ig bírálja el.  
Eredményhirdetés: 2010. évi Keczöl Napon  
 

utalomban részesül. Minden benyújtott pályamű 
emutatásra kerül Rábakecöl honlapján. Diák pályázó(k) által benyújtott munkák közül a 

Díjazás: A díjnyertes munka 15 000 Ft pénzj
b
legjobbnak ítélt filmet az önkormányzat regisztrálja és feltölti a „Kerülj a térképre!” 
Magyarországot bemutató weboldalra. 
 

bakecol.huA pályázati felhívás letölthető a www.ra  honlapról. További információ Tuba Erik 
olgármestertől kérhető. 

er 30.        Tuba Erik 
         Polgármester 

ábakecöl, 2009. november 26. 

            Tuba Erik 
          p ter 

p
 
Rábakecöl, 2009. novemb
 
 
 
 
R

olgármes
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…/2009. (XII…..) Rábakecöl Község Önkormányzatának rendelete 

az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sportélet 
támogatásáról 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzata az Alkotmánnyal, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvénnyel, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénnyel és az Európai 
Sport Chartával, a XXI. Nemzeti Sportstratégiával, és az önkormányzat Sportkoncepciójával 
összhangban a sportról szóló 2004. évi I. tv. (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (6) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

I. Általános rendelkezések 

1. § Jelen rendelet célja, hogy megállapítsa Rábakecöl Község Önkormányzatának (a 
továbbiakban: önkormányzat) a sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit. Az 
önkormányzat költségvetéséből a sportra fordítandó összeget az éves költségvetési rendeletek 
határozzák meg. 

2. § A rendelet hatálya kiterjed: 
a) Rábakecöl Község Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a Körjegyzőség 

rábakecöli hivatalára, 
b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportszervezetekre, 

sportlétesítményekre, a sportlétesítmények fenntartását ellátó szervezetekre és gazdasági 
társaságokra, 

c) az iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatok tekintetében az oktatási 
intézményekre, iskolai sportkörökre, diáksport-egyesületekre, 

d) az önkormányzat által támogatott sportszervezetekre, testneveléssel és sporttal 
foglalkozó gazdálkodó szervezetekre. 

3. § (1) Az önkormányzatnak a sporttörvény alapján sporttal kapcsolatos kötelező feladatai 
az alábbiak: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 
megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 

feltételeit, 
e) a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati 

iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket, 
f) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, 
g) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, 
h) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe 

tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok sportjára, a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjára, 

i) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 
j) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, 
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k) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos 
sport

l) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 
(2 tai 

az alábbiak: 
a) a lakosság minden rétegét ösztönzi a sportolásra, 

) fejleszti a szabadidősport feltételeit, 
) az egyéni sportteljesítmény javítása céljából támogatja, fejleszti az utánpótlás-nevelést, 

tudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 

) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos – lehetőségeihez mérten – önként vállalt felada

b
c
d) támogatja a sporttevékenységet, 
e) fejleszti a sportlétesítményeket, 
f) segíti a sportrendezvények lebonyolítását, 
g) segíti a települési szakszövetségek működését, 
h) tám
4. § Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásában közreműködnek:  
a) a Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester, a bizottság(ok), ellátják a jelen 

rendeletben meghatározott sportigazgatással kapcsolatos feladatokat, 
b) az önkormányzat Szerve an meghatározott szervezeti 

egység látja el az önkormányzat számára a sporttörvényben előírt feladatok, a települési 
sp

intézmények, iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek látják el az iskolai 
te olatos önkormányzati feladatokat. 

rttal kapcsolatos feladatellátás pénzügyi forrása 

t az éves költségvetési rendeletében az alábbi előirányzatok keretében 
ál

ogatja a fogyatékosok sportját. 

zeti és Működési Szabályzatáb

ortkoncepcióban, valamint e rendeletben meghatározott feladatok koordinálását, igazgatási, 
szervezési feladatait, 

c)  az Ügyrendi Bizottság ellenőrzi a sportcélú támogatások felhasználását, 
d) az oktatási 
stneveléssel és diáksporttal kapcs

II. A spo

5. § Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatellátásának pénzügyi forrását a 
Képviselő-testüle

lapítja meg: 
a) Működési költségek  
b) Sportcélú támogatások  

 nevesített sportcélú kiadások 

 Sportcélú támogatások Sportfeladatok előirányzata nevesítve tartalmazza a 
ki l á

nyzat pályázati sportalapot nem képez. Az 5. § alapján tervezett kereten túl 
a n á

i szervezetek. 
dönt. A Tartalékalap 

az

c) Egyéb előirányzatokban külön nem
d) Tartalékalap (minimum 5%) 
6. § (1) A
eme t sportegyesületek t mogatását, 
 (2) Az önkormá
19/2006. re delet alapján kiírt felhívásokra p lyázhatnak sportcélú tevékenységek és 

rendezvények támogatására helyi társadalm
(3) A Tartalékalap felhasználásáról kérelemre az Ügyrendi Bizottság 
 alábbi célokra használható fel: 
a) ö ján kívül hátrányos helyzetbe került sportszervezet támogatása, nhibá
b) sportszervezet eredményességét, tevékenységét befolyásoló, előre nem tervezhető kiadás 

finanszírozása, 
c) teleülési, nyitott spor

nevelési támogatása 

int - 

tversenyek támogatása. 

III. A sporttámogatás rendszere 

Sportszervezetek működési, versenyzési és utánpótlás-

8. § (1) Az önkormányzat - a települési sportkoncepcióban elfogadott szempontok szer
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támogatja a versenysportot. 
működési támogatás és után(2) A támogatás célja lehet pótlás-nevelés. A működési célú 

ön ni a sportszervezet 
ut

iségi (rendszeresen sportolók száma), mind minőségi (elért versenysport 
er

zletekben, külön szerződésben foglaltak alapján 
ne tt 
te ek arányában súlyozható. 

at az egyes sportszervezetekkel szerződést köt, melyben 
az szakmai elvárásokat, a támogatás kiutalásának 
gy  meghatározható a támogatási összegből 
az int a járulékos költségekre fordítható rész. 

 teljes 
kö

melkedő eredményeket elért sportolóit és sportszakosztályait. A 
tá n a Képviselő-
te

rsenyrendszerében elért 
sporteredményt lehet elismerni. A támogatás feltétele a sporteredmény elérését követően az 
azt igazoló s sportági 
szakszövetség, sportszövetség igazolásának benyújtása. 

t a település sportkoncepciójában elfogadott elvek alapján nyújt 
tá si szabadidősport események, programok megrendezéséhez. A 
tá em nevesített sportcélú 
ki pján az Ügyrendi Bizottság dönt. 

ok sportjának támogatása 

an külön nem nevesített sportcélú 
ki

tmény-használat 

14. § Az önkormányzat a sportját azzal is támogatja, 
hogy az érintett sportszervezetek számára az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján biztosítja a 
tula ny 
használatát. Az önkormányzat az érintett sportszervezetekkel megállapodást köt, melyben az 
el

kormányzati támogatás megítélésekor kiemelten kell figyelembe ven
ánpótlás-nevelés területén végzett tevékenységét, az utánpótlás-nevelésének színvonalát 

mind menny
edmények) szempontból. 
(3) Az éves támogatás kiutalása rés
gyedéves vagy havi rendszerességgel történik. A támogatási díjrész mértéke a támogato
vékenysége során jelentkező költség
(4) A támogatásról az önkormányz
 ellátandó feladat arányában meghatározza a 
akoriságát és súlyozott mértékét. A szerződésben
 utánpótlás-nevelésre fordítandó valam
(5) A támogatott sportszervezet tevékenységéről tárgyévet követő január 31. napjáig
rű szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be támogatónak. 

Eredményességi támogatás 

9. § (1) Az önkormányzat a tartalékalap terhére tárgyév végén támogathatja a 
sportszervezetek kie

mogatásról az Ügyrendi Bizottság kezdeményezésére és javaslata alapjá
stület dönt. 
(2) Eredményességi támogatással, illetve jutalommal a sportág ve

versenyjegyzőkönyv hiteles másolatának, vagy az országo

Szabadidősport támogatása 

12. § Az önkormányza
mogatást az egyes települé
mogatásról (a 5. § c) pontjában írt Egyéb előirányzatokban külön n
adások keret terhére) kérelem ala

Fogyatékos

13. § Az önkormányzat a település sportkoncepciójában elfogadott elveknek megfelelően 
támogatja (a 5. § c) pontjában írt Egyéb előirányzatokb

adások keret terhére) a fogyatékosok sporttevékenységét. A támogatásról kérelem alapján a 
Ügyrendi Bizottság dönt.  

 

Kedvezményes létesí

 település diák-, szabadidős- és verseny

jdonában lévő sportlétesítmények térítésmentes, illetve kedvezményes létesítmé

látandó feladat arányában meghatározza a kedvezmény nagyságrendjét. 
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IV. Záró rendelkezések 

15. § Jelen rendelet alkalmazásában a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. §-a az 
irányadó, továbbá: 

iadások: nevezési díj, bírói, játékvezetői díj, sportorvosi vizsgálat díja, 
felkészüléssel és versenyzés

Versenyeztetési k
sel összefüggő utazási, szállás, étkezési költségek, felkészüléssel 

és

 jegyző 

 

 versenyzéssel összefüggő sporteszközök beszerzésének, javításának költségei. 
 
 
 
 
 
 

Tuba Erik  Dr. Gál László 
 polgármester 
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 Rábakecöl Község 
Tuba Erik polgármester 

Önkormányzata 

 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 

Cím: 
x: 96/257-529 
 H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 

Tel/Fa

K selő-testületének ülése 
2009. november 30. 
 
12. napirend: Álláspályázat kiírása Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál háziorvos álláshely 
betöltésére 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 

Kérem, hogy az alábbi álláspályázat tervezetet megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni, majd 
azt elfogadni szíveskedjenek. 
 

Meghirdető szerv neve, címe: 
  Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. 
 
