Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete
5/2011. szám

JEGYZİKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 26-án
(kedden) 18,30 órakor megtartott képviselı-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,
Horváth Dóra, Szabó Géza képviselı-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyzı,
Boros Margit könyvtáros, kuratórium elnöke,
Németh-Takács Katalin jegyzıkönyvvezetı.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi
pontokra:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a Könyvtár mőködésérıl
Elıadó: Boros Margit könyvtáros
2.) Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 1959. IV. tv.
74/G. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen
Elıadó: Boros Margit Kuratórium elnöke
3.) IKSZT kialakításával kapcsolatos ügyek
Elıadó: Tuba Erik polgármester
4.) Rábakecöl község gazdasági programja 2011-2014
Elıadó: Tuba Erik polgármester
5.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekrıl, eseményekrıl
Elıadó: Tuba Erik polgármester
6.) Belsı ellenırzési beszámoló
Elıadó: Tuba Erik polgármester
7.) Gyalogjárda felújítására beérkezett pályázatok elbírálása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
8.) Rákóczi utca vízelvezetésének kivitelezésére beérkezett ajánlatok értékelése
Elıadó: Tuba Erik polgármester

9.) Különfélék, bejelentések
Elıadó: Tuba Erik polgármester
10.) IKSZT munkatárs álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Beszámoló a Könyvtár mőködésérıl
2.) Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 1959. IV. tv.
74/G. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen
Elıadó: Boros Margit könyvtáros, kuratórium elnöke
Boros Margit könyvtáros, kuratórium elnöke: elmondja, hogy a könyvtár mőködésében nagy
változás nem történt. A beiratkozottak száma 91 fı, ebbıl aktív felhasználó 15-20 fı, új tag 9
fı. 70% középkorú, 20% nyugdíjas, 10% fiatal felhasználó. Elmondja, hogy a könyvtárba
folyamatosan bıvül a könyvállomány, azok beszerzésekor az olvasói igényeket is figyelembe
veszik, az idei évben még nem volt mód új könyvek igénylésére. A kapuvári ellátó központtal
jó kapcsolatot tart fenn, minden segítséget megadnak. 1-2 új álló polcra szükség lenne, mivel
folyamatosan gyarapodik a könyvállomány.
Elmondja, hogy 2010. január 1-én az alapítvány nyitó egyenlege 164.637 Ft volt. A bevételek
a 2010-es évben a következıképpen alakultak: Rábakecöl Község Önkormányzata részérıl
190.000 Ft, a Megyei Önkormányzat részérıl 50.000 Ft támogatás, az 1% felajánlásokból
pedig 40.816 Ft. A bevételek összesen 445.635 Ft, kiadások 350.000 Ft, az egyenleg 94.797
Ft. Az alapítvány a bevételeit az óvodás gyermekek fejlesztésére fordítja.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT kialakítása tartalmaz eszközbeszerzést,
így a polcok biztosítva lesznek.
A képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

3.) IKSZT kialakításával kapcsolatos ügyek
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT névadásra írt ki pályázatot. (Tervezet
jegyzıkönyvhöz mellékelve).

A képviselı-testület a nyertes név adójának pénzjutalmazását nem támogatta, a pályázati
kiírás tervezetet elfogadta, majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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31/2011.(IV.26.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot
ír ki a rábakecöli lakosság körében az IKSZT intézményének
névadására. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- javasolt nevet,
- a javasolt név rövid indokolását,
- pályázó elérhetıségét.
A pályázatokat írásban kell benyújtani elektronikus formában
(rabakecol@t-online.hu) címre vagy papír alapon a Községházán.
Beadás határideje: 2011. május 23.
A nyertes névadójának jutalma: névtábla leleplezése és szalag
átvágása.
Eredményhirdetés: az IKSZT ünnepélyes átadásán.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. május 23.
Szabó Géza képviselı-testületi tag: elmondja, hogy az ülés elıtt voltak az IKSZT helyszíni
szemléjén. Javasolja, hogy a színpad melletti terem falát bontsák ki, így megnövelnék a teret,
és 2 oldalról lehetne felmenni a színpadra.
Horváth Dóra képviselı-testületi tag: úgy tudja, ehhez a terv módosítására lenne szükség, ami
kb. 200.000 Ft, továbbá idıbe telne.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a kivitelezı statikus nélkül nem vállalja.
Pandur Ferenc képviselı-testületi tag: elmondja, hogy jól át kell ezt gondolni, mivel a munkák
a lehívások miatt nem csúszhatnak, mivel hitelrıl van szó, a kamatok szempontjából sem
mindegy. Véleménye szerint a tervezıvel kellene értekezni, hogy mennyibe kerülne ennek az
új terve, és idıbe ez mit jelentene.
Szabó Géza képviselı-testületi tag: javasolja, hogy döntsenek csak feltételesen arról, hogy
megcsináltassák a falbontást abban az esetben, ha nem befolyásolja kedvezıtlenül a
kivitelezést és a határidıt, maximum 300.000 Ft összeghatárig.
A képviselı-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
4.) Rábakecöl község gazdasági programja 2011-2014
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy törvényi kötelezettség a választások után fél évvel
gazdasági programot készíteni. Várja a képviselı-testület véleményét, amennyiben van
módosítási javaslatuk. (Gazdasági Program a jegyzıkönyv mellékletét képezi).
A képviselı-testület a Gazdasági Programot elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
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32/2011.(IV.26.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
önkormányzat 2011-2014 év közötti idıszakra vonatkozó gazdasági
programját az elıterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a gazdasági programban foglaltak
végrehajtásáról ütemterv szerint gondoskodjon.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2014. június 30.
5.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekrıl, eseményekrıl
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, és az elızı
ülések óta tett intézkedésekrıl, eseményekrıl. (Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi).
A képviselı-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselıtestület számolt be az elmúlt idıszakban történtekrıl.
6.) Belsı ellenırzési beszámoló
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Rábakecöl Község Önkormányzata a 2010-es évre
vonatkozóan nem kért ellenırzést. Tájékoztatásul megküldte a MÁMK belsı ellenırzési
tervét. (Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékeltét képezi).
A képviselı-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
7.) Gyalogjárda felújítására beérkezett pályázatok elbírálása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2 pályázat érkezett be, a Jókai utca 11-17 szám és a
József Attila utca 1-5 szám közötti járdák felújítására. A járdafelújításra meghatározott
keretösszeg 500.000 Ft volt a pályázati kiírásban. Javasolja, hogy a Pillerre, járdafelújításra
betervezett 500.000 Ft-ot ide használják fel, így mindkét járda felújítása meg tudna valósulni.
A járda megfelelı védelme érdekében javasolná, hogy a járda körüli terület is folyamatosan
rendbe legyen téve.
Pandur Ferenc képviselı-testületi tag: javasolná, hogy szakemberrel is nézzék meg a
szakaszokat, hogy mit kell javítani, nehogy idı elıtt elıjöjjenek olyan problémák, hogy hiába
történt a felújítás. Az itt élı lakókkal is tudatni kell, hogy milyen munkák várhatóak.
A képviselı-testület mindkét pályázatot támogatta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:

4

33/2011.(IV.26.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
benyújtott pályázatok alapján a Jókai utca 11-17-ig és a József Attila
u. 1-5. szám közötti szakaszon támogatja a megrongálódott járda
felújítását a felújításhoz szükséges építési anyagok biztosításával
mindkét utca tekintetében 500.000 - 500.000 Ft keretösszegig. A
munkák kivitelezését az utcák lakói végzik térítés nélkül.
Utasítja a polgármestert, hogy a munkák megszervezésérıl és az
építıanyag biztosításáról a lakók részére gondoskodjon.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. augusztus 31.
8.) Rákóczi utca vízelvezetésének kivitelezésére beérkezett ajánlatok értékelése
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rákóczi utca vízelvezetésének kivitelezésére nem
érkezett be ajánlat. Két lakó próbaásást végzett, a gázvezeték a szegély alatt húzódik, a
tisztítóaknát odahelyezni nem fogják engedélyezni. Szakemberrel kell tárgyalni az ügyben.
A képviselı-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
9.) Különfélék, bejelentések
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Horváth Dóra képviselı-testületi tag: elmondja, hogy Rábakecöl jövıre 850 éves lesz, errıl
meg kellene emlékezni. Elmondja, hogy idén is 2 falukirándulás van tervezve, júniusra és
szeptemberre. Javasolja, hogy szeptemberbe ne legyen falukirándulás költségcsökkentés
céljából, továbbá júliusra úgyis kerékpártúrát szerveztek.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy júniusba lehetne akár több buszt is beszervezni a
falukirándulásra, az igényeknek megfelelıen. Már meglévı szokásos rendezvényeik
keretében szeretne megemlékezni Rábakecöl 850 éves évfordulójáról, plusz programokkal,
esetleg kiadvány formájában népszerősíteni.
A képviselı-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
10.) IKSZT munkatárs álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
A képviselı-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. A napirendi pont megtárgyalását
követıen a polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal (1 fı nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
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34/2011.(IV.26.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - a
benyújtott pályázatok alapján – az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
intézménybe Kovácsné Somogyi Mónika Rábakecöl, Béke u. 1. szám
alatti lakos óvodapedagógust bízza meg közmővelıdési
alkalmazottnak 2011. augusztus 1-tıl – 6 hónapos próbaidıvel – 2016.
október 31-ig, fıfoglalkozású jogviszonyba. Munkabérét 107.000
Ft/hó összegben állapítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázókat e döntésrıl értesítse, és a
nyertes pályázóval a határozott idejő foglalkoztatásra vonatkozó
munkaszerzıdést kösse meg.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. július 31.

Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,15
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyzı

Németh-Takács Katalin
Jegyzıkönyvvezetı
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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

IKSZT* névpályázat/Légy Te a névadó!/Mi legyen a nevem?
(TERVEZET)
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ötletpályázatot ír ki a hamarosan
elkészülı „IKSZT” névadására.
Elızmény: Rábakecöl Község Önkormányzata 2008. évtıl többlépcsıs pályázati rendszerben
elıször 2009. májusában elnyerte az IKSZT* címbirtokosi minısítést, majd 2010. áprilisában
IKSZT* kialakítására és mőködtetésére vissza nem térítendı támogatást.
Az IKSZT* a klasszikus mővelıdési ház feladatait a modern információszolgáltatással
ötvözve hivatott ellátni. Az egykori iskola épületében kap helyet többek közt a könyvtár, 2
családi napközis csoport, korszerő gépterem, helyi iskolatörténeti kiállítás, rendezvényterem,
elıadóterem. Otthont ad közösségfejlesztı programoknak, különféle tanácsadásoknak, régi és
új szolgáltatásoknak, egészségfejlesztési programoknak, közmővelıdési feladatoknak,
információs pontoknak, képzéseknek és elıadásoknak. Teret biztosít a civil szervezetek
számára, valamint a lakosság kezdeményezéseihez. Az IKSZT szolgáltatásai folyamatosan és
ingyen látogathatóak (pl. könyvtár, Internet, stb.)
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Rábakecölre jellemzı és az új
közösségi központ szolgáltatásait jól kifejezı, tömör de beszédes, frappáns nevet kíván adni
az IKSZT*-nek, ezért ötletpályázatra hívja a helyi lakosságot.
A névpályázatot bárki benyújthatja.
A pályázatnak tartalmazni kell:
- A javasolt nevet
- Igény szerint a javasolt név rövid, pár mondatos indoklását.
- Pályázó elérhetıségei (név, telefon, e-mail, levelezési cím)
A pályázatot 1 példányban kell benyújtani elektronikus formában a rabakecol@t-online.hu
címre vagy papír alapon a Községházán.
Beadás határideje: 2011. május 23.
A nyertes név adójának jutalma:

,- Ft pénzjutalom/névtábla leleplezés/szalag átvágása, stb.

Eredményhirdetés: az IKSZT ünnepélyes átadásán
Rábakecöl, 2011. április 26.
Tuba Erik
Polgármester
s.k.
* IKSZT = Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
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RÁBAKECÖL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011 – 2014-ig
terjedı idıszakra

Készítette: Tuba Erik
Rábakecöl község polgármestere
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I.
BEMUTATKOZÓ
Rábakecöl község a Kisalföld dél-nyugati részén fekszik, ahol a Kis-Rába elhagyja az öreg
Rábát és ezzel megszületik a Rábaköz. A Kapuvár-Beledi Kistérség legdélibb települése,
egyben megyehatár, Gyırtıl 60, Soprontól és Szombathelytıl egyaránt 55, Pápától 40 km-re
elhelyezkedı település a 8611-es közúton, a 86-os fıútvonal mentén.
Délen Pápóc és Kenyeri, nyugaton Répcelak és Csánig/Dénesfa?, keleten Edve, északon
Beled és Vásárosfalu településekkel határos.
A község fontos közlekedési útvonal. A 86-os fıút és a 8611-es utak keresztezıdése, és az
ezekbıl elágazó alacsonyabb rendő útvonalak jelentıs átmenı közúti forgalmat indukálnak
Vas megye felé az egykori Rába „vámhídon” keresztül Celldömölk és Sárvár, valamint a
Balaton irányába.
Rábakecöl 2007 óta Beled város körjegyzıséghez tartozik. Körjegyzıségünkre jellemzı, hogy
a megyében a legnagyobb (Beled, Edve, Dénesfa, Rábakecöl, Vásárosfalu).
Rábakecöl tagja a Kapuvár-Beledi Többcélú Kistérségi Társulásnak.
A község infrastrukturális tekintetben mára minden közmővel ellátott, a belterületi útjaink
95%-a portalanított.
A község oktatási feladatait társulásban látja el. Beled város önkormányzata mőködtet egy
komplett oktató-nevelı intézetet, a Mikrotérségi Általános Mővelıdési Központot, amelynek
keretein belül óvoda, 8 évfolyamos általános iskola, mővelıdési ház, könyvtár és napközi
konyha található. Rábakecölben melegkonyha és óvoda mőködik tagintézményként. Az ÁMK
keretein belül a Felnıttképzési Oktató Központ szolgálja a térséget. Szociális feladatainkat az
Egyesített Szociális központ látja el, helyben két családi napközi mőködik.
A háziorvosi valamint a védınıi szolgálatok körzetben mőködnek Edve és Vásárosfalu
településekkel Rábakecöl fenntartásában. Gyermek- és fogorvosi körzet Beled központtal
mőködik.
A program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhetı források:
Községünk három fı bevételi mőködési pillére:

- az állami normatív támogatás,
- a helyi adók valamint
- az önkormányzati mőködési bevételek.