 Munkakör, munkahely megnevezése: 

- háziorvos 
- közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozó háziorvosként 
- területi ellátási kötelezettséggel 
- központi ügyeleti szolgálatban való részvétellel 

 
Feladat: a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 4-5. §-ban foglaltak 

 
Pályázati feltételek: 
- a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 4-5. §-ban foglalt képesítés 
- végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- MOK tagság igazolása 
- saját tulajdonú személygépkocsi és vezetői engedély 
- szakmai önéletrajz 

 
Juttatások, egyéb információ: 
- szolgálati lakás (3 szoba összkomfort) biztosítva 
- határidő: 2009. december 1. napjától visszavonásig 
- az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető 
- a pályázatok benyújtása: Tuba Erik polgármesterhez a Polgármesteri 

Hivatal címére 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. Érdeklődni a 06 (30) 660-1860 
telefonszámon lehet. 

 
Rábakecöl, 2009. november 26. 
            Tuba Erik 
          polgármester 

épvi
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145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 
a Nem  Program keretében a vidéki települések 
megú  és f ogatások részletes 

ől 
 

. november 16. és december 15. között 

zeti Diverzifikációs
jítására ejlesztésére igénybe vehető tám

feltételeir

sa 2009 A támogatási kérelmek benyújtá
lehetséges. 
 
A támogatás célja  

1. § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a lakosság
elvándorlásának mérséklése érdekében a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösség
terek, közter

 
i 

ületek állapotának javítása, a helyi piacok létrehozásával és fejlesztésével a 
mezőgazdasági termelés értékesítési csatornáinak bővítése. 
  
Értelmező rendelkezések 

. § (1) E rendelet alkalmaz2 ásában 
… 

a 4. melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési 
isebbségi önkormányzat, 

4. ügyfél: 
olyan önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi 

rsulá tett - a 4. melléklet szerinti - település a tagja, továbbá a 

 
5. hát nyos tt térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 
7.) K ghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérség, 

valamin a társa sági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országo átlagot  jegyzékéről 
szóló 24 2006. (X  által meghatározott település, 
… 

k
tá s, amelynek a fejlesztéssel érin
nonprofit szervezet vagy az egyházi jogi személy, 
…

rá helyzetű terület: a kedvezményeze1
1 orm. rendelet 2. melléklete által me

t dalmi-gazda
s jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések
0/ I. 30.) Korm. rendelet melléklete

  
A támogatott célterületek, a támogatás jellege 
3. § (1 a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 
ideigle ozásáról szóló 
1290/2005/EK ren tanácsi rendelet 
6. cikkében megh lósítására támogatás vehető 
igénybe az alábbi
a) helyi agy ors ésében szereppel bíró 
épülete el kapc

a) tele lési szilá lak mentén fekvő épületek külső és belső felújítása, 
ab) tele özvetlenül övező épületek külső és belső felújítása, 
ac) helyi turiszt lenésében szereppel bíró 
épületh közvetle  belső felújítása; 
b) a tele lés kör
ba) kisl tékű infr
bb) az utak
pihenőhely , 

c) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöldfelületek, látvány- és használati 
fejlesztése; 

) E rendelet alapján 
n  rendszes er megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszír

20/2006/EK delet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 3
atározott diverzifikációs intézkedések megva
 célterületeken: 

 v zágos védelem alatt nem álló, a település megjelen
kk solatos fejlesztés: 
pü rd burkolatú útvonaa
pülés központját alkotó vagy k

ikai látványossághoz vagy a település megje
ez nül vezető útvonalak mentén fekvő épületek külső és
pü nyezetét és megjelenését javító fejlesztés: 

ép astruktúra-fejlesztés, 
 mentén elhelyezkedő járdák kivételével a védelem alatt nem álló közparkok, 

ek, sétautak fejlesztése
b
térelemek kialakítása, meglévők 
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c) alapvetően a helyben értékesítési feltételeinek 
javítá , az 
előírá
ca) fe
cb) egyéb üzlethelyiségek kialakítása, a ztése, 
c) egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek kialakítása, a meglévők fejlesztése, 

megtermelt mezőgazdasági termékek 
sa érdekében új piacok létrehozása, a meglévő piacok fejlesztése, bővítése
soknak történő megfeleltetése céljából a piac területén: 
dett és fedetlen elárusítóhelyek kialakítása, a meglévők fejlesztése, 

 meglévők fejles
c
cd) raktárak kialakítása, a meglévők fejlesztése, 
ce)  és hatósági helyiségek kialakítása, a meglévők fejlesztése, 
f) szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és vízellátás, parkoló, út 

ők fejlesztése, 

szociális
c
kialakítása, a meglév
cg) szelektív hulladékgyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, a meglévők fejlesztése, 
ch) a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök, gépek, berendezések beszerzése; 
d) 

KM rendeletnek megfelelően. 
) A célterületek közül együttesen több is szerepelhet egy támogatási kérelemben. 

kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítása, a meglévők korszerűsítése a 
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) G
(2
(3) Az (1) bekezdés a) pon jában meghatározott célterület vonatkozásában nem támogathatót  
a) ktúra-fejlesztés, így különösen gázhálózat, elektromos 

zat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, 
önálló települési alapinfrastru

háló
tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, a hulladékgyűjtés 
kivételével hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat 
fejlesztése, 
b) ól szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) 

ezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok - a köztemető fenntartása 
az önkormányzatok által a helyi önkormányzatokr

bek
kivételével - ellátását szolgáló épület fejlesztése, 
c) kastély fejlesztése, 
d) vár és várrom bemutathatóvá tétele, rekonstrukciója, 
e) az önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése. 
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában m ogathatóeghatározott célterület vonatkozásában nem tám  
a) astélyok, várak kertjeinek, parkjainak fejlesztése, 

 gyűjteményes növénykertek és történeti kertek rendbetétele, 
k

b)
c) ederkotrás, -tisztítás,  hordalékok takarítása (m ), iszaptalanítás
d) csatorna megtisztítása, rendbetétele, infrastrukturális fejlesztése, 
e) 

szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat 

önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztés, így különösen gázhálózat, elektromos 
hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzivíz-vezetékek, 
tűzivíz-tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, a hulladékgyűjtés 
kivételével hulladékkezelő, egyedi 
fejlesztése, 
f) tavak rekonstrukciója. 

dó  (5) Az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épülethez kapcsoló
fejlesztésre nem vehető igénybe támogatás. 
(6) Nem igényelhető támogatás élő állat vásárlására. 
(7) Az (1) bekezdés d) atópontjában meghatározott célterület vonatkozásában nem támogath  a 

olák udvarán megvalósítandó 

tételei

kastélyok, várak kertjeiben, parkjaiban és az óvodák, isk
fejlesztés. 
  
A támogatás igénybevételének fel  

. 
 

(4) Kizárólag a 4. melléklet szerinti településen megvalósuló fejlesztésre nyújtható támogatás. 

4. § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7. § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek
…
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(5) Ha az ügyfél nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy, legkésőbb a hiánypótlás 
benyújtásakor a művelet megvalósulási helye szerinti településen székhellyel vagy 
telephellyel kell rendelkeznie. Ha a művelet több települést is érint, az ügyfélnek valamennyi 
településen székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. 
  
A támogatás mértéke, az elszámolható kiadások 
5. § (1) Ha az ügyfél által megvalósítandó fejlesztés a Szerződés 87. és 88. cikkének a de 

 15-i 1998/2006/EK 

 

minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december
bizottsági rendelet hatálya alá esik, akkor a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű 
(de minimis) támogatásnak minősül.
(2) Ha a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, 

is) 

akkor a támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja 
meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
(3) Ha a támogatás nem minősül mezőgazdasági célú csekély összegű (de minim
támogatásnak, akkor a támogatás ügyfelenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. 
 (4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. 
 (5) Ha a beruházás a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányul, a 
támogatás mértéke a (4) bekezdéstől eltérően az összes elszámolható kiadás 85%-a. 
 (6) Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy, a (4) és (5) bekezdéstől eltérően az 
ingatlant érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 

t fejlesztés nem támogatható. 

 rendelet 
ezőgazdasági termékek 

es feltételeiről 

70%-a és csak a külső felújítás költségei számolhatók el. Az ügyfélen kívül - a magyar állam 
kivételével - az egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság tulajdonában lévő ingatlanon végrehajtot
  
  
  
  

146/2009. (XI. 6.) FVM
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a m

értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részlet
  
A támogatási kérelmek benyújtása 2009. november 16. és december 15. között 
lehetséges. 
  
A támogatás célja 
1. § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a mezőgazdasági 

yképességének növelése, az élelmiszer-

 rendelkezések

termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, 
technológiák bevezetésével a mezőgazdasági üzem, illetve a mezőgazdasági termékeket 
feldolgozó vállalkozás összteljesítményének és versen
biztonsági és -higiéniai feltételek javítása, a környezetterhelés csökkentése, továbbá az eddig 
melaszt feldolgozó, ipari célú nyersszeszt előállító termelők alapanyagváltásának elősegítése. 
  

rtelmezőÉ  

atározott leghátrányosabb helyzetű kistérség, 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
… 
15. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 

) Korm. rendelet 2. melléklete által megh16.
valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
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országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete ltal meghatározott település, 
… 
18. ügyfél: az egyéni vállalkozó, egyéni cég, szervezet, ha

á

 KKV-nak vagy nagyvállalatnak 
inősül. m

… 
  
A támogatott célterületek, a támogatás jellege 
3. § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 
ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 
1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 
6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések megvalósítására támogatás vehető 
igénybe az alábbi célterületeken: 
a) a versenyképesség javítása, a termékszerkezet átalakítása, 
b) az élelm 

sa, továbbá az üzemirányítás korszerűsítése, 
iszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energia-

felhasználás racionalizálá
c) vágópontok létrehozása és korszerűsítése, 
d) 

ersszesz 
melasz kiváltását célzó alapanyag-diverzifikáció részeként nyersszesz előállítása 

céljából technológiai blokk, nyersszesz fogadóblokk, nyersszesz előkészítő blokk, ny
gyártási blokk, nyersszesz melléktermékvonal blokk, nyersszesz energetikai blokk létesítése, 
felújítása. 
  
(2) A támogatás kizárólag a Szerződés I. mellékletében meghatározott termékek - a halászati 
termékek kivételével - feldolgozását szolgáló műveletekre vehető igénybe. 
  
(3) Támogatás az (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen kizárólag a 4. mellékletben 

eghatározott termékekkel kapcsolatos műveletre vehető igénybe. Támogatás csak abban az 
etben nyújtható, ha az ügyfél a beruházással érintett termékek esetében a 4. mellékletben 

meghatározott termékek  a beruházással érintett 
te t 
követő e

m
es

értékesítéséből származó árbevételének
rmékek értékesítéséből származó árbevételéhez viszonyított aránya a beruházás befejezésé

lső - lezárt - teljes gazdasági évtől kezdődően meghaladja az 50%-ot. 
  
(4) Támogatás az (1) bekezdés b) 

K tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
letek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai 

pontja szerinti célterületen kizárólag a gazdasági 
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 

037/90/EG3
vonatkozó EK-rende
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a 2. mellékletben meghatározott - az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) 

zdés c) pontja szerinti célterületen kizárólag a 3. mellékletben 
 esetén vehető igénybe. 

pontja alapján az állami adóhatósághoz 
bejelentett - tevékenységek valamelyikét főtevékenységként végző ügyfél számára nyújtható, 
ha a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek - a halászati termékek kivételével - 
értékesítéséből származó árbevételének aránya a vállalkozás összárbevételének 50%-át 
meghaladja. 
  
(5) Támogatás az (1) beke
szereplő feltételek együttes megléte
  
A támogatás igénybevételének feltételei 
4. § … 
(4) A 0203, 0401, 1101, 1102, 1103 és 1104 kezdetű Kombinált Nómenklatúra-kódok, 
valamint a 0206 30 00 és a 0206 80 10 közötti, a 0207 11 10 és a 0207 14 99 közötti 
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Kombinált Nómenklatúra-kódok alá tartozó termékek esetében - a malmi-, a folyadéktej-
feldolgozó és a vágóüzem tekintetében - kizárólag a meglévő kapacitás korszerűsítésére 

yuló műveletre adható támogatás. irán
  

) A 3. §(5  (1) bekezdés d) pontja szerinti célterületen nem nyújtható támogatás 
a) lyan fejlesztéshez, amely nyersszesz gyártási blokkot nem tartalmaz, 

 olyan fejlesztéshez, amely esetében az érintett nyersszesz gyártási blokk éves kapacitása 
 a negyvenezer tonnát, 

o
b)
nem haladja meg az ezer tonnát, vagy meghaladja
c) 

a s
a nyersszesz gyártási blokk névleges teljesítményéhez igazodóan 15 munkanapot 

meghaladó alapanyag-készlet tárolásár  alkalmas tárolóegység-rész létesíté éhez, 
felújításához, 
d) 

hez, épület, épületrész építéshez, felújításához, 
technológiai blokk telephelyen belüli üzemeltetéséhez nem kapcsolódó gép, szoftver, 

laboreszköz, berendezés beszerzésé
e) zodóan 30 munkanap alatt 

 a
a nyersszesz gyártási blokk névleges teljesítményéhez iga

gyártott végtermék-készletet megh ladó mennyiség tárolására alkalmas tárolóegység-rész 
létesítéséhez, felújításához, 
f) olyan fejlesztéshez, amely eseté ul meg melasz kiváltása. ben nem valós
  
(8) A 3. § (1) bekezdés d) 

olgozásával előállított alkoholterméket az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt 
zárólag ipari célra értékesíti, használja fel. 

eg. Az ügyfélnek 
gkésőbb a hiánypótlás benyújtásakor a művelet megvalósulási helye szerinti településen 

pontja szerinti célterületen a támogatás igénybevételének további 
feltétele, hogy az ügyfél vállalja, hogy a fejlesztéssel előállított nyersszeszt vagy annak 
tovább feld
ki
… 
(11) Művelet kizárólag a 6. melléklet szerinti településen valósulhat m
le
székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha a művelet több települést is érint, az 
ügyfélnek - a (12) bekezdésben foglalt kivétellel - valamennyi településen székhellyel vagy 
telephellyel kell rendelkeznie. 
(12) Kizárólag gépberuházást tartalmazó művelet esetén az ügyfélnek csak a 6. melléklet 
szerinti egyik településen kell székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie. 
  
(13) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületen az egyes gépek és 
berendezések az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusának a 2410; 
2420; 2430; 2440; 2490 csoportkódjai alatt szereplő tételekből szerezhetőek be úgy, hogy a 
művelet a felsorolt gépcsoportok mindegyikéből legalább egy elemet tartalmazzon. 
  
A támogatás mértéke, elszámolható kiadások 
5. § (1) A támogatás összege támogatási kérelmenként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 
legalább 10 000 eurónak és legfeljebb 1 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet. 
  
(2) A 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületen egy támogatási kérelem benyújtásával 
igénybe vehető támogatás legalacsonyabb összege 8000 eurónak megfelelő forintösszeg, 

gmagasabb összege 480 000 eurónak megfelelő forintösszeg. le
(3) A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenység esetén az igénybe vehető 
támogatás legmagasabb összege támogatási kérelmenként 200 000 eurónak megfelelő 

rintösszeg. 

mogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a. Ha az ügyfél nagyvállalatnak 

fo
  
(4) A tá
minősül, a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 20%-a. 
… 
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(6) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül 
a) a létesítmény építése, bővítése, felújítása, 
b) ológiai berendezések katalógusában szereplő gép, 

rendezés beszerzése, 
az élelmiszeripari gépek és techn

be
c)  gazdálkodás 

iszolgáló hardver 
a számítógépek működését lehetővé tevő alapszoftverek kivételével a

bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztésére és az azt k
beszerzésére irányuló beruházás, 
d) az NDP Vhr. 22. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások, 
e) 

, sz k
technológiai blokk, nyersszesz fogadóblokk, nyersszesz előkészítő blokk, nyersszesz gyártási 

blokk, nyersszesz melléktermékvonal blokk nyerssze  energetikai blok  
yuló beruházások megvalósítása. 

létesítésére, 
felújítására irán
  
  
  

zeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági 

  
támogatási kérelmek benyújtása 2009. november 16. és december 15. között 

  
  

147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 
a Nem

üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének 
feltételeiről 

A 
lehetséges. 
  
A támogatás célja 
1. § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a mezőgazdasági 
termelés színvonalának javításával vagy új termékek, környezetkímélő, energiahatékony 
eljárások, technológiák bevezetésével a mezőgazdasági üzemek összteljesítményének 
növelése és tevékenységi körük bővítése. 
  
Értelmező rendelkezések 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
… 

rvest tevékenység: a betakarítást, szedést követő olyan manipuláló, válogat6. post ha ó, tisztító, 
omagoló, hűtő folyamatok összessége, amely a termék eltarthatóságát és eladhatóságát 

ltoztatja meg, 
cs
növeli, a termék formáját, állagát azonban nem vá
… 

helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (X8. hátrányos I. 
.) Korm. rendelet 2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérség, 

ozott település, 

17
valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatár
… 
  

célterületek, a támogatás jellegeA támogatott  
 § E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 

0/2006/EK tanácsi rendelet 
meghatározott diverzifikációs intézkedések megvalósítására vehető igénybe 

támogatás az alábbi célokra és azon belül célterületekre: 

3.
ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 
1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 32
6. cikkében 
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a) növénytermesztés korszerűsítése, 
aa) cukorrépadepók létesítése, 
ab) magtárak építése és felújítása, 
ac) beszerzése, gépek, berendezések 
ad) szárító és tisztító berendezések beszerzése, 
ae)

agtermesztés létesítményeinek építése, korszerűsítése; 
 géptárolók létesítése, 

af) vetőm
  
b) állattenyésztés korszerűsítése, 
ba) férőhelyek felújítása, bővítése és újak létrehozása, 
bb) állategészségügyi, környezetvédelm édelmi feltételeknek való megfelelés, 

) takarmánytárolást szolgáló tárolók létesítése, 
) takarmányozást szolgáló gépek, berendezések beszerzése; 

i, munkav
bc
bd
  
c) kertészeti korszerűsítés, 

) új termesztő létesítmények létrehozása, meglévő termesztő létesítmények korszerűsítése, 
cb) post harvest tevékenysé
c

ca
get elősegítő beruházások támogatása, 

c) gépek, berendezések beszerzése, 
c  k
  
A támogatás igénybevételének feltétel

d) ertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása. 

ei 
4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosul - ha az NDP Vhr. 7. § (1) bekezdésében t 
meghatározott feltételeknek megfelel - 
a) a zdasági termelő, 

 a termelői csoport, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, a termelői szervezet vagy 
[a továbbiakban a) és b) együtt: ügyfél]. 

e
 kell rendelkeznie. Ha a művelet több települést is 

int, az ügyfélnek - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - valamennyi településen lakóhellyel, 
l kell rendelkeznie. 

Kizárólag gépberuházást tartalmazó művelet esetén az ügyfélnek csak a 2. melléklet 

mezőga
b)
azok leányvállalatai 
  
(2) Művelet kizárólag a 2. melléklet szerinti településen valósulhat meg. Az ügyfélnek 
legkésőbb a hiánypótlás benyújtásakor a művelet megvalósulási hely  szerinti településen 
lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel
ér
székhellyel vagy telephellye
  
(3) 
szerinti egyik településen kell lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkeznie. 
  