Ehhez jönnek még a pályázati források, amelyeket igyekezünk minél nagyobb számban és
arányban kihasználni.
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II.
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
1. Területi elhelyezkedés
Rábakecöl község a megye és a Dél-Rábaköz szélén helyezkedik el, Vasmegyétıl a
Rába és a Kis-Rába választja el. Közúton a 86-os útról Belednél letérve érhetı el 4 km
távolágban a 8611-es úton. Kapuvártól 22 km-re, Csornától 30 km-re a pomogyi
határátkelıtıl 40 km-re helyezkedik el a község. Szomszédos települések: Beled 5 km,
Vásárosfalu 2 km, Edve 3 km, Kenyeri 5 km. Vasútállomás Beleden található 7 km-re.
A település elhelyezkedését tekintve egy fontos szerkezeti tengely mentén található. Az
észak–déli

irányú

Pozsonyt

Szombathellyel

összekötı

közlekedési

tengely

mára

felértékelıdött, s tágabb értelemben Közép- és Észak-Európát köti össze Szlovéniával, ÉszakOlaszországgal. Ennek a tengelynek a része a 86. számú út is, amelynek mentén Rábakecöl
elhelyezkedik. Az út ma rendkívül nagy tranzitforgalmat bonyolít le. Csorna esetében már a
tőréshatárt meghaladta a városon átömlı kamionforgalom (2007-ben az átmenı forgalommal
egyik leginkább terhelt település lett az országban, de nincs ez másként a fıúton elhelyezkedı
települések esetében sem). Ez a közlekedési helyzet nehezíti Csorna, Gyır elérhetıségét.
Ugyanakkor sürgeti a megoldást, a 86. számú út nyomvonalának áthelyezését, korszerősítését,
amire konkrét intézkedések történtek. A 86-os fıutat keresztezı, Vas megye irányába jelentıs
átmenı közúti forgalmat bonyolító 8611-es úton helyezkedik el a település.

2. Rábakecöl története
Rábakecöl község elsı írásos említése 1162-ben található a levéltári feljegyzésekben. Királyi
várbirtok volt, melyet Kun László király Osl-nemzetségbeli Beludnak ajándékozott 1276-ban.
1291-ben III. Endre Kapu várához csatolja, s Keczöl sorsa ettıl kezdve szorosan
összefonódott Kapu várának történetével.
Zsigmond király 1387-ben megszünteti a Kapu vári uradalomra, így Keczölre is két évszázad
óta fennálló birtokjogot, s a területet a Kanizsay családnak adományozza. A család
kihalásával 1536-ban Nádasdy Tamás szerzi meg az utolsó, gazdag Kanizsay örökössel,
Orsolyával kötött házassága révén. Az 1594. évi törökjárás szinte teljesen kipusztítja a
községet, csupán 9 fı talál menedéket, elrejtızve az erdei mocsárban.
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A lakosság 1603. és 1610. között kezd visszatelepülni a faluba. Az itt élık a XVI. század
végén földesúri parancsra áttérnek az evangélikus vallásra, majd 1681. után Eszterházy
birtokszerzése következtében visszatérnek a katolikus hitre, és templomot építenek a
községben. A kuruc-labanc háború elnépteleníti és tönkreteszi a falut. Az 1800-as évek elején
már ismét jelentıs számú lakosság él a faluban, akik erdıirtásba kezdenek, melynek
következtében kitőnı talajú szántóterületek alakulnak ki. A területet bérlı Eszterházyak 1886ban létrehozzák Miklós-majort, ahol béreseiket letelepítik, majd késıbb Aranyos-majort és
Szúnyog-majort, ezzel szinte teljes gazdasági vertikumot alakítanak ki a területen.
A község lakóiból katonaként többen részt vesznek az 1848-1849-es szabadságharcban. A
község lakossága a korábban épített templomot 1886-ban építi át a mostani formára, melynek
ez ideig Szent István volt a védıszentje, ez idıtıl jelenleg is Rózsa-főzér királynéja, melynek
ünnepét október elsı vasárnapján tartja a község, mely a községi búcsú napja is.
A községet 1880. és 1920. között többször tüzeset pusztítja, melynek hatására 1889-ben
létrehozzák a mai napig mőködı tőzoltó egyletet.
A századfordulón a községben már szervezett iskolai oktatás folyt, melyben jelentıs változást
eredményezett az 1930-ban megépült "nagy iskola". Az 1900-as évek kezdetétıl a gazdasági
válság végéig több rábakecöli vándorolt ki Amerikába a biztos megélhetés reményében,
közülük többen visszatértek, de nagyon sokan véglegesen letelepedtek. A harmincas években
Pıdör János kántortanító szervezésével jelentıs kultúrélet mőködött a községben. Országos
hírő volt a dalárda, a színjátszó csoport és a zenekar.
Sajnos a község lakossága a múlt század mindkét világháborújából kivette részét, az elsı
világháborúban 41-en, a másodikban 33-an estek áldozatul. A község lakossága a második
világháború nehézségeibıl 1950-es évek elejére ismét talpra állt, jól mőködı egyéni és társas
vállalkozások alakultak ki. Az ötvenes évek drasztikus politikai és gazdasági intézkedései
radikálisan csökkentették az itt élık számát, az 1956-os forradalom leverése után 33-an
külföldre, nagyon sokan pedig városra költöztek. Az 1959-es kolhozosítás után, nagyon nehéz
éveket élt át a tulajdonuktól megfosztott itt élı parasztság.
Az 1956-os községi villamosítást követıen 1963-ban orvosi rendelı, majd 1966-ban óvoda
építése követte. A községben élık életszínvonalának fejlıdése hatvanas évek végén kezdıdött
el, mely során a hetvenes évek végéig szinte átépült a község. Jelentıs beruházások valósultak
meg a községi szövetkezetben is, ez idıben épült melegkonyhás étterem, szarvasmarhatelep,
sertéstelep, géptelep, gabonaszárító és tárolók.
Sajnos a község 1973-ban a Beledi Nagyközségi Tanácshoz való csatolással elvesztette
közigazgatási önállóságát. Ebben az idıben több új munkalehetıség nyílt a fiatalok számára a
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községben, mely kihatással volt a község egyéb életére is, több szakosztállyal eredményes
sportélet kezdıdött el.
Országos hírő eredményeket értek el a tekések, labdarúgók és kézilabdázók. Jelentıs fejlıdést
eredményezett, hogy a községet 1984-1985-ben vezetékes ivóvízzel látták el. További
infrastrukturális és kommunális fejlıdés az 1989-es rendszerváltást követıen indult meg a
községben.
1990. január l-étıl lakossági akarattal ismét önálló közigazgatása lett a falunak. 1992-ben
átadásra került korszerő 8 tantermes általános iskolaépülete, kiépült a községi kábel TV
rendszer. 1993-ban megépült vezetékes gázhálózat, új postahivatal, és fiókgyógyszertár.
1995-ben korszerő telefonhálózat létesült és bekapcsolódott a község a környezetet kímélı
hulladékszállításba.
A községet szimbolizáló faluzászló és címer 1995-ben került felavatásra. A község katolikus
templomának teljes felújítása és ismételt felszentelése 1996-ban történt meg. Az 1992. évi
mezıgazdasági törvénnyel elindult egy szerkezet váltás a tulajdoni és gazdálkodási viszonyok
terén, mely több munkavállalót késztetett ingázásra a megélhetés érdekében.
1997-1998-ban a lakosság pozitív hozzáállásával vezetékes szennyvízcsatorna rendszer épült
ki a községben, és jelentıs mennyiségő út és járdafelújítás történt meg. 2000. évben teljes
felújításra került a község közvilágító hálózata.
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III.
HELYZETELEMZÉS
1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága
A község a Kisalföld dél-nyugati részén fekszik, ahol a Kis-Rába elhagyja az öreg Rábát
és ezzel megszületik a Rábaköz, és a Rábaköz torkánál az elsı település: Rábakecöl. A
Kapuvár-Beledi Kistérség legdélibb települése, egyben megyehatár.

Rábakecöl község elhelyezkedése

Forrás: Beled Város Önkormányzat
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Rábakecöl elhelyezkedése: a környezı fıvárosoktól, Pozsonytól 98 km-re, Bécstıl 120
km-re, Budapesttıl 180 km-re található. A megyei szintő városok -Gyır, Sopron, valamint
Szombathely- 50-60 km-re helyezkednek el Rábakecöltıl.
A település elhelyezkedését tekintve egy fontos szerkezeti tengely mentén található. Az
észak–déli

irányú

Pozsonyt

Szombathellyel

összekötı

közlekedési

tengely

mára

felértékelıdött, s tágabb értelemben Közép- és Észak-Európát köti össze Szlovéniával, ÉszakOlaszországgal. Ennek a tengelynek a része a 86. számú út is, amelynek mentén Rábakecöl
elhelyezkedik. Az út ma rendkívül nagy tranzitforgalmat bonyolít le.
A kontinentális klíma vonásai jellemzıek a területen. A mérsékelten meleg, mérsékelten
száraz, enyhe telő éghajlati körzetbe tartozik a község, így az éghajlati viszonyok kedvezıek a
mezıgazdasági termelés számára.
A község határban folyik a Rába, a Keszeg-ér, a Répce árapasztó csatornája és a KisRába, amely összeköti a Rábát a Répcével. A vízfolyások lehetıséget biztosítanak a vízi
turizmus kialakításához.

2. Fıbb demográfiai jellemzık

A település lakónépessége 2010. év végén 707 fı, állandó népessége 778 fı volt. A
lélekszám változására leginkább a csökkenés a jellemzı, hiszen 1990 óta ez a jelenség
folyamatosnak mondható, mind a lakó-, mind az állandó népességet tekintve.
A természetes fogyás nagymértékben járul hozzá a népességfogyáshoz, mely részben
visszavezethetı a korábbi elvándorlásokból eredı születéscsökkenésre.

A 15 év alattiak és 60 év felettiek aránya a teljes lakosság arányában
valamint az öregedési index alakulása

Év
1994.
1997.
2006
2010.

15 év alattiak aránya
19,2 %
16,5 %
12,1 %
10,2 %

60 év felettiek aránya
25,4 %
24,7 %
25,6 %
26,5 %

Öregedési index
1,3
1,5
2,11
2,64

Az elöregedés erıteljesnek mondható. Bár az idısebb korosztály aránya a
lakosságszámhoz viszonyítva nem mutat jelentıs változást, a fiatal korosztály drasztikus
csökkenése miatt az öregedési index folyamatosan növekszik.
A lakosság nemenkénti megoszlása átlagosan 49 % férfi és 51 % nı.
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Állandó lakosok számának alakulása
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A ’80-as években 1000 fı felett volt a lélekszám. A rendszerváltás óta folyamatosan, mintegy
200 fıvel csökkent a lakosság száma. 2008-2010 idıszakban érezhetı egy enyhe
intenzitáscsökkenés.