A támogatás mértéke, elszámolható kiadások 
5. § (1) A támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 1 000 000 eurónak 
megfelelő forintösszeg. 
(2) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a. 
… 
(4) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül 
a) a astruktúra 

akítására irányuló beruházások megvalósítása, 
 a gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések beszerzése, 

 létesítmény építése, bővítése, felújítása, valamint a kapcsolódó infr
kial
b)
c) termálkútfúrás és a meglévő termálkút fe a nmaradását biztosító beruházások, n
d) az NDP Vhr. 22. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. 
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148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 

s Program keretében a mikrovállalkozások 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

 és december 15. között 

a Nemzeti Diverzifikáció
létrehozására és fejlesztésére 

  
A támogatási kérelmek benyújtása 2009. november 16.

hetséges. le
  
A támogatás célja 
1. § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vállal

sség ösztönzése, a munkahelyek megt
kozói 
artása 

szerkezet fejlesztése az új 
vállalkozások beruházásainak, 

ésének a támogatása által. 

aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képe
és új munkahelyek létrehozása, valamint a gazdasági 

ikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrom
műszaki-technológiai fejleszt
  
Értelmező rendelkezések 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
… 

kívül végzett tevékenység: olyan tevéke2. mezőgazdaságon nység, amely független az ügyfél 
zdasági tevékenységéhez kapcsolódó földterülettől mezőgazdasági tevékenységétől, a mezőga

aés a mezőgazdasági h sznosítású épületeitől, 
… 

ló mikro4. ügyfé vállalkozás, valamint az olyan természetes személy, l: működő vagy indu
aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának 
időpontjáig egyéni vállalkozóvá válik, és tevékenységét - ha főállású alkalmazottat nem 

glalkoztat - főállásban ekként végzi, fo
… 
  
A támogatás tárgya, elszámolható kiadások 
3. § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 
ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 

290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2001 6. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 

, amely 

6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések megvalósítására támogatás vehető 
igénybe a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, a 

) bekezdésben meghatározott, mezőgazdaságon kívül végzett olyan tevékenységre(2
szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett vagy

1 lapján 
 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 6. § (3) bekezdés d) 

zközök és elszámolható költségek a 

pontja a az állami adóhatósághoz bejelentett 
tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem 
benyújtásáig felvett tevékenységei között. 
  
(2) E rendelet alapján támogatható tevékenységek, es
következők: 
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök - a 3. mellékletben szereplő eszközök 
kivételével - beszerzése, 
b) a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez tartozó építés, 
épületfelújítás, épületkorszerűsítés, új épület kialakítása, 
) kizárólag a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületr észhez kapcsolódó 
sléptékű infrastruktúra-fejlesztés, 
 a 2. mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, 
abvány bevezetése, 

c
ki
d)
sz
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e) az NDP Vhr. 22. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. 
  
(3) A (2) bekezdés d)-e) dás 
ö

pontjában meghatározott támogatható tevékenység vagy kia
nállóan nem szerepelhet egy támogatási kérelemben. 

  
(4) Ha a (2) bekezdés b) és c) n

lapterület arányosan kell meghatározni. 

pontjában foglalt tevékenységek közvetlenül em csak a 
gazdasági tevékenységgel érintett épületet vagy épületrészt érintik, akkor az elszámolható 

iadásokat ak
… 

 igényelhető támogatá(7) Nem s élő állat vásárlására. 
  
A támogatás igénybevételének feltételei 
4. § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7. § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

 …
(4) Nem vehető igénybe támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása 

hozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 

NACE Rev. 2. rendszerének létre
es meghatározott statisztikai területekre egy

2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi 
tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésekre: 

 B. nemzetgazdasági ágba tartozó tevéken
a) 55.10, 55.20 és 55.30 szakágazatba tartozó tevékenység, 
b) ység a 08.92 szakágazatba tartozó tevékenység a
kivételével, 

akágazatba tartozó tevékenység, 
d) a 46 ágazatba tartozó tevékenység, 
e) a 45.1, 45.3 és 45.4 alágazatba tartozó tevékenység, 

a K. nemzetgazdasági ágba tarto

c) a 47.30 sz

f)
vé
 zó tevékenység, valamint a 41 ágazatba tartozó 

kenység és 68 ágazatba tartozó tevékenység, te
g) az O és a P nemzetgazdasági ágba ta ozó tevékenység a 85.5 alágazatba tartozó rt
tevékenység kivételével, 
h) a 02 ágazatba tartozó tevékenység, 
i) 52.10 szakágazatba tartozó tevékenység, 
j) 77.31 szakágazatba tartozó tevékenység, 
k)

kágazatba tartozó tevékenység, 
m) 11.04 szakágazatba tartozó tevékenység, 
n) 49 ágazatba tartozó tevékenység, 
o) 50 ágazatba tartozó tevékenység, 
p)

 03 ágazatba tartozó tevékenység, 
l) 11.01 sza

 51 ágazatba tartozó tevékenység. 
  
(5) Nem nyújtható támogatás olyan fejlesztéshez, amely az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy 
turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 85/2004  (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 11. pontjában 
meghatározott érzékeny ágazatokba tartozó tevékenységhez kapcsolódik. 

.

  
(6) Művelet kizárólag a 4. melléklet szerinti településen valósulhat meg. Az ügyfélnek 
legkésőbb a hiánypótlás benyújtásakor a művelet megvalósulási helye szerinti településen 
lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha a művelet több települést is 
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érint, az ügyfélnek - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - valamennyi településen lakóhellyel, 
ékhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. 

művelet esetén az ügyfélnek csak a 
 melléklet szerinti egyik településen kell lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel 

sz
  
(7) Kizárólag gépberuházást, eszközbeszerzést tartalmazó 
4.
rendelkeznie. 

A támogatás mértéke 
  

5. § (1) Az e rendelet alapján megítélt támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de 
, 2006. december 15-i 1998/2006/EK 

zottsági rendelet hatálya alá esik, ezért mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) 
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló
bi
támogatásnak minősül. 

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 60%-a. 

.) FVM rendelet 
vidéki örökség védelméhez 

9. november 16. és december 15. között 

(2) A támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg 
a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
(3) 
  
  
  
  

149/2009. (XI. 6
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a 

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
  

sa 200A támogatási kérelmek benyújtá
lehetséges. 
  
A támogatás célja 

§  1.  A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a kulturális örökség 
fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, a településkép és a környezet állapotának javítása, 
az épített, a természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzése, megújítása. 
  
Értelmező rendelkezések 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
… 
4. ügyfél:  működő települési önkormányzat, települési 

nyzati társulás, többcélú kistérségi társulás, 
melléklet szerinti - település a tagja, továbbá a nonprofit 
ély, 

a 4. melléklet szerinti településen
nkormákisebbségi önkormányzat, olyan ö

amelynek a fejlesztéssel érintett - 4. 
szervezet vagy az egyházi jogi szem

 …
13. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 
17.) Korm. rendelet 2. melléklete által meghatározott leghátrányosabb helyzetű kistérség, 
valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település, 
… 
  
A támogatott célterületek, a támogatás jellege 
3. § (1) E rendelet alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 
ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 
1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 
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6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések megvalósítására vehető igénybe 
támogatás az alábbi célterületeken: 
a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény 
aa)

rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az érintett épület vagy épületrész belső 
felújítása, kors

 külső felújítása, 
ab) 

zerűsítése, 
) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület közvetlen megközelítését 

akítása, 
ac
szolgáló gyalogutak kial
ad) rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítása, 
ae) kapcsolódó zöldfelületeinek rendezése, létrehozása, felújítása, 
af) kapcsolódó kerítésének kialakítása, felújítása; 
  
b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának 
javítása, kialakítása, ezen belül 
ba) már meglévő útvonal mentén új 

henőhelyek létesítése, meglévők felújítása, 
) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációja; 

természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, 
pi
bb
  
c) az a) és b) pontban meghatározott építményekkel és látnivalókkal összefüggésben helyi 
identitás fejlesztését és  elősegítő intézkedések 
m
ca) tanösvény, te

) tájékoztató k ől, a környezet 

megőrzését, környezeti tudatosságot
egvalósítása érdekében 

matikus út, túraútvonalak kialakítása, 
iadványok készítése a helyi természeti és történelmi értékekrcb

védelméről, 
cc)  

se. 
helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítése 

s elhelyezéé
  
(2) Támogatás nem vehető igénybe 
a) 

, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat 

önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesztésre, így különösen gázhálózat, elektromos 
hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékvíz-elvezető rendszer, tűzi-víz vezetékek, 

zi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékgyűjtés tű
kivételével hulladékkezelő
fejlesztésére, 

az ingatlan azon belső részénb) ek felújítására, átalakítására, illetve ezen ingatlanokban 
található eszközök beszerzésére, amely a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat által kötelezően ellátandó 
közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátására 
szolgál, 

ület belső részének felújítására, kc) lakóép orszerűsítésére, 
d) kastély felújítására, korszerűsítésére, 
e)

llátó épületek belső részének felújítására, korszerűsítésére, 
g) lakóépület, valamint kastély, vár kertjének, parkjának fejlesztésére, 
h) az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér címmel rendelkező épületen megvalósuló 

esztésre, 

 vár felújítására, korszerűsítésére, 
f) kizárólag gazdasági funkciót e

fejl
hi) ordalékok takarítására (mederkotrás, -tisztítás, iszaptalanítás), 

j) ásárlására, 
nyzati bérlakás felújítására, korszerűsítésére. 

 élő állat v
k) önkormá
  
A támogatás igénybevételének feltételei 
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4. § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7. § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 
… 
(4)  az üzemeltetési kötelezettség végéig Az ügyfél köteles
a) a 3. § (1) bekezdés a)-c) 

tosítani a fejlesztés eredményének legalább heti 3 napon való 
pontjában meghatározott célterületre irányuló beruházás 

megvalósítása esetén biz
látogathatóságát, 
b) a 3. § (1) bekezdés a) alpontjában meghatározott célterületre irányuló beruházás 

on való rendszeres 
pont ab) 

megvalósítása esetén biztosítani az építmény legalább heti öt nap
látogathatóságát. 
  