3. Infrastruktúra helyzete
3.1. Közlekedési infrastruktúra
3.1.1. Általános közlekedési helyzet

Rábakecöl község a 86-os országos másodrendő fıközlekedési út mentén helyezkedik
el. Gyırtıl 60 km-re, Soprontól 55 km-re, Szombathelytıl pedig 53 km-re található; azaz a
megyei jogú városok nagyjából hasonló távolságra fekszenek tıle. Kisebb központok jóval
közelebb találhatók hozzá; legközelebb a saját kistérségének – a Kapuvár–Beledi kistérségnek
– a központja, Kapuvár 20 km-re. A sort Csorna követi, amely 28 km távolságban fekszik
Rábakecöltıl; Celldömölk 22 km-re, Sárvár pedig 24 km-re található.
A 86-os fıút forgalma 2003-ban 6 925 E/nap volt, amely közepes telítettséget mutat. A
Szlovéniába és Olaszországba tartó kamionforgalom következtében nıtt meg ez az érték az
elmúlt 10 évben, s amelynek a további növekedése várható.
Rábakecöl környezetének másik fontos útvonala a 8611. számú Kapuvárt Celldömölkkel
összekötı út, amely a 8428. számú út forgalmával együtt a település közigazgatási területéhez
tartozó hídon biztosít átkelést a Rábán.
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Tömegközlekedés
3.1.1.1. Vonatközlekedés

Rábakecöl nem rendelkezik átmenı vasútvonallal, legközelebb a körjegyzıség
központjában, Beled városában érhetı el 5 km távolságra vasútállomás. Beled a 16. számú,
Hegyeshalom–Csorna–Szombathely

vasútvonalon

fekszik,

Csornától
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km-re,

Szombathelytıl pedig 51 km-re.
A 16. számú vasútvonal távolsági (gyors és InterCity) vonatok közlekedésére alkalmas,
azonban az IC vonatok Répcelak állomáson állnak csak meg, Rábakecöltıl mintegy 10 km
távolságra. A Csorna–Rábakecöl–Szombathely viszonylaton munkanapokon 8 vonatpár
közlekedik, (szombaton 6 vonatpár, vasárnap pedig 7); ezek mindegyike személyvonat. Az út
megtételéhez a menetrend szerint 22–24 perc szükséges. Csornán a vonatok egy része
csatlakozik a 84. számú fıvonalon közlekedı, Sopron és Gyır irányába tartó vonatokhoz.
2011. december 11-tıl 7 IC pár közlekedik a 16. számú vasútvonalon.
A csatlakozások száma a különbözı irányokba eltér egymástól. Amíg Csornán a
Gyırbıl érkezı (és Sopron felé tartó) vonatokhoz Beled felé 5 alkalommal van csatlakozás (s
háromszor nincs); addig az ellenkezı irányban, (azaz Beledrıl Gyır felé) csak a két reggeli
vonathoz van személyvonati csatlakozás, a többihez nincs; vagy csak InterCity – további 2
alkalommal –, aminek használatba vételéhez meg kell fizetni a pótjegy árát. Tehát a
megyeszékhelyrıl vonattal sokkal egyszerőbb és olcsóbb eljutni Beledig, mint fordítva.
Az IC jártatokhoz Répcelak állomásra busz csatlakozása egyáltalán nem biztosított, míg
a beledi állomást érintı buszjáratok menetrendje nincs minden esetben összehangolva a vasúti
menetrenddel.

3.1.1.2. Autóbusz közlekedés

Rábakecöl és környékének autóbusz-közlekedését fıként a Kisalföld Volán buszai látják
el, de egy-két átmenı járat erejéig a Vasi Volán buszai is becsatlakoznak. A településrıl
átszállás nélkül megközelíthetıek az alábbi városok: Beled (16), Kapuvár (8), Csorna (3),
Répcelak (5), Celldömölk (3), Sárvár (1), Sopron (2), Gyır (1).
A településen három helyen, összesen 6 megállóban biztosított a járatokra a fel- és
leszállás.
A körjegyzıség központjából, Beledrıl a Kapuvár–Rábakecöli kistérség 14 települése
érhetı el átszállás nélkül, 4 pedig nem. A megyeszékhelyre munkanapokon 7 közvetlen járat
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indul, a környezı további fontosabb települések közül a legtöbb közvetlen járattal is elérhetı,
igaz napjában csak néhány alkalommal (Sopron, Szombathely 4–4 járat; Pápa, Zalaegerszeg
2–2 járat). Sajnos Budapestre csak átszállással lehet eljutni, mivel a közvetlen járat 2007
tavaszán megszőnt.

3.1.2. Közlekedésfejlesztési elképzelések
3.1.2.1. Közúti fejlesztés
Az országos gyorsforgalmú úthálózat fejlesztési koncepció a 86. számú fıutat M86 jellel
autópályává kívánja fejleszteni. Ezzel ez az útvonal a Balti-Adria közlekedési folyosó
részévé, az Alpokat megkerülı fontos É–D-i irányú megkerülı útvonallá válna. A fejlesztést
egyaránt indokolja a jelen idıszakban is igen magas kihasználási volta, az útvonal szerepének
a továbbiakban való folyamatos növekedése, valamint a hazai és nagytérségi közlekedési
kapcsolatokban betöltött, illetve betöltendı szerepe.
Az M86-os út 2x2 sávos úttá való bıvítése az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) 2007–2013 közötti idıszakra elıirányzott fejlesztéseket tartalmazó Közlekedési
Operatív Programjában 2007-es kezdettel és 2013-as végponttal szerepel, azonban 2007-ben
ezzel kapcsolatban semmilyen építési munkálatok nem kezdıdtek meg, ez legfeljebb 2013ban indulhat meg. Ez az útfejlesztés egyben elızménye az M86-os autópályának, ami
elıreláthatólag a 2014–2020-as tervezési dokumentumokban fog szerepelni.
A tervezett M86, mivel gyorsforgalmi úttá válik, így kerékpár, mezıgazdasági gép,
egyéb lassú jármő nem közlekedhet rajta. Így a fejlesztéssel egyidejőleg az érintett
mezıgazdasági úthálózat átalakítása, fejlesztése is szükségessé válik.
Az országos közúthálózati fejlesztési terv a Kapuvár–Rábakecöl–Celldömölki összekötı
utat kiemelt összekötı úttá kívánja fejleszteni. Ennek elsı lépéseként 2009. évben a
megyehatár és a 86 sz. fıút közötti, Rábakecölön áthaladó útszakasz felújítása megtörtént.
További, a térség kisebb községeit, illetve kistérségi központokat összekötı utakat is fıúttá
szükséges minısíteni, ott, ahol még nem azok. Ezen kiépítések során figyelembe kell venni és
mérlegelni az idegenforgalmi és a mezıgazdasági igényeket is.

3.1.2.2. Vasútfejlesztés
A KÖZOP nem irányoz elı a 2007–2013 közötti programozási idıszakban a
Hegyeshalom–Csorna–Szombathely vasútvonalra illetıen támogatási forrást, illetve építési
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tevékenységet, így nagyobb volumenő fejlesztés csak ezen idıszakot követıen kerülhet
napirendre. A hatályos rendezési tervek továbbra is számolnak a vonal villamosításával és
kétvágányosításával.

3.1.2.3. A buszközlekedés-fejlesztése
A község autóbusz-vonalhálózata elfogadhatónak tekinthetı. A hat buszmegállóból
négy buszöböl és várósziget felújításra került (Kossuth utca). Kettı sziget akadálymentesített.
A Rákóczi utcai buszmegállóknál közlekedésbiztonság fejlesztéseként öböl kialakítása
indokolt lenne. Korszerő buszvárók építése szükséges, hiszen három buszmegálló egyáltalán
nem rendelkezik váróval, kettıé pedig elavult. A faluközpontban a buszjáratokra kerékpárral
érkezık számára kerékpártárolók kialakítása indokolt.

3.1.2.4. A gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztése
A 86. számú fıút 2x2 sávos úttá való építés következtében a kerékpáros szokások is
megváltoznak Rábakecöl külterületén. A kerékpáros forgalom biztonságának érdekében
kerékpárút építése válhat szükségessé, mely egyben turisztikai értékkel is bír. A fejlesztéshez
jelenleg a község belterületén a Kossuth u. 20-51. szakaszra rendelkezik az önkormányzat
kész tervdokumentációval. Indokolt lenne a település két csomópontján (IKSZT és
sportlétesítmények, valamint a faluközpont) kerékpártárolók létesítése.

3.1.3. Összegzés
Rábakecöl közforgalmú közlekedését jelentısen befolyásolja az országos gyorsforgalmú
úthálózat fejlesztése, melyhez igazodva kell a helyi fejlesztéseket elvégezni. Szükséges a
buszmegállók és a kerékpáros közlekedés helyi fejlesztése.

3.2. Közüzemi ellátás
3.2.1. Energiaellátás

Rábakecöl közmővei közül a villamosenergia-ellátás a legrégebbi szolgáltatás. A teljes
villamosenergia-hálózat kiépítése 1956-ban történt.
A település villamos energia ellátásának forrása a Répcelak 120/20 kV-os alállomás. A
községet ellátó 20 kV-os elosztóhálózatok keresztmetszete a jelenlegi igényeket maximálisan
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kielégíti. A községet ellátó légvezetékek állaga, üzembiztonsága a 2011. évi korszerősítést
követıen megfelelı, a transzformátorok teljesítménye pedig a jelenlegi fogyasztói igények
kielégítésére alkalmas. Rábakecöl energiaellátásáról és így a közvilágításáról is elmondható,
hogy minden követelménynek megfelel.
A háztartási villamos energia fogyasztók száma 367, a háztartások részére szolgáltatott
villamos energia 879 MWh (KSH, 2007. év)

3.2.2. Víz, szennyvíz, csatornahálózat
Rábakecöl beledi vízbázisból kapja az ellátást.. 1973 és 1977 között épült a város vízmő
telepe (a Vásártér keleti oldalán) 2 mélyfúrású kúttal, 100 m3-es tározómedencével és 200 m3es víztoronnyal. A telep 1985-ben 3 mélyfúrású kúttal és 100 m3-es kapacitással bıvült. Ekkor
épület egy 100 m3-es víztorony is Rábakecölön. A kutakból történı vízkivétel összes
vízhozama 1 800 m3/nap. Ezek a fejlesztések Beled mellett Vica, Rábakecöl, Edve és
Vásárosfalu ivóvíz-ellátását is megoldották. 2000-ben Edve és Páli közötti összeköttetéssel,
Páli is ehhez a vízellátó egységhez csatlakozott. A vízmő jelenlegi mőködtetıje a Pannon-Víz
Rt.
A község területe teljes egészében vezetékes hálózattal ellátott. Az elosztóvezetékek
általában az utak padkáján helyezkednek el, a vízmérés ingatlanonként történik. Tőzi
vízigényt a hálózatra telepített Na 100 föld feletti tőzcsapok biztosítják, amelyekbıl a
nyomásviszonyokat figyelembe véve a 900 l/perc vízmennyiség biztosított. A vezetékes
vízhálózat hossza 10,8 km.
A településen 1998-ban valósult meg a nyomott rendszerő szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítése, telkenkénti beemelı egységgel. A terület síkvidéki jellegő, ezért a nyomott rendszer
bár az építési munkák során praktikusabbnak tőnt, hosszú távon nem indokolt és költséges a
fenntartása. Az elvezetés Vásárosfalu és Edvén keresztül a Páli Szennyvíztisztítóba jut a
faluközi nyomóvezetékeken keresztül. Rábakecölön egy központi fıátemelı készült,
amelybıl a szivattyú a nyomóvezetéken keresztül az edve-i győjtıbe továbbít. A szívótérbe 2
db szivattyú van beépítve, amelyek közül az egyik mőködik, a másik meleg tartalék. A
közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza 8,1 km.
A közüzemi ivóvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma a községben az évek
során folyamatosan emelkedett, 1999-re elérte a 100% mértékő rákötést.
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Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya
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A köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások száma alacsony. A fejlesztést követı elsı
évben, 1999-ben mindössze 13,83%, melyet a késıbbi években is lassú gyarapodás jellemez
(2007-ben 46,7%).
A Páli Szennyvíztisztító tulajdonosai Beled, Páli, Edve, Vásárosfalu, Mihályi, Kisfalud
önkormányzatai, ezekhez késıbb Rábakecöl is csatlakozott. A szennyvíztisztító mőködtetıje a
„Pannon-Víz” Víz-, Csatornamő és Fürdı Zrt. A szennyvíztisztítót 1997-ben építették a fenti
települések keletkezı kommunális és részben ipari szennyvizeinek tisztítására. Az alkalmazott
technológia biológiai tisztítás. A tisztított szennyvizet élıvízbe, a Rába folyóba vezetik, a
keletkezı szennyvíziszap pedig mezıgazdasági hasznosításra kerül.
Rábakecöl csapadékvíz elvezetése szikkasztóárok módszerrel van megoldva. Az
önkormányzati utak felújításánál a szikkasztóárok-rendszer mélyítésével és kitisztításával
javították az elvezetést. Az árokrendszer felújításra szorul, az idıjárási viszonyok és a
csapadékmennyiség pedig indokolttá teszi a településen a csapadékvíz elvezetésének
megoldását.
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3.2.3. Gázellátás
A vezetékes gázhálózatot a településen 1993-ban építették ki. A település a Répcelak–
Mihályi közötti nagyközép nyomású vezetékrıl kapja a földgázt. A 8611 számú közút
nyomvonalában érkezik a nagyközép nyomású vezeték a fogadó állomáshoz. Az állomás a
Kossuth utcán található (0215 hrsz). A településen a középnyomású elosztóhálózat
valamennyi utcában kiépült.
Vezetékes gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya
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3.2.4. Kommunikációs infrastruktúra – távközlési hálózat, Internet
Rábakecöl rendelkezik távközlési hálózattal, mely 1994-ben lett kiépítve. A község
távbeszélı központja fénykábeles összeköttetéssel rendelkezik. A településen belül
földkábeles, illetve légvezetékes hálózat is található. A légvezetékes elosztóhálózat részben
önálló hálózatként (faoszlop, vasbeton gyámon), részben a villamos hálózat tartóoszlopain,
közös oszlopsoros hálózatként (a villamos és távközlési hálózaton kívül az új csillagpontos
kábeltelevízió hálózata is a közös oszlopsoron halad) lett kialakítva. A fogyasztói
csatlakozások légkábeles kialakításúak. 2007-ig 238 távbeszélı-fıvonal került kialakításra.
A távközlési hálózat nem alkalmas arra, hogy kiszolgálja a település lakosságának
Internet elérési igényét (ADSL), a rendszer fejlesztést, alközponti bıvítést igényelne. 2006-tól
önkormányzati kezdeményezésre vezeték nélküli Internet szolgáltatás indult meg a
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településen. Rövidesen két szolgáltató is kínált vezeték nélküli csatlakozási lehetıséget. 2011tıl új csillagpontos rendszerő kábeltelevízió hálózat épül ki, melyen az Internet és a
telefonszolgáltatás is elérhetı lesz.

3.2.5. Kábeltelevízió
Rábakecölben lakossági összefogással, alapítványi mőködtetéssel 1991-ben épült ki egy
soros rendszerő kábeltévé-hálózat. Jelenleg a Molnár Kábel TV-hez tartozik a kábeltévé
szolgáltatás (T-Kábel). Üzemeltetı egy 53 csatornát szolgáltató, csillagpontos rendszerő
kábeltévé-hálózat kiépítését valósítja meg 2011-ben. A település saját, helyi csatornával is
rendelkezett 2011-ig.
A kábeltelevízió hálózata a település nagy részén a villamos hálózat tartóoszlopain kerül
kialakításra. Több utcában a közös oszlopsoron, a kábeltelevízió hálózatán kívül távközlési
hálózaton is található. A fogyasztói csatlakozások légkábeles kialakításúak.
A település kábeltelevízió elıfizetıinek száma 2007-ben 160 lakás, 2010-ben pedig 120.
A csökkenés fı oka a minıségben az elavult hálózat okozta zavarok.

3.2.6. Töltıállomások
Rábakecöltıl 4 km távolságban, Beleden található 2 db gépjármőüzemanyag-töltı
állomás.
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4.

Gazdasági környezet

4.1. Munkaügyi helyzet
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi

Központ Kapuvári

Kirendeltsége

képviseletet mőködtet: országosan elsıként kísérleti jelleggel Beleden lett kialakítva egy
számítógépes háttérrel mőködı, a kapuvári kirendeltséghez tartozó egy munkahelyes
ügyfélszolgálati iroda A képviselet Beled és a környezı települések munkaügyi helyzetével
foglalkozik. Tevékenységi területe a Beled körjegyzıségével egyezik meg: Vásárosfalu,
Edve, Rábakecöl, Vica, egyes esetekben még Dénesfa és Cirák ügyeit is intézi.
A munkaügyi központ adatai szerint a kistérség foglalkoztatási helyzetében 2003-tól
2005-ig volt egy hullámvölgy, aminek hatása még napjainkban is érzékelhetı. Ez alól
természetesen nem mentesült Rábakecöl sem. Az elmúlt években a kistérség, ezen belül a
rábakecöli terület munkanélküliségi mutatói romlottak. A 2003-tól 2005 végéig, a Többcélú
Kistérségi Társulás területén 725 munkahely megszőnését regisztráltuk, melybıl a beledi
térséget 264 érintette.
Komoly és nagy múltú cégek zárták be kapuikat, mint az MSC Hungária Kft/ Savaria/,
ADRIA Car. Kft, Téglagyár és a rábakecöli URÁNÓ Kft. A munkanélküliségi mutatók
változásában nyomon követhetjük a foglalkoztatási problémákat.
Általánosságban elmondható, hogy a térségben a regisztrált munkanélküliek aránya a
munkavállaló korú népességbıl jelentısen kisebb az országos adatoknál a vizsgált években
(2000–2007).
A térségen belül látható, hogy a kistérség déli és nyugati része valamivel rosszabb
helyzetben van. A munkahelyekért egyre nagyobb távolságba ingáznak a munkavállalók.
2011. márciusában 46 fı a regisztrált munkanélküli.

4.2. Mezıgazdaság
Rábakecöl területének 87.4 %-a használt mezıgazdasági terület. Mintegy 1400 hektárnyi jó
minıségő, átlagosan 32,1 AK értékő szántóval rendelkezik. Nagyüzemi növénytermelés és
állattenyésztés kevés helyen folyik. A két meghatározó nagy mezıgazdasági vállalkozás a
Rábamenti Mgtsz és a Tak-Hús Rt. Vállalkozói és ıstermelıi növénytermesztés a jellemzı, az
állatállomány rohamosan csökken.
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IV.
FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1. Törvényi háttér

A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a
Képviselı-testület át nem ruházható hatásköre a ciklusidıre szóló gazdasági programjának
megalkotása.
Ennek az elvárásnak szándékozik a Képviselı-testület e programjával eleget tenni, amelyben
2011-2014 évekre vonatkozóan rögzíti a községfejlesztés és a közszolgáltatások szervezésének
fı irányát és az önkormányzat ezzel kapcsolatos célkitőzéseit. Körvonalazza azokat a helyi
közügyeket is, amelyekben az adott feladatokat vállaló helyi önszervezıdı közösségek,
vállalkozások közremőködését várjuk.
A gazdasági program meghatározza azokat a fı célkitőzéseket, irányelveket, feladatokat,
amelyet a költségvetési gazdálkodás során meg kell valósítani.
A program keretszabályozás jellegő, megvalósítása nagyban függ az önkormányzat külsı
környezetétıl, az önkormányzat finanszírozási rendszerének alakulásától.
Nehéz kiszámítani mennyi belsı és külsı bevételi forrást tudunk bevonni a fejlesztésekbe. Az
elmúlt ciklusban megteremtettük a stabil önkormányzati gazdálkodás feltételeit és a hatékony
gazdaságfejlesztés segítségével megfelelı alapot biztosítottunk ennek a ciklusnak a
kiegyensúlyozott, nagyobb fejlesztéseket lehetıvé tevı gazdálkodásához.
Már az elızı ciklusban is, de 2013-tól még inkább, megnyílnak lehetıségeink az EU források
fogadására. Aktív, térségi szemlélető politikával el kell érnünk, hogy a kistérség más
önkormányzataival közösen kialakított projektek alapján eredményesen pályázzunk az
elérhetı forrásokra.
Minden területen élni kell a meghirdetett pályázati lehetıségekkel.
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2. Koncepciót meghatározó stratégiai tényezık, elızmény
2.1. Rábakecöl Fejlesztési Terve 2007-2013.

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a 14/2007. (III.2.)
határozatában az alábbi prioritásokban határozta meg célkitőzéseit 2007-2013 idıszakra.

I. Gazdaságfejlesztés
1. Rendezési terv módosítása (Különös tekintettel ipari célú és vegyes területek
kijelölésére)

2. „Ipari park” kialakítása, közmővesítése
II. Közlekedés, infrastruktúra, környezetvédelem
1. Vízelvezetı rendszer felújítása
2. Belterületi utak fejlesztése
3. Belterületi járdák fejlesztése
4. Közvilágítás bıvítés
- Temetıben
- Béke u. és Jókai u. között
- Új u. és Kossuth u. közötti járda
5. Temetıparkoló felújítása, bıvítése
6. Mezıgazdasági utak felújítása
7. Mezıgazdasági utak fejlesztése
8. Buszmegállók felújítása
9. Intézményi épületek főtéskorszerősítése
10. Temetıben szennyvízelvezetés megoldása, vizesblokk kialakítása
11. Belterületi járdák felújítása
12. Belterületi utak felújítása
III. Turizmusfejlesztés
1. Kerékpárút építése
2. Csónakkikötı építése
3. Információs táblák, Hirdetıtáblák
4. Turisztikai kiadvány
IV. Társadalmi, közösségi terek, közterületek fejlesztése
1. Temetıfejlesztés
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- Urnafal építése
- Kerítésjavítás, építés
- Ravatalozó felújítása
2. Iskola és óvoda épületének karbantartása
3. Óvodai játszótér karbantartása, fejlesztése
4. Parkosítás (utcai szemetesek, padok)
5. Szabadidıpark kialakítása
6. Könyvtárfejlesztés
- Állománybıvítés
- Szolgáltatási kör bıvítése
7. Szociális intézmény építése
8. Mővelıdési ház építése
V. Információtechnológia
1. Honlap karbantartása
2. Digitális és papíralapú temetıtérkép készítése, nyilvános elektronikus temetıi
nyilvántartás
3. Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatának kiépítése
4. Községi Könyvtár számítógép ellátottságának biztosítása
5. Internet elérhetıség biztosítása
- Községi Könyvtár
- Háziorvosi Szolgálat
- Polgármesteri Hivatal
6. Kábeltévé hálózatának felújítása (Csillagpontos rendszer)
VI. Sporttevékenységhez kapcsolódó beruházások
1. Öltözı felújítása, bıvítése
2. Pályafelújítás
- Padok, kapuk felújítása
- Pályajavítás
3. Felszerelések, sporteszközök beszerzése
VII. Letelepedést ösztönzı intézkedések
1. Telekkialakítás (közmővesítés)
VIII. Akadálymentesítés
1. Polgármesteri Hivatal
2. Védınıi, gyermekorvosi szolgálat
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3. Községi Könyvtár
4. Iskola

2.2. Felújítások és beruházások
Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi felújítások és beruházások
ezer Ft-ban
telj.

Megnevezés
Sportöltözı felújítása
Jókai-Dózsa u. felújítása
Sthil főrész beszerzése
Kistraktor vásárlása
Összesen

525
842
154
412
1 933

Rábakecöl Önkormányzat 2010. évi felújítások és beruházások
ezer Ft-ban
Felújítások
Közösségi busz beszerzése (önerı)
Sportöltözı felújítása
IKSZT
Nyomtató beszerzése
Gázzsámoly beszerzése
Keringetı szivattyúk beszerzése
Összesen

2 924
249
5 714
109
107
217
9 320

Tervek 2011. évre
Önkormányzat felújítási kiadások 2011. év
ezer Ft-ban
Megnevezés
Utak, járdák felújítása
Gyógyszertár, orvosi rendelı felújítása
Sportöltözı nyílászáróinak cseréje /pályázathoz önrész/
Könyvtárfelújítás
Összesen
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Eredeti
elıirányzat
1 563
740
200
375
2 878

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. évi bevételei és
kiadásai

Megnevezés
IKSZT kialakítása és mőködtetése
KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007 pályázatához önerı
Rába parti pihenıház (önerı)
Összesen

ezer Ft-ban
Eredeti
elıirányz.
73 591
846
2 900
77 337

Önkormányzati fejlesztési kiadások 2011. év
ezer Ft-ban
Eredeti
elıirányz.

Megnevezés
Főkasza vásárlása
1 db telek vásárlás
Padok, hirdetıtábla beszerzése
Összesen

100
350
155
605

Mindösszesen

80 820

Kötelezettségvállalások 2013-ig
Megnevezés
KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007 pályázatához önerı 2012. évben
KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007 pályázatához önerı 2013. évben
Összesen
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ezer Ft-ban
Eredeti
elıirányz.
1 692
282
1 974

3. SWOT analízis
A település jelenlegi állapotában meglévı gyenge és erıs pontok
SWOT analízis
Erısségek

Gyengeségek

- Civil szervezıdés
-

Természeti

- Elöregedı népesség

értékek

(Nagykiterjedéső - Jó szociális körülmények hiánya
- Magas munkanélküliségi ráta

erdıterület, horgásztó, Rába folyó)

- Viszonylag erıs önkormányzat (saját - Helyi munkalehetıségek hiánya
vagyon)

- Kedvezıtlen földrajzi fekvés (könnyőipar)

- Új M86-os leágazása
- Teljes infrastrukturális ellátottság
Lehetıségek

Veszélyek

- Falusi turizmus

- Demográfiai változások, elvándorlás

- Munkaerı szabadkapacitás kihasználása

-

- Rábakecölhöz való kötıdés erısítése

feszülése

- Civil szervezıdés tovább erısítése

- Célok nem teljesítése

- Pályázati lehetıségek

- Forráshiány

-

A

Rába

folyó

nyújtotta

Különbözı

nézıpontok

turisztikai - Lakosság érdektelensége

lehetıségek kihasználása
- térségi, mikrotérségi együttmőködés
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egymásnak

4. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezık
4.1. Életerıs gazdálkodás pénzügyi politikája
1.

Elsıdleges

feladatunk

az

önkormányzat

kötelezı

feladatainak

finanszírozása.

Megvizsgáljuk, hogy a község közfeladatait, milyen szervezeti formában lássa el, és a
hatékonyabb, költségtakarékosabb formát alkalmazzuk.
2. Hitelpolitikánkat úgy alakítjuk, hogy a mőködési célú hitelt továbbra sem vesszük igénybe.
Fejlesztési célú hitelt is csak akkor veszünk fel, ha az megalapozott és megtérülése
kiszámítható.
3. Gazdálkodó (gondoskodó-fejlesztı) önkormányzat programjához illeszkedı költségvetési
politikát dolgozunk ki.
4. A biztonságos és megalapozott fejlıdés érdekében szükségesnek látjuk a költségvetés
folyamatos és dinamikus bıvítését.