(5) Kizárólag a 4. melléklet szerinti településen megvalósuló fejlesztésre nyújtható támogatás. 

valósulási helye szerinti településen székhellyel vagy 

rendelkeznie. 

 támogatás mértéke, elszámolható kiadások

(6) Ha az ügyfél nonprofit szervezet vagy egyházi jogi személy, legkésőbb a hiánypótlás 
benyújtásakor a művelet meg
telephellyel kell rendelkeznie. Ha a művelet több települést is érint, az ügyfélnek valamennyi 
településen székhellyel vagy telephellyel kell 
  
A  

 alá esik, akkor a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű 

5. § (1) Ha az ügyfél által megvalósítandó fejlesztés a Szerződés 87. és 88. cikkének a de 
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK 
bizottsági rendelet hatálya
(de minimis) támogatásnak minősül. 
(2) Ha a támogatás mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, 
akkor a támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja 

nem minősül mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) 
meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
(3) Ha a támogatás 
támogatásnak, akkor a támogatás ügyfelenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget. 
  
(4) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. 
(5) Ha az ingatlan tulajdonosa természetes személy, a (4) bekezdéstől eltérően az ingatlant 
érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a. 
Az ügyfélen kívül - a magyar állam és a megyei önkormányzat kivételével - az egyéb jogi 

9. (XI. 6.) FVM rendelet 
 

és december 15. között 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában lévő 
ingatlanon végrehajtott fejlesztés nem támogatható. 
  
  
  
  
  

150/200
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek

ösztönzéséhez ok részletes feltételeiről 
  

nyújtandó támogatás

A támogatási kérelmek benyújtása 2009. november 16. 
lehetséges. 
  

 támogatás célja A
1. § A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken a vidéki munkahelyek 

turizmusformákhoz kapcsolódó szálláshely- létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki 
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és szolgáltatásfejlesztéshez köthető beruházásoknak és a beruházások marketingjének a 
támogatása. 
  
Értelmező rendelkezések 
2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
1. alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység: a falusi szállásadás nyújtására 
alkalmas településen alkalomszerűen, látogatók részére nem egyéni vállalkozó magánszemély 
által 
a) 

 a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, 

a helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek 
bemutatása, 
b)
tevékenységek bemutatása, 
c) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása, 
d) saját előállítású népművészeti és

 amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és 
komplex módon - adott esetben a 

 kézműves termékek értékesítése, 
amely nem foglalja magában a szálláshely-szolgáltatást, 
2. falusi szálláshely: olyan szálláshely, 
a)
kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok 
kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt - bemutatásra kerüljenek, és 
b) 

ének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési 

ató, 

amely - a Központi Statisztikai Hivatal 2009. január 1-jén hatályos adatai alapján - 5000 fő 
alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken - a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési terv
Szabályzat megállapodásáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/1. mellékletében nem szereplő 
települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján 
gyógyhellyé nyilvánított területek kivételével - találh
3. ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshely: a nem üzleti célú közösségi, 
szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) 
bekezdés c)  szerinti átmeneti tartózkodást biztosító szálláshely, 

 turistaház: a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 
pont 2. alpontja

4.
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) alpontja szerinti átmeneti pont 3. 
tartózkodást biztosító szálláshely, 
5. lovas turisztikai szolgáltatás: a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) 
ÖM rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelő szolgáltató tevékenység, 
… 

 a 4. melléklet szerinti településen műkö8. ügyfél: dő települési önkormányzat, települési 
sebbségi önkormányzat, olyan önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi 
rsulás, amelynek a fejlesztéssel érintett - a 4. melléklet szerinti - település a tagja, továbbá a 
rmészetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás vagy nonprofit szervezet, 
 
. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 

17.) Korm. rendelet 2. m osabb helyzetű kistérség, 
v  
országos yzékéről 

óló 240/

tt célterületek, a támogatás jellege

ki
tá
te
…
15

elléklete által meghatározott leghátrány
alamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az

átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jeg
2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott település, sz

… 
  

 támogatoA  
alapján a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló 3. § (1) E rendelet 

ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 
1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet 
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6. cikkében meghatározott diverzifikációs intézkedések megvalósítására támogatás vehető 
igénybe az alábbi célterületeken: 

 a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi új falusi szálláshelyek kialakítása, már 
elyek bővítése, korszerűsítése, teljes vagy részleges 

a)
működő falusi szállásh
akadálymentesítése, 
  
b) 

aházak kialakítása, a már működő ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi 

tesítése, 

a vidéki településeken az új, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és 
turist
szálláshelyek és turistaházak bővítése, korszerűsítése, teljes vagy részleges 
akadálymen
  
c) k kiépítése, a már működő szolgáltatások bővítése, 

st előmozdító fejlesztés az 
minőségi és komplex szolgáltatáso

korszerűsítése, fejlesztése és marketingje, a foglalkoztatá
alábbi területeken: 
ca) alkal ég, mi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenys
cb) lovas turisztikai szolgáltatás, 
cc) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatás, 
cd) horgászturisztikai szolgáltatás, 
ce) borturisztikai szolgáltatás, 
  
d) 

él mezőgazdaságon belül végzett 

meglévő önkormányzati üzemeltetésű közfürdő fejlesztése. 
  
(2) Támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint az ilyen értékek 
hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenység, így különösen terepmotor, quad, 
downhill terepkerékpározás céljára, valamint az ügyf
tevékenysége fejlesztéséhez nem vehető igénybe. 
  
A támogatás igénybevételének feltételei 
4. § (1) Támogatás igénybevételére azon ügyfél jogosult, amely megfelel az NDP Vhr. 7. § 
(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 
  
(2) Kizárólag a 4. melléklet szerinti településen megvalósuló fejlesztésre nyújtható támogatás. 
(3) Ha az ügyfél nonprofit szervezet, természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, 

ésőbb a hiánypótlás benyújtásakor a művelet megvalósulási helye szerinti településen 

 

A támogatás feltétele

legk
lakóhellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel kell rendelkeznie. Ha a művelet több 
települést is érint, az ügyfélnek valamennyi településen lakóhellyel, illetve székhellyel vagy 
telephellyel kell rendelkeznie. 
  
(4) , hogy a támogatással megvalósítani kívánt fejlesztés esetén az 
érintett ingatlanhoz tartozó telek 

 feltüntetett nagysága a kérelem benyújtásakor új falusi 
szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új ifjúsági 
szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m2, 
b) ként vagy 

 közvetlenül megközelíthető. 
a támogatási kérelem benyújtásakor az ingatlan-nyilvántartásban közút

a) alapterületének tulajdoni lapon

magánútként bejegyzett útról
  
(5) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célter letre irányuló fejlesztés esetén a támogatás ü
igénybevételének feltétele, hogy 
a) sa fejlesztés eredményeként a zálláshely megfeleljen a szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
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kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) I. 
melléklet 6/A. részében foglalt követelményeknek, 
b) az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor az ügyfél rendelkezzen a Rendeletben előírt 
engedéllyel, 

sel érintec) a fejlesztés tt ingatlanon nem működik más típusú szálláshely, 
 a fejlesztéssel érintett rész elkülönített legyen a saját használatú helyiségektől, d)

e) 

s b) pontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén

a fejlesztés eredményeként (létrehozás, bővítés, korszerűsítés) legalább 6 férőhely 
valósuljon meg. 
  
(6) A 3. § (1) bekezdé  a nem üzleti 

lú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. 

ámogatható. 

cé
rendeletnek megfelelően legalább 30 férőhelyes, legalább „B” kategóriájú gyermek- és 
ifjúsági tábor, telepített sátortábor, „A” kategóriájú turistaház vagy engedélyezett 
ifjúsági szálláshely t
  
(7) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt 
a) a 3. § (1) bekezdés a) és b) yuló fejlesztés esetén a 

kínálni - amelyből az egyik szolgáltatás más 
odás alapján is nyújtható - az alábbiak közül: 

) étkeztetés, 

pontja szerinti célterületekre irán
vendégeknek legalább kétféle szolgáltatást 
szolgáltatóval történő megállap
aa
ab) szabadidős sport vagy rek

) vezetett túrázási lehetőség, 
reációs szolgáltatás, 

ac
ad) természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása, 
  
b) a 3. § (1) bekezdés c) 

n turisták által igénybe vehető üzletszerű 
olgáltatást nyújtani, 

pont cb)-ce) alpontja szerinti célterületekre irányuló beruházás esetén 
az ügyfél által meghatározott nyitvatartási időbe
sz
  
c) a 3. § (1) bekezdés c) 

ség szerinti három patkós minősítésű lovas 
olgáltatást végezni, 

pont cb) alpontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén 
legalább a Magyar Lovas Turisztikai Szövet
sz
  
d) a 3. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti célterületre irányuló fejlesztés esetén 
horgász turisták számára biztonságos és higiéniai helyiségekkel ellátott ingatlannal 
rendelkezni, 
  
e) enység végzése esetén a jogszabályokban előírt képesítési 

vetelményeknek általa vagy munkavállalója, jogi személy esetében a személyesen 
a képesítéshez kötött tevék

kö
közreműködő tagja által eleget tenni, 
  
f) tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben, és csatlakozni annak minősítési vagy 
promóciós rendszeréhez, így különösen területi, regionális, országos egyesülethez, 
szövetséghez, turisztikai termék-, nemzetközi védjegy- vagy minősítési rendszerhez, 
  
g) a 3. § (1) bekezdés a) yuló fejlesztés esetén a Falusi és 

groturizmus Országos Szövetsége által elismert minősítők általi minősítésnek megfelelő 
pontja szerinti célterületre irán

A
szolgáltatást nyújtani. 
… 
  
A támogatás mértéke, elszámolható kiadások 

 66 



5. § (1) Az e rendelet alapján megítélt támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de 
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK 

k minősül. 
haladhatja meg 

értéke, ha az ügyfél 
 természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, az elszámolható kiadások 60%-a, 

bizottsági rendelet hatálya alá esik, ezért mezőgazdasági célú csekély összegű (de minimis) 
támogatásna
(2) A támogatás ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem 
a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 
  
(3) A támogatás m
a)
b) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, az elszámolható kiadások 100%-a. 
  