4.1.1. Vagyongazdálkodás

1. Megteremtjük a község vagyonára valódi tulajdonosként vigyázó önkormányzati
gazdálkodás alapjait.
2. Koncepciót dolgozunk ki a község vagyongazdálkodásának, az egyes vagyonrészekkel
kapcsolatos fejlesztési célok megfogalmazására.
3. Az önkormányzati vagyon-kataszter nyilvántartásában szereplı ingatlanok értékeinek
felülvizsgálatát, a jelenlegi piaci helyzetnek megfelelı értékek meghatározásával, folyamatos
aktualizáljuk.
4. A jelenleg még hasznosítható ingatlanoknál megvizsgáljuk, hogy milyen önkormányzati
funkciót tudnának ellátni, és csak utána döntünk a hasznosításukról.
5. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadása hosszú távon bevételhez juttatja a községet.
Miután a bérbe adott ingatlanok állapota jó, nem tervezzük csökkentésüket.
6. Különös figyelmet fordítunk a közszolgálati funkciót ellátó ingatlanaink állagmegırzésére,
értéknövelésére.
7. Áttekintjük az önkormányzati bérlakások fenntartásának szervezeti formáját és minıségi
megújításának lehetıségeit.

4.1.2. Helyi adópolitika

1. A korábbi évek tapasztalatai alapján meghatározó szempont, hogy az elkövetkezı négy
évben feladataink megoldásához szükséges források egyre nagyobb hányadát a helyi adókból
befolyt bevételek teszik ki.
2. A kormányzat megszorító gazdaságpolitikája miatt megnıttek a lakossági és a
vállalkozások terhei. Ennek figyelembe vételével alakítjuk ki a vagyonarányosabb
teherviselés elvét, annak következetes érvényesítését.

4.1.3. Forrásbıvítés lehetıségei

1. Az Európai Unióhoz történı csatlakozásunkkal a pályázati lehetıségek száma jelentısen
emelkedett. Továbbra is célunk ezért a település vagyonának gyarapításához külsı forrásként
pályázati támogatásokat is bevonni.
2. A község növekedésének érdekében egyre jelentısebb mértékő külsı tıke bevonását
tervezzük. Saját forrásaink megsokszorozását teszi lehetıvé, és ezért támogatjuk az újonnan
letelepedı vállalkozásoknak, cégeknek a mőködését.
3. Rábakecöl fejlıdését biztosító, a szolgáltatások színvonalát emelı beruházások, csak a
kötelezıen ellátandó feladatokra koncentráló községvezetési gyakorlat helyett, komplex
községfejlesztést hajtunk végre.
4. A gazdálkodó önkormányzat helyes hitelpolitikával biztosíthatja azokat a hiányzó
forrásokat, amelyek segítségével Rábakecöl XXI. századi európai településsé válhat.

4.2. Településfejlesztés

1. Rábakecöl fejlesztése során fı alapelvnek tekintjük, hogy meg kell ırizni természeti
kincseinket, épített és természeti környezetünk szépségét, levegınk tisztaságát.
2. A község szerkezeti és szabályozási tervének komplex felülvizsgálata során szabályozási
elemekkel segítjük elı az egyes területek gazdaságos átalakulását.

3. A község játszótereinek további fejlesztése, új, korszerő, biztonságos játszóeszközök
kihelyezése és az esésvédelmi szempontok betartása az elkövetkezı idıszakban fontos
feladat. A már kialakult játszóhelyek fejlesztését komplex módon, az esetleges pályázati
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források felhasználásával kívánjuk megvalósítani. Prioritás kap a sérült gyermekek
játéklehetıségének biztosítása és az együttjátszás lehetıségének megteremtése.
4. Biztosítani kell a hosszútávon fenntartható integrált szolgáltató közösségi tér mőködésének
feltételeit, ezzel új lehetıségeket nyitva a lakosság elıtt.
5. A fiatalok elsı lakáshoz jutásának támogatásánál folytatjuk az elsı lakáshoz jutó fiatalok
anyagi támogatását vagy ingyen telek biztosítását.
6. Erısítjük, és lehetıségeinkhez mérten támogatjuk ipari és kereskedelmi tevékenységek
kialakítását, bıvítését.
7. Rábakecöl turisztikai vonzerejének növelése érdekében régiós és ágazati pályázati
forrásokat tervezünk bevonni.
8.

Közlekedés

biztonságtechnikai

fejlesztéseket

és

felújításokat

kell

elvégezni

(járdafelújítások, buszvárók és kerékpártárolók létesítése, külterületi utak karbantartása).
10. A termékbıvítés és az információs rendszer kialakítása mellett, a turisztikai fejlesztések
harmadik pillére a település- és térségmarketing, melynek a jövıben nagyon fontos szerepet
kívánunk biztosítani.

4.2.1. Mőemlékvédelem

1. Megkülönböztetett figyelemmel kell foglalkozunk az országos és a helyi védelem alatt álló
építményekkel, valamint az ehhez kapcsolódó építészeti értékvédelemben részesülı
területekkel.
2. Meg kell fontolni újabb épületek helyi védettségbe vonását.
3. Ösztönözzük az üresen álló, romló állagú jellegzetesen Rábakecöli épületek hasznosítását,
megfelelı funkció megtalálásával.

4.2.2. Beruházás-politika

1. Megalapozott és a település hosszú távú fejlıdést elısegítı beruházásokat indítunk el.
2. A beruházási programok finanszírozása során elınyben részesítjük a már megkezdett
munkákat.
3. Legfontosabb feladatok:
- Fejlesztési tervek kialakításához elsıdleges cél:
• Az RFT-ben meghatározott célok követése
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• a meglévı koncepciók alapján tervek készítése
• a tervek közötti összhang megteremtése
-Folyamatban lévı beruházások, fejlesztések befejezése:
•

Turisztikai (Rába parti pihenıház) - NYDOP

•

„Mővelıdési ház” – IKSZT

- Új fejlesztéseknél kiemelt célok:
•

Rákóczi u. vízelvezetés

•

Integrált egészségügyi szolgáltatóház

•

Járdafelújítások

•

Energia hatékonyságot növelı beruházások

4.3. Gazdaságfejlesztés
1. Az önkormányzat alapvetı feladata, hogy a helyi közszolgáltatások mőködtetése mellett
felvállalja a helyi gazdaságfejlesztési feladatokat is. Községünk elsısorban a gazdasági
növekedéssel biztosíthatja az itt élık életminıségének javítását, az önkormányzat
költségvetési forrásainak növelését, valamint a községfejlesztési elképzelések megvalósítását.
2. A gazdaság élénkítésében célunk az ipar, a mezıgazdaság, a szolgáltatások és az
idegenforgalom területeinek összehangolt fejlesztése.
3. A gazdaság és a munkaerıpiac fejlesztését hatékonyan térségi összefogással lehet
eredményre vinni, ezért szükségszerő a környezı településekkel és a mikrotérségi központtal
szoros együttmőködés kialakítása.

4.3.1. Településmarketing

1. Alapvetı fontosságúnak tartjuk a tudatos arculat-teremtést és tervezést.
2. A község erısödése és fejlıdése a jelenleginél hatékonyabb községmarketinget kíván.
Ennek megfelelıen kidolgozzuk e tevékenység céljait, feladatait és eszközeit.
3. Településmarketing tervünk közvetítésével jobban segítjük a községben lévı befektetési és
letelepedési lehetıségek megismertetését.
4. A község jövıje érdekében meg kell határozni az egységes településkép kialakításának
irányelveit.
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4.3.2. Turizmus

A turizmus szempontjából fontos:
1. Rábakecöl és környéke versenyképességének növelése.
2. Együttmőködés kialakítása a településen belül, valamint Rábakecöl turizmusában érintett
szereplık és a környék turisztikai szereplıi között.
3. Korszerő szervezeti rendszer kialakítása térségi vagy mikrotérségi szinten.
4. A fenntartható turizmus szempontjainak figyelembe vétele.
5. Meg kell valósítani szálláshely kialakítását a településen.
Rábakecöl és a mikrotérség a turizmus területén az elkövetkezı években csak akkor tud
jelentıs sikereket elérni, ha megfelelı együttmőködés jön létre az önkormányzatok, a
vállalkozások és a civil szervezetek között. Ennek az együttmőködésnek a kialakításában
Rábakecöl Község Önkormányzata kulcsszerepe van.

4.3.3. Környezetvédelem

Rábakecöl környezet- és természetvédelmi szempontból kedvezı megítéléső település, ennek
ellenére számos tennivaló szükséges ahhoz, hogy az európai értékek ırzıjeként európai
színvonalú megoldások szülessenek a környezet- és természetvédelmi problémákra.
Környezetvédelmi programunk kijelöli azokat a legfontosabb célokat, amelyek a község
adottságaihoz mérten kerültek kijelölésre, másrészt összhangban vannak a különbözı
országos, regionális, megyei és kistérségi dokumentumokkal, keretekkel is.
1. A község környezetvédelmi szempontból kedvezı megítélését továbbra is meg kell ırizni.
2. Annak érdekében, hogy a község polgárai és vendégei a környezeti ügyekrıl kellıen
tájékozottak legyenek, az információáramlás és tájékoztatás minden lehetséges formáját meg
kell ragadni.
3. Rábakecöl jelentıs értékét képezik vizei (Rába, Keszeg-é, Kis-Rába, Répce-csatorna,
horgásztó) és erdıi. Ki kell építeni ezen értékek védelmét és bemutatását szolgáló
természetvédelmi infrastruktúrákat (pihenıhelyek, útbaigazító táblák, tanösvények stb.).
4. Az éves költségvetésekben lehetıségünk szerint növeljük a község parkfelületeire és
zöldfelületeire fordítható források összegét.

37

5. Ösztönözzük a természet- és környezetvédelmi civil szervezetekkel a környezettudatos
magatartásformák

elterjesztését,

fokozott

lakossági

ismeretterjesztési

programok

kidolgozására a fenntartható fejlıdés érdekében (pl. IKSZT által)

4.4. Községüzemeltetés
1. Alapvetı törekvésünk, hogy a közüzemi szolgáltatások mindenki számára elérhetıek
legyenek, és a minıségük javuljon.
2. A községüzemeltetés megléte és színvonala fontos szerepet játszik a község lakosainak
életminıségében, az önkormányzattal szembeni elégedettség érzésében. Így célunk, hogy
ezeket a feladatokat folyamatosan bıvülı mértékben, önkormányzati tulajdonú szervezet
költségtakarékosan, hatékonyan, állandóan megfelelı minıségben végezze el.
3. A közüzemi díjak ármegállapításánál törekedni fogunk arra, hogy a lakosság terhei csak
indokolt esetben növekedjenek, emellett teremtıdjenek meg a mőszaki fejlesztés lehetıségei
is.

4.4.1. Közlekedés

1. Fejlesztendı területnek tartjuk a helyi közutak útépítési,- korszerősítési és fenntartási
munkáit. Lehetıleg külsı területfejlesztési források valamint a lakosság segítségével
folytatjuk az út és járda felújítási programot. A mőszaki megoldásokat összehangoljuk a
közmőtulajdonosok fejlesztési, felújítási igényeivel.
2. A kerékpáros közlekedés területén térségi összefogással megvalósuló hálózatbıvítést,
valamint a helyi kerékpáros infrastruktúra bıvítését tartjuk szükségesnek.
3. Megoldandó a külterületi utak állapotának javítása, mely külsı források és vállalkozói
segítség nélkül nem kivitelezhetı.
4. A közösségi közlekedés fejlesztése keretében folytatni kell a buszmegállók és várók
korszerősítését.
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4.4.2. Ivóvízellátás

Rábakecöl község ivóvízhálózatának kiépítettsége teljesnek tekinthetı, a jelenlegi
vízfogyasztási igényeket kielégíti. Célunk, hogy a község minden lakója számára elérhetıvé
tegyük az egészséges, jó minıségő ivóvízvételt.

4.4.3. Szennyvízkezelés

A szennyvízcsatorna-hálózat a település teljes területén kiépült.

4.5. Humánszolgáltatások
4.5.1. Egészségügyi ellátás

1. A rábakecöliek egészségügyi állapotának és életkilátásainak helyzete javulásához a
szükséges felújításokat, fejlesztéseket el kell végezni. A különféle egészségügyi
szolgáltatásokat egy helyre kell integrálni, hatékonyabb prevenciós munkát kell végezni.
2. Az egészségmegırzı programokat fenn kell tartani, hogy a lakosság életesélyei, egészségi
állapota, várható élettartama, életminısége javuljon.