(4) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a jóváhagyható támogatási 
összeg nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. 
  
(5) E rendelet alapján elszámolható kiadásnak minősül 
a) építmény építése, felújítása, korszerűsítése, 
b) a 3. mellékletben nem szereplő, a szálláshelyek, szolgáltatások működését szolgáló 
berendezési tárgyak, eszközök, 
c) a infrastrukturális és rekreációs fejlesztés, kisléptékű 
d) a csolódóan az árnyékot adó, a helyi 

ése, 
 horgászatturisztikai szolgáltatáshoz kap

vízgazdálkodási és talajadottságoknak megfelelő fafajok telepít
e) a a, 

 az NDP Vhr. 22. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások. 
szolgáltatás működtetéséhez szükséges minősítési eljárás díj

f)
… 

Az (5) bekezdés b)-d) pontja szerinti kiadások önállóan nem, kizárólag az (5) bekezdés a) 
kal együtt támogathatók. pontja szerinti kiadások

(7) 

  
(8) Nem vehető igénybe támogatás 
a) termőföld és ingatlan vásárlására, 
b) ingatlan b , 

 élő állat vásárlására, 
érleti díjára

c)
d) gondnoki lakásnak, az ügyfél által használt lakrész megépítésére, felújítására, illetve ilyen 
lakáshoz, lakrészhez eszköz, berendezés beszerzésére, 
e) zköz beszerzésére és beépítésére, 

 bontott építési anyag beszerzésére és beépítésére, 
használt es

f)
g) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére, 
h) éa gépkatalógusban szereplő t telek beszerzésére a 62-es gépcsoporthoz tartozó tételek 
kivételével, 
i) az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában szereplő tételek 
beszerzésére, 

usra, 
k) rendezvényturizm

 infoterminálok, touch info pontok kialakítására, 
usra, 

j) konferenciaturizm

l)
m)

  

 utcanévtáblákra. 
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Címzett: Rábakecöl Község Polgármesteri Hivatal 
               9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 

            Tuba Erik Polgármester Úr    
    

Feladó:   Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 
            9200 Mosonmagyaróvár Barátság u. 8.    

                Nagy Lajos Ügyvezető Igazgató 
 
Tárgy:   2010. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme 
 
Tisztelt Tuba Erik Polgármester Úr! 
Tisztelt Képvisel

ódnak, és fantasztikus 
lladékgazdálkodás 

szerét szigorúan az újrahasznosítás irányába tolják el.  Hazánkban a környezetvédelem 

adékgazdálkodásról szóló törvény, valamint 
nak végrehajtási rendeletei, továbbá az Európai Gazdasági Közösség, EGK irányelveinek 

os törvényi kötelezettségek szellemében KELL is hogy 
ind korszerűbbé, és hatékonyabbá tételére. 

aktuális törvényi szabályozásokkal ill. az EGK irányelveivel 

datos gondolkodásának hatékony 
tött együttműködési megállapodásaink is 

sági begyűjtésének ösztönzése érdekében. Ezen 

okat is figyelembe véve - azok a teljes működési területünkön 25 km-es 
 a lakossági újrahasznosítható és ill. a veszélyes hulladékait 
zettük a házhoz menő Pet palack és alumínium italosdoboz 

obb mértékben vesznek igénybe.  

 deponált hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése, azok közvetlen lerakástól történő 
térítése törvényi rendelkezések szellemében elkerülhetetlen a hulladékkezelő technológia 
lyamatos fejlesztése. Ez mellett a szerves hulladék házi komposztálása érdekében 

épszerűsítési kampányba kezdtünk, ill. komposztálási tanácsadó hálózatot szerveztünk, ill. a 
komposztáló rendszerek, eszközök értékesítését is megkezdtük.  

ő Testület! 
 
Magyarországon a hulladékgazdálkodás terén hasonló folyamatok játsz
gyorsasággal el is indultak, mint az EU többi országában történt, mely a hu
rend
húzó ágazattá vált mivel 3-4 év alatt kell a 10-15 éves lemaradásunkat behozni. A 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII hull
an
szellemében törekszünk, de a hatály
törekedjünk a hulladékgazdálkodás m
 
A Rekultív Kft. célja az 
összhangban a végleges lerakásra kerülő hulladékok csökkentése, 
újrahasznosítással, illetve a lakosság környezettu
formálása. A koordináló szervezetekkel kö
ezt a célt szolgálják. 
 
Korábban hulladékudvarokat, ill. hulladéklerakóinkon átvételi pontokat nyitottunk a minél 
nagyobb mennyiségben történő lakos
fejlesztéseket követően mára már kijelenthető, hogy - a már korábban meglévő 
hulladékudvar
vonzáskörzetekben fogadja
egyaránt. 2009 évben beve
gyűjtést, mely szolgáltatást az ügyfelek egyre nagy
 
A
el
fo
n
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2009. évben folytattuk az óvodai, iskolai környezeti nevelés programját a működési 
területünkön lévő oktatási intézményeket oktatási segédletekkel, mind papírgyűjtés 
támogatásával, mind rendezvények szervezésével segítettük. Erősítettük a felnőtt lakosság 
környezettudatos gondolkodásának fejlődését tájékoztatók, szórólapok közzétételével, 
sajtópublikációkkal, helyi médiák bevonásával. 
 

vétel nélkül támogattunk a társaságunkat megkereső civil szervezetet, lakossági 
zerveződést, mely tevékenység összefüggött az illegális hulladéklerakás ill. az u.n. „erdőszéli 

rmányzat által is preferált 
n a szelektív gyűjtés népszerűsítését speciális 

dott rendezvény komplett hulladékgazdálkodással 
történő díjmentes kiszolgálásával. 

ndelet 3 § (1) bekezdése alapján 
(”a közszolgáltatás díját úgy kell 

eghatározni, hogy a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez 
áltatás 

jleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására 
olgáltatás biztonságos és legkisebb költségű 

acitásának hatékony kihasználására, valamint a 
ulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra”)  összköltség 

íj, 
lapján, az 

dékkezelési 
özszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól. 

va p y k lté

y szerinti fogalom meghatározások rögzítése. 
 

Ki
s
tájsebek” felszámolásával éppen úgy, mint az adott Önko
megmozdulások, események, rendezvények sorá
gyűjtőedényzetek, kihelyezésével, ill. az a

 
Jelen beadványunkban, a 64/2008. (III.28.) Kormányre
megfogalmazott a), ás b). pontokra hivatkozva, 
m
szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolg
fe
alkalmas legyen, és ösztönözzön a közsz
ellátására, a közszolgáltató kap
h
arányos  részét a költségekbe bekalkuláljuk.  
 
A 2010. évi lakossági hulladékkezelési díjak, mint közszolgáltatási d
megállapításának kérelmét nyújtjuk be az alább felsorolt jogszabályok a
azokban leírtaknak megfelelően.  
 

2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
-  a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet a települési hulla
k
- 20/2006. (IV. 5.)  KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a 
hulladéklerakó l ka csolatos eg es szabályo ról és fe telekről című  rendelet. 
- 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai a biológiailag 
lebomló szerves anyagok lerakóktól történő eltérítésének szabályozása 
- A  fent leírt törvén

Díj megállapítási kérelmünk tartalma: 
 

1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása, és  
    rögzítése a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet paragrafusai alapján. 
 
2. A közszolgáltatás díjának meghatározása, és rögzítése kiemelve a 64/2008. 

 (III.28.) Kormányrendelet ide vonatkozó része a lakossági hulladékszállítási díjba   
    beépítendő költségekről. 
 

.)    3. Csorna régiója  2009 évi I-IX. hónap költségkalkulációja, a 64/2008. (III.28
Kormányrendelet 7. §-ának számítási, előírásai alapján.  
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4. 2010. évi közszolgáltatási díj költségkalkulációja 

 

 

5. 2010. évi közszolgáltatási díj megállapítási javaslat 
1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása (az
érvényben lévő jogi szabályozások szerint): 
 
1/a. A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a 

t 
nos köteles megfizetni. 

ülési 
e, hogy a 

ítésére 

a a 
ésében 

zolgáltató az 
tását. 

/d. Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató vagy 
k m

lenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a 
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni. 

 behajtható 
etén, a szerződő 

felek a  díjhátralék behajtásáról a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, 

latban 
ásnak 

asztó hatálya 
lül a 

      jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás  
      igénybevételére köteles, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 6 § (1) alapján. 
  
1/b.Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a 

Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, az
követően pedig az új tulajdo

 
1/c. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a telep

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltév
Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljes
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

   Továbbá nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, h
Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesít
az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közs
akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasz

 
1

az általa a épviselő-testület egyetértésével díjbeszedésre megbízott szá lát 
bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a 
Közszolgáltató részére közvet

 
1/e.A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját   
      negyedévente  kötelesek megfizetni.  
 
1/f. A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kell  
      kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén, a Ptk-ban meghatározott mértékű  
  késedelmi kamatot kell fizetni, mely díjhátralék adók módjára

köztartozás. Közvetlenül a lakosság felé történő számlázás es

26. §. alapján gondoskodnak. 
 
1/g.A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcso

. A kifogaz ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet
a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére hal
nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon be
Közszolgáltató válaszolni köteles. 

 
Üdülőingatlanok illetve 1/h. időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban    

ak helyett a használati 
     szezon időtartamát kell alapul venni. 

      vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell 
     megállapítani. Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő 
     közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési idősz
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2. A közszolgáltatás díja: 
 
 2/a.A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, 

lési 
i díjat - kell 

 
k előtt, 

asztott, a képviselő- testület  
által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása 

 
2/c.

éhez szükséges folyamatos költségek 

valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony 

 
2/d. m öltsé

l 
kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a fenntartással és 

ül a díjnak 
 díjbeszedés költségét, a környezetvédelmi 

kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett 
uló 

sok, 

 
/e. A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozásának, utógondozásának 

 
2/f. 

z   
táni bevételek azonban a teljes önköltségből 

levonásra kerülnek. 

őírások  
  

) bekezdés a) pontja szerinti   

illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak telepü
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat - továbbiakban: közszolgáltatás
fizetnie, a  64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján: 

2/b. A Közszolgáltató a díjfizetési idősza  lejárta legkésőbb november 30-ig 
kezdeményezheti a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással 
kapcsolatos költségeinek - költségelemzéssel alátám

mértékének függvényében. 

A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a a közszolgáltatást 
működtető szolgáltató hatékony működés
és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető 
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására 
alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb 
költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, 

hulladékgazdálkodásra 

 A díj egállapításánál k gnek és ráfordításnak minősül különösen a 
hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához 
szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek, a közszolgáltatássa

karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. Ezeken kív
tartalmaznia kell a számlázás és

illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályokon alap
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházá
illetve mérések és vizsgálatok költségét. A hulladékkezelő létesítmények és 
eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, 
bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat.  

2
és rekultivációjának biztosítása. 

2009 évre szóló beterjesztésünkben a szelektív csomagolási hulladékok gyűjtési 
költségei a  előző évhez hasonlóan a lakossági díjképzésbe beépítésre kerültek, 
a licenszdíj után és az anyagdíj u

 
2/g.A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó el
      alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek  
      meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel, 3. § meghatározott indokolt 
      költségek, és ráfordítások és a 3. § (2
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      fejlesztések összege, és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként  

 
gállapításához a Közszolgáltató köteles díjkalkulációt   

    készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj     

       
      r
 
2/i. A közszolgáltatás díját a képviselő- testület  tárgyéves díjfizetési időszakra 

 
2/j.      

      san eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét  
     figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető.  

 
3.C .

      kell megállapítani. 

2/h.A közszolgáltatási díj me
  
      alátámasztására. A díjkalkulációt, és az ár megállapítási javaslatot, a díjfizetési  

időszak lejárta előtt, legkésőbb november 30-ig az önkormányzat  
endelkezésére kell bocsátania. 

állapítja meg. 

A Közszolgáltató által teljesítendő, jogszabályokban meghatározott   
közszolgáltatás mértékét és minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére  
 az egységnyi díjaktól arányo

  
 

sorna Régió 2009  évi I-IX hónap költségkalkulációja: 

009 évi kalkuláció költségelemei Csorna Régió elkülönített, önálló költségei. A 
vetett költségek megosztási arányát a következő módon képeztük: 

4/2008. (III.28.) Kormány

 
A 2
köz
 
A 6 rendelet figyelembevételével, a teljes költségkalkuláció a 
övetkező számítási képletek alapján történt. 

 
3/a

k
 

. Egységnyi díjtétel számítása : 

9. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék – a szelektív 
adékgyűjtés árbevétele Huf-ban. (megjegyzés: a nevezett és itt a teljes 
öltségből levont bevétel díjképzésnél költségcsökkentő tényező kell legyen) 
az osz a  
009. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék 

tékegység: Huf / m3 

 
200
hull
önk
 / az tv
a  2
mennyiséggel, m3 –ben. 
 
Mér
 
3.b. Fejlesztési tartalék: 

A 2009. évi fejlesztési tartalék képzését  a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési 

alul
 
3. § t úgy kell meghatározni, hogy 

) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek 
es 

sát, 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól rendelet 
írott paragrafusa alapján 2009 évre konkrét összegben állapítottuk meg. 

(1) A közszolgáltatási díja
a
és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükség
költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és 
e) az a) pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlá

lmazza. korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat tarta
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A közszolgáltatás keretében történő hulladék ártalmatlanítása során alkalmazott 
e részben a jogszabályok által maghatározott követelmények 

gyértelmű szigorodása, részben a gazdaságosabb üzemeltetés miatt a 
. 
 

talmának 
erakás minél 

ogat arány elérése érdekében elkerülhetetlenek. 
 2010 évre tervezett fejlesztéseinket ezen a területeken kívánjuk fokozni, ezért 

/c. hónap szolgáltatási hulladékmennyiség 

technológiák fejlesztés
e
Jánossomorjai Regionális Hulladék Feldolgozóban tovább már nem halaszthatóak
Ezen fejlesztések elsősorban a szerves hulladék eltérítését, a komposztálási
technológia fejlesztését, a vegyes lakossági települési hulladék szerves tar
csökkentését célozzák, ill. a meglévő depótéren a hulladékl
gazdaságosabb magas tömeg-térf
A
szükséges tartalék tervezése 2010 évre, melyet a költségkalkulációnk (3/c) tartalmaz. 
 

 2009. évi I-IX 3  

i) 

z Csorna Régió jelenlegi ürített edényszerkezetét és ürítési gyakoriságát 

 
2009. évi I-IX hónap összes, lakossági rendszeres közszolgáltatásból származó 

rhulladék, m3-es mennyisége, természetesen elkülönítve a szolgáltatási (u.n. ipa
 gyűjtésből származó hulladékok mennyiségétől.

 
E
figyelembe véve 41.720 m3 
 
 
3/c.: 2009. évi I-IX hónap költségkalkulációja:  
                                                                                                               ezer Huf-ban  

Megnevezés 
összesen Lakosság  

Üzemanyag ktg.  15705 
Munkaruha  695 
E  3118 gyéb anyag ktg. 
Anyagköltség összesen:  19518 
Javítási ktg.  5449 
Egyéb anyagjellegű. Ktg. (posta, telefon, stb)  797 
Anyagjellegű költség összesen:  6246 
Biztosítás  196 
Egyéb ktg.   132 
Egyéb költség. összesen  328 
Bérköltség  18003 
TB + EHO  5723 
Egyéb bérjellegű összesen  838 
Bérjellegű költség összese  24563 
Amortizáció  4664 
Közvetlen költség összesen  55319 
Szeméttelep költsége  19470 
Általános ktg. cégre  11661 
Központi igazgatás  16838 
Egyéb ráfordítás  2136 
Iparűzési adó  2061 
Teljes önköltség 2009 I-IX hónap  107485 
Szelektív hulladék árbevétele  -5971 

fláció     4,5 %  4836 In
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Fejlesztési tartalék  10000 
2009 I-IX hónap teljes önköltség, 
megnövelve az inflációval és a fejlesztési 
tartalékkal, csökkentve a szelektív 
hulladékgyűjtés árbevételével 

 116352 

A 3/b. pont szerinti megadott szolgáltatási 
hulladék mennyiség m3 -ben   

 41720 

Egységnyi  díjtétel 1 m3-re jutó díja:  2788,9 
                                                                                                                             + ÁFA  
Lakossági arány 80 %, ebből Csorna környéke 73,088 %                                               

                    
                    

 
 

gnyi díjaktól arányosan eltérő és a 
ljesített közszolgáltatás jellegét  figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető”), 

e t

vi közszolgáltatási alapdíj költségkalkulációja:

 
Az alapköltségeket a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet  („a Közszolgáltató által 
teljesítendő, jogszabályokban meghatározott közszolgáltatás mértékét és minőségét 
meghaladó többletszolgáltatás esetére az egysé
te
alapján taglalja az alább követk ző pon ban.  
 
 4. 2010. é  

                  107.485  e Huf + ÁFA 

2010. évi fejles          .                         ...10.000 e Huf + ÁFA 
2009. évi szelektív hulladékgyűjtés árbevétele          .. f + ÁFA 

 teljes önköltsége + infláció + fejlesztési tartalék -  a szelek
jtés árbevételének csökkentésével a tényleges árbevétel:    

                                                                    ….116.352 e Huf + ÁFA 

n I-IX. hónapban a lakosságtól közsz körében elszállított 
s egység en számolunk: 41.720

n a lakossági hulladékszállítás, mint közszolgáltatás körében lakosságtól 
ulladék szállítási díja a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján:

IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék - szelekt
bevétel Huf-ban (hiszen ezek a díjképzésné költségcsökkentő tényezők) 

 
2009. I-IX. hó teljes önköltség:                   
2010. évi infláció     (4,5 % ) :                                                 ….4.836 e Huf + ÁFA  

ztési tartalék  
:                 - 5.971 e Hu

2009. évi I-IX. hó tív 
hulladékgyű
                             
 

2009. évbe olgáltatás 
lakossági hulladék mennyisége, melyet m3- e b  m3 

 
2010. évbe
elszállított h    
 
2009. évi I- ív 
hulladék ár l 
/ azaz osztva  

 hónapra, 3/b.
mennyiségg
 
 

 11 
 

tehát 

2.7
                                                   
 

a 2009. évi I-IX  pontban feltüntetett, elkülönített lakossági szolgáltatási 
el m3 –ben 

6.352 eFt  / 41.720 m3 = 2.789 Ft/m3  + ÁFA 

 
2010. évben a közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele: 

 
89 Ft/m3 + ÁFA  
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5. 2009. évi közs
 
A közszolgáltatási alapdíj kérelem a 64/20
hulladékkezelési közszolgáltatási 
szabályairól alapján számolva ké

08. (III.28.) Kormányrendelet települési 
díj megállapításának részletes szakmai 

szült. 

épülő szolgáltatási díjcsomag alapelemeket és 
melyekhez többletszolgáltatás is jár et 

 
A közszolgáltatási alapdíjra 
többletelemeket egyaránt tartalmaz,, ul. Ezek

zolgáltatási díj megállapításának javaslata: 

az elemeket az alábbiak szerint vázoljuk: 
 
 
5/1. Alapszolgáltatás: 
 
 
- A közszolgáltatás keretében szabványosított gyűjtőedényzet heti egy alkalommal 
történő ürítését,  

lomtalanítást 1 fős háztartás esetében 100 liter/háztartás, 2 
agy több fős háztartás esetében 200 liter/ház

- Évi 1x térítésmentes 
tartás mennyiségben. 