4.5.2. Közoktatás

1. A közoktatási intézmények meghatározzák a jövı nemzedékének értékorientáltságát, a
társadalomban való beilleszkedését, a munka világába való bekapcsolódásához szükséges
ismereteket, készségeket.
Versenyképes gazdaság egyik feltétele a korszerő oktatás, amely megalapozza a képzést, a
változásokra rugalmasan reagáló munkaerı kialakulását.
2. Oktatási feladatainkat társulásban látjuk el a Mikrotérségi Általános Mővelıdési Központ
Beled intézmény által.
3. Támogatjuk az intézményfenntartó Beled Város Önkormányzatának a közoktatási
intézmények szakmai, tárgyi, személyi feltételeinek javítására valamint a közoktatás szakmai
fejlesztésében az alábbi prioritásokra meghatározott céljait:

• az alapkompetenciák és alapkészségek fejlesztése az óvodai nevelés és általános iskolai
oktatás területén,
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• a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges alapértékek kialakítása,
• a tehetséggondozás jelenlegi színvonalának fejlesztése,
• az integráltan nevelhetı, sajátos nevelési igényő gyermekek, valamint a részképesség
problémával küszködı gyermekek hatékonyabb oktatásának megszervezése, (gyógypedagógus
alkalmazása a közoktatási intézményekben)

• az alapfokú mővészetoktatás területén elért eredmények megtartása,
• az idegen nyelvoktatás színvonalának fejlesztése.

4. Az IKSZT szolgáltatásai valamint családi napközis csoportok mőködtetése által támogatni,
segíteni kell az oktatási feladatokat az iskolai oktatás keretein túl.
5. Az IKSZT szolgáltatásai valamint a Mikrotérségi ÁMK Felnıttképzı centruma
közremőködésével képzések által biztosítani kell a felnıtt korú lakosság számára a fejlıdés,
önképzés lehetıségét.

4.5.3. Szociálpolitika

1. A szociális alapszolgáltatások közül Rábakecöl Község Önkormányzata több kötelezı
feladatot nem önállóan, hanem társulási formában lát el, ezért szakmai, tárgyi és személyi
feltételeinek kialakítása a Kapuvár-Beledi Kistérségi Többcélú Társulással együttmőködve, a
legfontosabb feladatunk a ciklusban.
2.Az elkövetkezı négy évben tovább tervezzük bıvíteni és korszerősíteni az Egyesítet
Szociális Központot.
Az alábbi szociális szolgáltatások fejlesztését tervezzük:
- támogató szolgáltatás,
- családsegítés egyes feladatai, (adósságkezelés, információszolgáltatás, rendszeres szociális
segélyben részesülıkkel együttmőködés)
- új idısek nappali ellátását szolgáló klub,
- közösségi ellátás,
3. A következı négy év során igyekszünk megtartani a jelzırendszeres házigondozás
kialakítását.
4. A helyi szociálpolitikában kiemelt fontosságúnak tartjuk a családok támogatását.
5. A pénzbeli ellátások rendszerében nem támogatunk olyan segélyezési gyakorlatot, amely a
munkaerı piactól való távolmaradásra ösztönöz.
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6. Továbbra is fontosnak tartjuk a településen mőködı szociális célú szervezetek,
alapítványok mőködését. Támogatásukat a ciklus alatt is fenn kívánjuk tartani.
7. Támogatjuk a munkába állást segítı képzési (átképzési) programok megvalósulását
(IKSZT).

4.5.4. Közmővelıdés

1. Az elıttünk álló ciklusban a közmővelıdés terén várható a legnagyobb átalakulás. 2011ben megkezdi mőködését az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, mely egyesíti a klasszikus
közmővelıdési feladatokat a modern információ szolgáltatás elınyeivel. Az elektronikus
végponton, tanácsadásokon túl itt mőködik a könyvtár, családi napközis csoportok, helyet
kapnak a település kulturális, egészségügyi rendezvényei, elıadások és képzések. Cél az új
szolgáltatói tér stabil mőködésének megteremtése, ezzel biztosítva a hosszú távú mőködését.
2. A községi könyvtárnál a könyvtári munka korszerősítéséhez az alábbi fejlesztési
feladatokat tervezzük megoldani:
• a könyvtár dokumentum állományának elektronikus feldolgozása,
• a könyvtári dokumentumokhoz való elektronikus hozzáférés feltételeinek javítása
3. A ciklus alatt támogatjuk a már meglévı kulturális nagy rendezvényeket, kulturális
rendezvénysorozatokat.
4. Kiemelten kezeljük a községi és nemzeti ünnepek méltó megünneplését, ezzel is erısítve a
rábakecöli polgárok összetartozását, nemzettudatát.
6. Állandó kapcsolatot kívánunk fenntartani a településen és községkörnyékén élı
mővészekkel. Támogatni kívánjuk a jelenleginél szélesebb körben a bemutatkozási
lehetıségeiket.

4.5.5. Közbiztonság

1. Nagyobb figyelmet fordítunk a rábakecöliek és a Rábakecölre érkezı turisták
biztonságának

megteremtéséhez.

A

Kapuvári

rendırkapitányság

mőködését

Önkormányzatunk megállapodás alapján támogatja.
Szorgalmazzuk és támogatjuk, hogy a rendırök folyamatosan járırözzenek a településen és
környékén, ami szintén a közbiztonság javítását eredményezheti.
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2. Közös fenntartású intézményeink keretében ösztönözzük a drogprevenciós modellprogram
beindítását.

4.5.6. Sport

A település sportjával kapcsolatos feladatokat, célkitőzéseket Önkormányzatunk 2009. évben
megalkotott sportfejlesztési koncepciójában határozta meg.
Rábalecöl sportfejlesztési koncepciója 2009-2013.

4.6 Önkormányzat
4.6.1. A szolgáltató önkormányzati projekt megvalósítása

Az önkormányzati közigazgatás szakmai teljesítıképességének erısítése meghatározó
jelentıségő kérdés. Az emberi, személyi erıforrások bıvítésének egyre inkább súlyos
költségvetési, illetve szervezési korlátai vannak.
Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal mőködése tekintetében legfıképpen a
szolgáltató jellegnek kell megmutatkoznia.
Ezen alapkövetelménynek azonban csak anyagi és szellemi ráfordításokkal, fejlesztésekkel, az
innovációs képességek és készségek felerısítésével tudunk megfelelni.
A Polgármesteri Hivatalban meglévı irodai elhelyezési adottságok javítása érdekében olyan
irodai, ügyfélfogadási tereket kell kialakítani, amelyek a színvonalas és kulturált
ügyfélfogadás feltételeit teremtik meg.
Az ehhez szükséges infrastruktúrát saját vagyoni, költségvetési, illetve pályázati erıforrások
bevonásával lehet és kell elıteremteni.
2005. november 1-én lépett hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (KET). A törvény X. fejezete foglalkozik az
elektronikus ügyintézéssel és hatósági szolgáltatással. Az Európai Unió eEurope akcióterve a
közigazgatásra vonatkozóan célként jelöli meg többek között az alapvetı közszolgáltatások
elektronikus úton történı elérését, az új információs technológiák elérését a közigazgatás
minden szintjén.
A célok elérése, de legalább azokat megközelíthetı teljesítése érdekében jelentıs erıfeszítésre
lesz szükség a meglévı hátrányunk csökkentése érdekében.
Nélkülözhetetlenek a hivatalnál rendszeresített informatikai hálózatok, szoftverek, a
különbözı információs adatbázisok fejlesztése, rendszeresítése és alkalmazása.
42

Szükséges mind a belsı hivatali ügyvitel, a képviselıkkel való kapcsolattartás (testületi
elıterjesztések továbbítása), mind pedig az ügyfelekkel való interaktív e-ügyintézési
kapcsolatok erıteljes kiépítése.
A hivatal WEB-honlapjának továbbfejlesztésére alapítva az ügyfeleknek szóló tájékoztatók
mellett, elérhetıvé kell tenni a különbözı formanyomtatványok letöltését, illetve késıbbi
fázisban a konkrét e-alapú ügyintézést is.
A helyi közigazgatás érzékelhetı hatékonyságnövekedése várható, ha a rendelkezésre álló
pályázati és saját forrásokat ésszerően és célzottan a legkorszerőbb információtechnológiai
fejlesztésekre fordítjuk.
Az ügyintézés feltételeinek tárgyi, információs technológiai korszerősítése pozitív hatást fejt
ki a hivatali szervezeti kultúra fejlıdésére is, aminek az ügyfelek számára is majd
érzékelhetıvé kell válnia.

4.6.2. Az önkormányzat kapcsolati rendszere

1. Fontosnak tartjuk a lakossággal való közvetlen kapcsolattartás fenntartását, elemeinek
bıvítését, számítunk a civil szervezetek véleményre, szerepvállalásukra az önkormányzati
feladatok megoldásában.
2. Az önkormányzati törvényben elıírton túl, további közmeghallgatást tartuk és e mellett,
minden olyan döntés elıkészítésekor, amely a lakosság jelentıs részét érinti, lakossági
fórumot, győlést tartunk.
3. Biztosítjuk a vezetı tisztségviselık rendszeres elérhetıségét, fogadónapját.
4. Fejlesztjük kapcsolatainkat a Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal, annak
bizottságaival és hivatalával. Fontosnak tartjuk tevékenységünk összehangolását a térségi
feladatok megoldásában.
5. Községünkben a történelmi egyházak fontos és meghatározó közösségteremtı és formáló
szerepet töltenek be. A közös ünnepek, rendezvények szervezésén kívül, keressük a további
lehetıségeket az együttmőködésre.

4.6.3. Nemzetközi kapcsolatok

Rábakecöl a gazdasági program elkészítésének idején egy testvérközségi kapcsolattal
rendelkezik: az erdélyi Csíkfalvával 2002 óta van hivatalos kapcsolatunk.
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A testvérközségi együttmőködések tartalmi kérdéseit illetıen – a testvérközségi mozgalom
szellemiségének megfelelıen – az interperszonális kapcsolatok megteremtésének támogatását
(azaz az emberek egymással való találkozásának, megismerkedésének elısegítését)
kezelhetjük továbbra is abszolút prioritásként.

5.

A fejlesztési tervhez kapcsolódó dokumentumok
Rábakecöl Hulladékgazdálkodási Terve
Rábakecöl Fejlesztési Terve 2007-2013.
Rábalecöl sportfejlesztési koncepciója 2009-2013.
Rábakecöl rendezési terve (2005.)
Rábakecöl rendezési tervének módosítása (2010.)
Rábakecöl Környezetvédelmi Programja (2003.)
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása közmővelıdési koncepciója 2009-2014
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közmővelıdési Stratégiája

Rábakecöl, 2011. április 25.

Tuba Erik
polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Cím:
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselı-testületének ülése
2011. április 26.
6. napirend: Beszámoló lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és az elızı ülések
óta tett intézkedésekrıl
Elıterjesztés
Tisztelt Képviselıtestület!
Tájékoztatom a képviselıtestületet, hogy az elmúlt idıszakban az alábbi határozatok kerültek
végrehajtásra:
1/2011. (I.31.) határozat a 2011. évi közbeszerzési tervrıl
2/2011. (I.31.) határozat közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
3/2011. (I.31.) határozat közbeszerzési pályázat kiírásáról
4/2011. (I.31.) határozat a Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosításáról
5/2011. (I.31.) határozat civil szervezetek támogatásáról szóló beszámolók elfogadásáról
6/2011. (I.31.) határozat pályázat kiírásáról civil szervezetek támogatására
7/2011. (I.31.) határozat közfoglalkoztatásra szóló pályázatok benyújtásáról
8/2011. (I.31.) határozat közösségi busz üzemeltetési szabályzatának módosításáról
9/2011. (I.31.) határozat önkormányzati ügyfélfogadási rendrıl
10/2011. (I.31.) határozat telekvásárlásról
11/2011. (III.1.) határozat vállalkozási szerzıdés megkötése IKSZT építési munkáira
13/2011. (III.1.) határozat közmeghallgatásról
14/2011. (III.1.) határozat az „év sportolója” pályázat kiírásáról
15/2011. (III.1.) határozat a RÁBA Mőgát és Térségéért Egyesület támogatási kérelmérıl
Áprilisban csatlakoztunk a Magyar Közút szervezésében megvalósuló országos szemétgyőjtı
akcióhoz. Köszönet az esemény aktív résztvevıinek: Horváth Gyızı, Takács Sándor, Eckrich
Béla, Gacs István, Pandur Ferenc, Takács Imréné, Homlokné Halász Judit, Póczik Józsefné,
Tuba Gyuláné Homlok Márta, Vassné Soós Szilvia, Horváth Rebeka, Tuba Gyula, Horváth
Dóra
Sajnos egyre csökken az érdeklıdés és aktivitás a közvetlen környezetünk rendbentartása
iránt, pedig itt élünk, a mi érdekünk
A buszvezetı határozott idejő munkaszerzıdését 2012.12.31. napjáig meghosszabbítottam.
A civil szervezetekkel a támogatási megállapodást megkötöttem, a támogatás elsı részletét
kiutaltuk.
2011. május 5. napján menetrendi egyeztetés megtartására kerül sor. Kérem a képviselıket és
a lakosságot, hogy vonat- és buszmenetrendekkel kapcsolatos észrevételeiket mielıbb
juttassák el hozzám.
Rábakecöl, 2011. április 26.