érdekében a kialakított 
 műanyag palack, üveg 

v
- A törvényben előírt szelektív hulladékgyűjtés elősegítése 

ulladékszigetekkel történő szelektív gyűjtés végzése (papír,h
és fém italos doboz frakciókra) 
- A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozása, utógondozása és 
folyamatos rekultivációja. 
-  Zöldhulladék jánossomorjai  

tás/év 

Házhoz menő zsákos pet palack és alumínium italosdoboz gyűjtés havi egy 

hulladékátadási ponton történő sajáterős átadási
lehetősége mennyiségi megkötés nélkül. 
- A temetői és lakossági zöld-hulladék elszállítása gyűjtőpontról 500 liter/háztar
mennyiségben, díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek részére kísérleti jelleggel 
enntartva   f
- 
alkalommal kísérleti jelleggel fenntartva  
 
 
5/2 A 2010 évben bevezetésre javasolt célalap rendszer: 
 
/2/1 Házhoz menő szelektív gyűjtéshez rendszeresített gyűjtőzsák 10 db/év/ingatlan 

 

en a lakossági igény ennél nagyobb, a lakosság más forrásból 
eszerzett zsákot is kihelyezhet, melyet a hulladéknaptárban rögzített időpontban a 
yűjtőjármű az ingatlan elől elszállít havi rendszerességgel. Gépjárműveinken az 

említett zsákok is m

2,647 Ft/liter x 110 = 291 Ft/110 literes edény ürítés + ÁFA 
 
(291 x 52) + 350 = 15.482 Ft/110 literes edény + ÁFA 
 

5
 

gvalósuló zsákos PET palack gyűjtéshez a szolgáltató biztosít 10 db/évA 2009-ben me
mennyiségben átlátszó feliratos műanyag zsákot. A 10 db zsák ára 350 Ft + ÁFA. 
Természetesen amennyib
b
g

egvásárolhatóak lesznek a lakosság részére. 
 

(15.482 : 52) : 110 = 2,706 Ft/liter 
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azaz a házhoz menő zsákos gyűjtéshez biztosított zsákok a díjban: 0,059 Ft/liter + 
ÁFA 
 
 
5/2/2 KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázathoz szükséges önr lap 
 
A KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhull

ész céla

adék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázat beadásához/megvalósításához szükséges önrész részbeni finanszírozási 

rrásának megteremtése érdekében létrehozott alap. A pályázat beadásához a 
észítése során kötelező módszertannal meghatározott, de 

inimum 30% önrész szükséges. 

uházások finanszírozására szolgáló rész. A hulladékgazdálkodási 

lósításában, az 

san a Csorna környékére jutó rész 463.800.000 Huf. 

usztán tőkerész visszafizetésére nézve ez 

lóan a hitel visszafizetése –annak magas mértéke miatt - ütemezett 

ti) beépítését (a hitel ajánlati érték pontos 
meretében) a „díjkiterhelésbe” a hitelidőszak második felében  praktikus beépíteni, 
zért kezdetben a 10 évre arányosan leképezett tőkerész 35 %-át javasolt maximum 

fo
pályázati dokumentáció k
m
 
A hulladék közszolgáltatási díjba a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján 
beépíthető a ber
projekt megvalósítása várhatóan 2010-2011 során megtörténik.  
A Rekultív Kft csak mint „beszedő” közreműködik a célalap megva
ilyen célra begyűjtött összeg – szerződés alapján – az Önkormányzat részére kerül 
átutalásra, felhasználásáról az Önkormányzat rendelkezik. 
 
Az előirányzatok szerint az önrész összege, a térségi társulás felé 1560 millió Huf körül 
mozog. Ebből lakosságarányo
 
10 éves hitel visszafizetést feltételezve p
46,38 millió Huf/ év összeget jelent. Természetesen a kamatok ill. egyéb költségek 
mértéke is jelentős, melyek megadása a konkrét hitelajánlat ismeretében számítható 
ki. Nyilvánva
exponenciálisan növekedő intenzitással javasolt, ezért a kamatköltségek és egyéb 
költségek (pl. banki, kezelési, ügymene
is
e
a díjba beépíteni. 
 

20 literes űrmértékű kukára levetítve, és az Önökkel egyeztetett háztartások száma 12.976 
Ezek alapján  
1
db. 52 db  éves ürítést figyelembevételével a számítási képlet levezetése a  következő: 
 
16.233.000 Huf/ év költség =  12.976 db háztartás x 120 liter x 52 db ürítéssel x ( X összeg ) 
 
 
KEOP önrész célalap képzési díj: 0,200 Ft/liter + ÁFA 
 
 
 
2010. évi közszolgáltatási díj beterjesztés elemei: 
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5/1. A már előző évben bevezetett bővített alapszolgáltatási elemekkel bíró 

2,789 Ft/liter + ÁFA 

/2/1. pontban leírtak a 2008-2009 évben már bevezetett bővített 

alapdíj javaslat: 
 

 
 
 
5
alapszolgáltatások megtartásával 

(Házhoz menő zsákos pet palackgyűjtéshez, Rekultív Kft által 
 biztosított 10 db zsák/ingatlan) 

 

0,059 Ft/liter + ÁFA 
 

 

bővített 
 

5/2/2 pontban leírtak a 2008-2009 évben már bevezetett 
alapszolgáltatások megtartásával 

(KEOP önrész célalap biztosításával) 
 

                    0,200 Ft/liter + ÁFA 
 
 
 
Díjemelési javaslat: 
 
I. Verzió, azaz a 2008-2009 évben már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz 
menő pet palack zsákos gyűjtéssel +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) 

 
2,989 Ft/liter + ÁFA 

 

 
 4,98 %-os  emelést jelent 

mely a 2009. évi bővített, KEOP célalappal növelt díjhoz képest 

 
 

egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  
2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 46 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 92 Ft/hó 

növekedést jelent. 
 
 
 
II. Verzió, azaz a 2008-2009 évben már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz 

enő pet palack zsákos gyűjtés 10 db zsák/háztartás Rekultív Kft. általi 
iztosításával (5/2/1) +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) 

3,048 Ft/liter + ÁFA 
 

mely a 2009. évi bővített KEOP célalappal növelt díjhoz képest 

m
b
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 7.06 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj  jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    bruttó 65 Ft/hó
 emelést növekedést

, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) bruttó 131 Ft/hó 

növekedést jelent. 

 
 

isztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen beadványunkban a díjképzési törvények szellemében beterjesztett  díjnövelési 
javaslatunk fő elemei az előterjesztésünkben szereplő 2009 évi szakmai 

r  s s tt

ekedett feladatainkat - Jánossomorjai 
Region ndó fejlesztések miatt  - üzembiztosan 
és  köl éghatékony

 teljes díjnövelé bevezetett többlet célalapok 
egtartásával és Keop célalappal 4,98 %-os díjemelést jelent

 
 

T

többletp ogramunk megvaló ítá ával járó többletköltség kimutatás melle  a 2010 
évre előterjesztett 4,5 %-os inflációs ráta, és a 10.000.000 forintos fejlesztési alap, 
mely hatékony felhasználásával a megnöv

lis Hulladékfeldolgozóban végrehajtaá
ts an tudjuk elvégezni.  

si javaslatunk a 2009 évben A
m .  

 házhoz menő zsákos gyűjtéshez zsák biztosítása növekménnyel együtt a 
gadott díjhoz képest  7,06 %-ban jelentkezik. 

elet 
az 

. 5 
rendelet a hulladéklerakással, klerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről cím dig a regionális hulladékkezelő 
üzemelteté pontjában 
szerepel a zükséges 
alapdíj kalkuláció.  
 
A 64/2008.(III.28)  Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat mint 
árhatóság a kalk kieső részt – a 
különb
 
Kérem Önöket, hogy a 2010. év mint közszolgáltatási díjat - 
gyelembe véve a közelmúltban érvénybe lépett törvényi kötelezőségek 
etartásának szükségességét  - a 2009. évi decemberi képviselő testületi ülésükön, a 
len díj megállapítási kérelem szerint elfogadni szíveskedjenek. 

n is visszaigazolt 
fejlődésünket továbbra is fenn kívánjuk tartani. 
 
Ehhez kérem a beterjesztésünk elfogadását. 
 

A
díjnövekedés a tavalyi elfo
 
A törvényi szabályozásokat összegezve a 64/2008.(III.28) Kormányrend
határozza meg a közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait, 
önköltségszámítás tételeit és a díjkalkuláció módját. Továbbá a 20/2006. (IV

valamint a hulladé
ű  KvVM endelet per

séből fakadó feladatokat szabályozza. Jelen beadványunk 4. 
z előzetesen említett hatályos törvényi szabályok betartásaihoz s

ulált díjnál alacsonyabbat elfogadhat, azonban a 
özetet – köteles szolgáltatója részére megtéríteni. 

i hulladékszállítási díjat, 
fi
b
je
 
Célunk, hogy a közszolgáltatást a 2009-ben tapasztalható kedvezőtlen gazdasági 
hatások ellenére is meg tudtuk oldani és önök által közös fórumaiko
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Jelen, 2010. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme a 
melléklettel együtt 12 sz
 
 
Moson
 

Tisztelettel: 

             Nagy Lajos 
       ügyvezető igazgató 

ámozott oldalból áll. 

magyaróvár, 2009-11-17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Munkalap2
2010. évben a különböző térfogatú hulladékgyűjtő edények egyszeri díjai a 
szolgáltatás tartalmától függően az alábbi verziók szerint kerülnek beterjesztésre:

I. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/2 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 2,9890 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 2,9890 = 179 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 2,9890 = 239 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 2,9890 = 329 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 2,9890 = 359 Ft/ürítés + ÁFA

4,988%  %-os díjemelés

II. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/1 és 5/2/2 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 3,0480 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,0480 = 183 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,0480 = 244 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,0480 = 335 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,0480 = 366 Ft/ürítés + ÁFA

7,060%  %-os díjemelés

Mosonmagyaróvár, 2009. november 17.

Nagy Lajos
Ügyvezető igazgató

(5/2/2 KEOP önrész célalap biztosításával)

(5/2/1 házhoz menő zsákos szelektív gyűjtéshez rendszeresített zsákok és 5/2/2 KEOP önrész célalapok 
biztosításával)
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