Tuba Erik
polgármester
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KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

BELSİ ELLENİRZÉS
9330 KAPUVÁR, Fı tér 1.
GYİR-MOSON-SOPRON MEGYE
: 96/596-000, Fax: 96/596-005 E-mail:revizor@kapuvar.hu

ELLENİRZÉSI JELENTÉS-TERVEZET

Az élelmezési tevékenység ellátása tárgyú, Beled város polgármesterének kérésére elrendelt
08-46-1/2010. számú programban foglaltaknak megfelelıen elvégzett soron kívüli ellenırzés
részletes tapasztalatairól.
A pénzügyi típusú ellenırzés lefolytatására a beledi Miktortérségi Általános Mővelıdési
Központban került sor a 2008 – 2010. június 30-ig terjedı idıszakra vonatkozóan, amikor a
szervezetnél a következı vezetık voltak hivatalban:
Borosné Tóth Zsuzsanna igazgató 2008.08.01-tıl jelenleg is
Tóthné Ivancsics Judit gazdasági vezetı 2008.11.17-tıl jelenleg is
A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy
- az élelmezéssel kapcsolatos folyamatokat szabályszerően,
- kellıen dokumentálva végzik-e
- a konyha kihasználtsága hogyan alakult.
Az ellenırzés kiterjedt az ellenırzött szervezetnek az ellenırzés tárgyával összefüggı, a
jelentés 1. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, belsı szabályzatok és vezetıi
intézkedések által elıírt tevékenységeire.
A helyszíni ellenırzés 2010. november 15-én kezdıdött és 2010. november 30-án fejezıdött
be, összesen 3 ellenıri munkanap felhasználásával.
Az ellenırzés során alkalmazott ellenırzési módszerek és eljárások a következık voltak:
- szabályzatok áttekintése
- étkezık létszámának és térítési díjának táblázatba foglalása, annak elemzése,
figyelembe véve az állami támogatás nagyságát is
- az étkezési költségek és bevételek bontása településenként
- a felhasznált nyersanyagnorma alakulásának vizsgálata
- raktári bizonylatolás szúrópróbaszerő ellenırzése
Az ellenırzést végezték: Varga Zoltánné és Lukácsiné Varga Márta belsı ellenırök
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A vizsgálat részletes megállapításai
1. Az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2009. augusztusában kelt. A
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a konyhának a szervezetben elfoglalt helyzetét
egyértelmően meghatározták, az a gazdasági szervezeten belül, a gazdasági vezetı
irányítása alatt áll. Az élelmezési tevékenységet az élelmezésvezetık koordinálják. A
konyhák létszáma 3 fı szakács, 5 fı konyhai dolgozó és 1,5 fı élelmezésvezetı. A konyhai
mőködés részletes szabályait az intézménynél az élelmezési szabályzat tartalmazza, mely
szabályozza az élelmezési tevékenység feladatát, az ellátás rendszerét, (ezen belül leírja a
konyhák helyét, címét is), meghatározza a térítési díjak megállapításának szabályait, az
élelmezés szervezeti felépítését, feladatköreit, az élelmezési folyamatok szabályozását, a
bizonylati rendet, az ellenırzés rendjét.
A szervezeti felépítés ebben a szabályzatban pontosításra szorul, ugyanis a szabályzat 1.
pontja csak a fızıkonyhák helyét tartalmazza, az intézmény egyes telephelyein lévı
tálalókonyhák megjelölését már nem, ugyanakkor az 1.1 pontban már tálalókonyhákról is
rendelkezik.
A térítési díjakról szóló fejezet nem tartalmazza az étkezési jegyekkel kapcsolatos
eljárásrendet, valamint az élelmezési nyersanyagnormák megállapítására vonatkozó
eljárásrendet sem.
A kötelezettségvállalási szabályzatban az élelmezésvezetı szakmai teljesítés igazolóként
szerepel. A szabályzat nyilvántartási része hiányos, több helyen nincsenek aláírva a
megbízások, és nincs kitöltve a nyilvántartás. Ezeket a valós folyamatoknak megfelelıen
pótolni kell.
Az ügyrend a szervezetre vonatkozóan részletesen tartalmazza a gazdálkodással
kapcsolatos feladatok felsorolását. A IV. és V. fejezetben az intézményvezetı valamint a
gazdasági vezetı feladat és hatáskörét taglalja a szabályzat, az ügyintézık és a fizikai
dolgozók közti munkamegosztást, az egyes munkakörökhöz tartozó konkrét feladatokat
azonban nem tartalmazza, mivel úgy rendelkezik, hogy azok az egyes dolgozók munkaköri
leírásai tartalmazzák. Azok tartalma így nem ellenırizhetı, ill. nem vethetı össze
semmilyen dokumentummal. A számlarendben a fıkönyvi számlák és az analitikus
nyilvántartások kapcsolatát a hatályíos jogszabályoknak megfelelıen szabályozták.
Az egyes gazdasági folyamatok részletes ellenırzési nyomvonalát semmilyen dokumentum
nem tartalmazza, melyet az Ámr. 156.§ (2) bekezdése ír elı.
2. A konyhával kapcsolatos munkaköröket ellátók munkaköri leírásának tételes
megvizsgálata alapján a következıket állapítottuk meg:
A konyhai dolgozóknak a megtekintett személyi anyagokban minden esetben volt
munkaköri leírása, melyen szerepeltek a munkavállalók adatai, a munkavégzés idıtartama
(napi), a munkavégzés helye, és a feladatok. A szakácsok és konyhai dolgozók munkaköri
leírásának tartalma az élelmezési szabályzatban foglaltaknak megfelelt. Az
élelmezésvezetık munkaköri leírása szintén megfelelt a szervezeti felépítésbıl fakadó
sajátosságoknak, valamint az élelmezési szabályzatban foglaltaknak. Az élelmezésvezetık
munkaköri leírásának ellenırzés rendelkezésére bocsátott példányainak egyike sem volt a
munkavállaló által aláírva.
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3. A konyha a készletgazdálkodását WINMENZA program támogatásával végezték 2009.
és 2010. években. A program bevezetésére 2009. év elsı felében került sor, így a
bizonylatok ebben az idıszakban kézzel és géppel is készültek.
Az egyes szállítókkal a szerzıdéseket közbeszerzési eljárás alapján kötötték meg. A
szerzıdésekben részletesen rendelkeztek a megrendelés és beszerzési folyamat minden
lépésérıl, így a beszerzés közvetlen bonyolításának rendjérıl is. A megrendeléseket az
élelmezésvezetı bonyolítja, melyekrıl írásos dokumentáció készül megrendelésenként. A
megrendelt anyag átvételt szintén az élelmezésvezetı bonyolítja, aki az átvételkor a szállító
által az áruval hozott bizonylatokon ( átvételi elismervény, szállítólevél, számla) az átvétel
tényét aláírásával igazolja. A bevételezett anyagokról a könyvelésre minden bizonylatból (
megrendelı, számla) kerül egy példány, tehát az ellenırzés itt elvégezhetı. Az
élelmezésvezetı nyilvántartása szintén tartalmaz minden megrendelésrıl egy bizonylatot
másolatban, így a megrendelés és a számlakifizetés zárt rendszert alkot, és ellenırizhetı. Az
anyagok kiadásánál az élelmezésvezetı és a szakács együttesen vételezik ki az anyagot, a
raktárhoz kéféle kulcs van, így a kivételezés ellenırzötten folyik. Az étkezési nyilvántartás
létszáma alapján készül az anygakiszabat, melyet kézzel készít el az élelmezésvezetı, majd
ennek alapján géppel készül a kiadási bizonylat. Mindkét bizonylatot az élelmezésvezetı és a
szakács is aláír. Az élelmezési szabályzat szerint az anyagkivételezés megrendelı lapon
történik, azonban ezt a bizonylatot a folyamat során nem használják, mivel ezt az
anyagkiszabat helyettesíti. Az anyagkartonok szúrópróbaszerő ellenırzése a nyilvántartás
pontosságát illetıen hibát nem tárt fel.
4. A feladásokat a kiadások tekintetében negyedévente az élelmezésvezetı készíti el.
Bizonylata: Anyagleltár, készletek leltárfelvételi íve.
2010. I. negyedév: 2 db leltár készült: Beled raktár:501.305 Ft
Rábakecöl raktár: 281.902 Ft
2010. II. negyedév: 2 db leltár készült: Beled raktár:523.076 Ft
Rábakecöl raktár: 265.806 Ft
A bevételeket idısorosan, a pénzügyi bizonylatok alapján könyvelik.
A követelések és kötelezettségek kimutatását havonta készíti el és adja fel az élelmezésvezetı
a könyvelés részére.
5. Az élelmezési folyamatok munkafolyamatba épített ellenırzési pontjai tekintetében a
következıket állapította meg a vizsgálat:
Az élelmezéssel kapcsolatos hatályos szabályzatok alapján a következı ellenırzéseket kell
elvégezni:
Az anyagkiszabást az élelmezésvezetı írja alá, a gazdasági vezetı szúrópróbaszerően
ellenırzi. A vizsgált anyagkiszabásokon ilyen ellenırzés dokumentálva nem volt.
Az anyagkiszabást az élelmezésvezetı és a szakács írja alá, mely minden esetben megtörtént.
Az étlapot az élelmezési szabályzat szerint az élelmezésvezetınek kell elkészítenie, és a
gazdasági vezetınek ellenjegyeznie, mely ezáltal válik hivatalossá. Az étlapok az esetek 90
%.-ában nem voltak aláírva a gazdaasági vezetı által.
Az étkezési létszám alapbizonylata az étkezési ív, melyet a számfejtınek és az ellenırnek
kellene aláírnia. A vizsgált idıszakban egyetlen étkezési ív sem volt sem aláírva, sem
ellenırizve. A számítógépes elıállítás esetében sem nélkülözhetı az aláírás!
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Az év végi leltározás megtörtént, a beszámoló mellett megtalálható volt az eszközleltár. A
készletleltárt is elkészítették, azonban azon aláírás nem volt, és a leltározási utasítás sem
tartalmazott a készletleltározás vonatkozásában semmilyen rendelkezést.
6. Az étlapokon szereplı ételekhez kivételezett anyagok összetételét az anyagkiszabatokon
szereplı tételekkel hasonlítottuk össze. Kiválasztásra került olyan ételféleség, amelyet több
alkalommal fıztek, így össze lehetett hasonlítani a hozzá felhasznált nyersanyagok
mennyiségét a létszám függvényében.
Az ételek összetételének vizsgálata során csak a domináns összetevıket soroltuk fel.
Csontleves
Dátum
Létszám
Alapanyag
megnevezé
se
Fehér
csont kg
Húsoscson
t kg
Vegyes
zöldség
kg.
Bors egész
cs.
Lecsó 1/1
Delikát kg
Cérnameté
lt kg
V.hagyma
kg
Petr.levél
szár.

január
8
15 29
44 45 42
9
3
9

február
5
12 19
43 43 44
7
6
0

8,6
20

10

20,
4
10

10,
8
10

10

1

1

1
0,5
3

17

20

március
2
26
?
43
5

április
13 23
45 47
0
0

május
21 28
42 44
9
5

június
4
15
39 23
4
9

20,
2
10

20

20

10

20,
3
10

10

20,
2
0

10

24,
9
10

1

1

1

1

1

1
0,5
3,5

1
0,5
3,5

1
0,5
3,5

1
0,5
3,8

1
0,5
3,5

3

3

3

2

2

0,0
5

0

0,0
5

0,0
3

0,0
5

1

1

1
0,5
3,5

1
0,5
3,5

2

3

0,0
5

0,0
5

Túrós metélt
Dátum
Létszám
Alapanyag megnevezése
Széles metélt kg.
Túró kg
Tejföl l
Étolaj
K.cukor kg
Porcukor kg

29,5
25
12
4
5
1,5

Tarhonyás hús
Dátum

01.14. 03.16. 04.12.

20

15

10

20,
5
10

10

7

1

1

1

1

1

1
0,5
3,5

11
0,5
3,5

1
0,5
3,5

2
0,5
3,5

1
0,5
3

1
0,3
2

3

3

3

3

3

2

2

0,0
5

0,0
5

0,0
3

0,0
5

0,0
5

0,0
3

0,0
3

01.25 03.08. 04.08. 05.17.
383
388
194
405
28,5
25
12
4
5
1,5

17
15
7
1
0
0

29
25
12
4
5
1,5
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Létszám
Alapanyag megnevezése
S.lapocka kg
Tarhonya kg
V.hagyma kg
Étolaj l
F.paprika
Delikát
F.hagyma kg.
Lecsó 1/1
Bors ırölt

Sertésvagdalt
Dátum
Létszám
Alapanyag megnevezése
Lapocka kg
Comb kg
Zsemle db
Tojás db
Delikát
Zs.morzsa kg
F.hagyma kg
Bors ırölt
Étolaj l
V.hagyma kg
Kenyér kg

449

435

390

37
35
7
8
0,35
0,4
0,5
3
1,5

33,5
30
6
7
0,3
0,4
0,3
2
1,5

30,5
28
5
6
0,3
0,4
0,5
3
2

01.15. 02.26. 03.23. 04.07.
453
421
443
445
27,8
3,2
150
62
0,2
2
0,3
1
28
0
0

14
15
0
58
0,2
0
0,3
2
2
3
0

30,2
0
150
60
0,2
2
0,2
2
22
1
0

0
150
60
0,1
0
0,15
2
22
0,5
17

A fızött adagokhoz mérten a felhasznált alapanyagok mennyisége arányaiban megfelelı volt
a vizsgált ételek vonatkozásában.
7. Az anyagfelhasználás az intézménynél a vizsgált idıszakban a következıképpen alakult:
/ EFt
Telephely/
2008
2009
év
Norma szerinti Tényleges Eltérés Norma szerinti Tényleges
Eltérés
anyagfelhaszanyagfel- (+/-)
anyagfelhasznál anyagfel(+/-)
nálás
használás
ás
használás
Beled
15814
15178
-636
15385
15261
-124
Rábakecöl
2374
2446
+72
2753
2378
-375
Telephely/
év

Beled
Rábakecöl
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2010( 01.-06.)
Norma szerinti Tényleges Eltérés
anyagfelhaszanyagfel- (+/-)
nálás
használás
8928
8613
-315
1450
1426
-24

2008. évben a beledi konyha esetében jelentıs mértékő megtakarítás volt megfigyelhetı,
melynek okait a 2008. évi konyha mőködésérıl készült ellenırzési jelentés részletesen
tartalmaz. 2009. évben a megtakarítás jelentısen csökkent, közelítve a norma mértékét.
Rábakecöli konyha esetében a 2008. évi kismértékő norma túllépését jelentıs ( 15 %)
megtakarítás követte 2009. évben. 2010. évben a 6 havi adatok mindkét konyha esetében
megtakarítást mutatnak, melynek mértéke egyik konyha esetében sem haladja meg a
tényleges kiadások 5%-át.
A konyha kapacitása 450 fı, melyet az intézmény 2010. januárjában dokumentált. A
kapacitásra vonatkozó adatot sem az élelmezési szabályzat, sem pedig az SZMSZ nem
tartalmazza. Az elkészített adagok mennyiségét, ezen belül a saját és a vendég étkezık által
elfogyasztott adagok arányát a következı táblázat tartalmazza, az adatok a vizsgált évek
elsı hat hónapjára vonatkozóan kerültek összehasonlításra.
megnevezés 2008.(01.-06.)
2009.(01.-06.)
2010.(01.-06.)
adag/db
arány/%
adag/db
arány%
adag/db
arány%
felnıttek
26084
24167
24740
43,96
43,71
42,22
gyermekek
33253
31123
33850
56,04
56,29
57,77
összesen
59337
55290
58590
100,00
100,00
100,00
A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a felnıttek fogyasztásának lassú csökkenése
következett be a vizsgált idıszakban, évente átlagosan -0,87 %-os mértékben, míg a
gyermekek fogyasztása ugyanekkora növekedést mutatott.
8. A beledi konyha teljesítési adatai a vizsgált idıszakban a következıképpen alakultak:
2008
2009
2010 ( 01.-06.)
Fızött Fızési Kihasználtság Fızött Fızési Kihasználtság Fızött Fızési Kihasználtság
összes napok
adag/nap
összes napok
adag/nap
összes napok
adag/nap
adag száma
adag száma
adag száma
92981 234
397
88220
246
359
51119
123
416
Szezonalitást kiszőrve ( - július, augusztus)
85929 200
430
81950
209
392
A kapacitáskihasználtság esetében a megfızött napi átlag adagszámot kell a konyha
kapacitásához viszonyítani. Tekintve, hogy a konyha tényleges kapacitásáról hivatalosan
megállapított adat a vizsgált idıszak egészére nincs ( az elızı ellenırzések adatait is
figyelembe véve), így a kapacitáskihasználtság vizsgálata nem ad értelmezhetı, ill
hasznosítható adatot jelenleg. A konyha által naponta átlagosan megfızött adagok
mennyiségét a fenti táblázat tartalmazza, melybıl megállapítható, hogy 2008. és 2009.
években a szezonalitás hatását kiszőrve naponta átlagosan 411 adagot fıztek a beledi
konyhán. Az adatok idısoros figyelemmel kísérése támpontot adhat a kapacitás helyes
megítéléséhez.
9. A gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 148. §-a rendelkezik az
óvodában, iskolában folyó gyermekétkeztetés díjának mértékérıl, valamint a
kedvezményezettek körérıl.
A hivatkozott jogszabályhelynek megfelelıen a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(nyersanyagnorma)
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A nyersanyagnormát korcsoportonként Beled Város Önkormányzatának képviselı-testülete a
4/2008. (III.3.) számú, az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendeletében hagyta
jóvá. A nyersanyagnorma mértéke 2009. és 2010. évben is változatlan maradt.
A kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetéshez a mindenkori költségvetési törvényben az
állam normatív támogatást rendel. 2009. évben ennek összege 65.000,-Ft/Fı/év, illetve
kiegészítı hozzájárulásként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 5-6.
évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 20.000,-Ft/fı/év a támogatás,
melyrıl az éves beszámoló keretében kell elszámolni.
A Gyvt. 148.§ (5) bekezdése alapján esetünkben ingyenes étkeztetésre jogosultak a
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı óvodások és 1-6. évfolyamon
nappali rendszerő iskolai oktatásban részesülı gyermekek.
50 %-os térítési díjkedvezményre jogosultak
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 7-8. évfolyamos tanulók
- három- vagy többgyermekes családok gyermekei
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló,
akik nem jogosultak az ingyenes étkeztetésre.
A felsoroltaknak normatív kedvezményt kell biztosítani.
Az élelmezés rezsi költségét a gazdasági szervezet által összegyőjtött adatok alapján
állapítottuk meg. A konyha közvetlen költségeihez hozzáadtuk az általános költségek
szakfeladatra felosztott hányadát is, majd az összes költséget osztottuk a vizsgált idıszakban
kiszolgált adagok számával. Számításunk eredményeképpen az egy adagra jutó rezsi költség
átlag 227,50 Ft.
Ezzel az összeggel számoltunk az étkezési teljes költség megállapításánál.
Az étkezési teljes költség a nyersanyagnorma + a rezsi költség összegébıl tevıdik össze.
A kedvezményes étkezık étkezési költségeinek, a leigényelt és elszámolt állami támogatás
mértékének és a kedvezményes étkezık által befizetett térítési díjak alakulásának mértékét
2009. évre vonatkozóan mutattuk ki. Ennek oka, hogy 2009. már lezárt év és tény adatokkal
tudtunk dolgozni.
Számoltuk az óvodások és iskolások vonatkozásában is a kedvezményes és nem
kedvezményes étkezık által fizetett térítési díjak (nyersanyagnorma) és az étkeztetés
költségének alakulását az egyes településekre kimutatva.
A rábakecöli óvodásokkal és az ott helyben oktatott alsó tagozatos diákokkal nem
számoltunk. Csak azokat a gyerekeket vettük számba, akik a beledi konyháról étkeznek.
Az óvodás étkezık étkezési költségeinek és bevételeinek 2009. évre vonatkozó alakulását a 2.
számú melléklet tartalmazza.
Az óvodában az összes étkezıhöz viszonyítva a kedvezményes (ingyenes és 50 %-os térítési
díjas) étkezık aránya 42,35 % volt a vizsgált idıszakban. Mind az ingyenes, mind az 50 %-os
térítési díjas étkezık után 65.000,-Ft/fı támogatást nyújt az állam. Ebbıl következik, hogy
azoknál a településeknél, ahol magasabb az 50 %-os térítési díjas étkezık száma, ott a
normatíva fedezettség is kedvezıbb.
A normatív támogatás a kedvezményes étkezık által be nem fizetett térítési díjakat teljes
egészében fedezte, a maradvány ezáltal a rezsi költségek egy részének fedezetére
szolgálhatott.
A táblázatban kimutattuk az étkezés összes költségét az étkezık számára vetítve, valamint a
kapcsolódó összes bevételt, amely áll az igénybevevık által befizetett térítési díjakból és az
állami támogatás összegébıl.
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A költségek és bevételek különbözete mutatja településenként, hogy az adott évben (2009.) az
önkormányzatnak hány forinttal kellett hozzájárulni a gyermekétkeztetéshez.
Az óvoda vonatkozásában Beled Önkormányzatának 3.553 E Ft-ot kellett hozzátennie az
étkeztetéshez.
Ennek megoszlása településenként: Beled
2.708 E Ft
Dénesfa
398 E Ft
Edve
110 E Ft
Vásárosfalu
95 E Ft
Gyóró
201 E Ft
Cirák
41 E Ft
A fenti összegek megtérülése az egyes önkormányzatokkal kötött megállapodásokban
foglaltak függvénye.
Az iskolai étkezıket vizsgálva ( 3. számú melléklet) megállapítható, hogy 2009. évben a
kedvezményes étkezık aránya az összes iskolai étkezıhöz viszonyítva 48,1 % volt.
Az iskolások közt kiegészítı állami hozzájárulást lehetett kérni az 5-6. osztályos ingyenes
étkezıkre, melynek összege 20 E Ft/fı/év volt. A kedvezményes étkezık arányához
viszonyítva ez a kategória 7,9 %-ot tesz ki.
Az iskolás tanulók vonatkozásában is megállapítható, hogy az állami támogatás a
kedvezményes étkezık által nem térített nyersanyagnormát teljes egészében fedezte,
maradványa pedig a rezsi költségre fordítható.
Az étkeztetés teljes költségének (nyersanyagnorma + rezsi) és a bevételeknek (térítési díj +
állami támogatás) a különbözete 5.171 E Ft, melyet az önkormányzat finanszírozott.
Ennek megoszlása településenként:
Beled
4.028 E Ft
Rábakecöl
337 E Ft
Dénesfa
312 E Ft
Edve
62 E Ft
Vásárosfalu
174 E Ft
Gyóró
144 E Ft
Cirák
84 E Ft
Himod
30 E Ft
Természetesen itt is az egyedi megállapodások alapján lehetne vizsgálni, hogy az egyes
önkormányzatok a fent kimutatott összegekbıl mennyit térítettek.

Összefoglaló, következtetések, javaslatok, a tevékenység általános megítélése
Az ÁMK élelmezési tevékenységét saját üzemeltetéső konyhája útján biztosítja az óvodai
iskolai nevelésben részt vevı gyermekek, saját dolgozók, valamint vendégétkezık és szociális
étkezık részére. A konyhai folyamatokat az intézmény szabályzataiban megjelenítette,
azonban azok kiegészítésre szorulnak az l. pontban körülírtak szerint. A munkaköri leírásokat
elkészítették, azonban a dolgozók által két esetben nem voltak ellenjegyezve, melyet pótolni
kell. A konyhai készletgazdálkodást számítógépes programmal támogatják, melyet a vizsgált
idıszakban vezettek be. A készletek bevételezési és kiadási folyamatainak bizonylati
alátámasztottsága megfelelı volt, azonban az élelmezési szabályzatot e tekintetben felül kell
vizsgálni és a szabályozást a valós folyamatokhoz kell igazítani ( a bizonylatok elnevezése
feleljen meg a ténylegesen használt bizonylatoknak, a nem használt bizonylatokat a
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szabályzatból ki kell venni). A bevételezési és kiadási folyamatok kellıen dokumentáltak,
ellenırizhetıek és pontosak voltak.
Az analitikus nyilvántartások és a fıkönyvi könyvelés között az összhangot megteremtették, a
könyvelés részére a feladásokat a számlarendben meghatározott idıben elkészítették.
Az élelmezési folyamatok folyamatba épített ellenırzése tekintetében hiányosságok voltak
tapasztalhatók, továbbá az intézményben az ellenırzési nyomvonalakat nem készítették el.
A fızött adagokhoz mérten a felhasznált alapanyagok mennyisége arányaiban megfelelı volt
a vizsgált ételek vonatkozásában.
Az élelmezési normák alakulását tekintve az egyes telephelyeken megállapítható volt, hogy
a megtakarítások és túllépések ingadozásai 2010. évre normalizálódtak, a 6 havi adatok
mindkét konyha esetében megtakarítást mutatnak, melynek mértéke a vizsgált idıszak végére
egyik konyha esetében sem haladja meg a tényleges kiadások 5%-át.
A kapacitáskihasználtságot a vizsgált idıszak egészére nem lehett egységesen vizsgálni, a
tényadatok alapján a beledi konyha ezen idıszakban 411 adagot fızött naponta.
Az étkeztetési költségeket vizsgálva megállapítható, hogy 2009. évben az óvodások és
iskolások vonatkozásában is fedezte az állami támogatás a kedvezményes (ingyenes és 50 %os térítési díjas) étkezık által be nem fizetett térítési díjakat (nyersanyagnorma). A
maradványt a rezsi költségek fedezetére lehetett fordítani.
Táblázatos formában kigyőjtöttük az óvodára és az iskolára vonatkozóan külön-külön az
étkeztetéssel kapcsolatos adatokat. Kedvezményes és nem kedvezményes étkezık számát, az
állami támogatás mértékét, a befizetett térítési díjakat, illetve az étkeztetés teljes költségét.
Elemzésünkben a Rábakecöli helyben mőködı konyha költségeit és az ott étkezıkkel
kapcsolatos bevételeket nem vettük figyelembe.
Az adatokat településenként győjtöttük ki, melybıl látható, hogy az egyes
önkormányzatoknak mennyibe kerülne az étkeztetési feladat ellátása.
Tekintve, hogy az étkeztetést Beled Önkormányzata látja el, a települések hozzájárulása az
egyedi megállapodások tartalmától függ.
Az óvoda vonatkozásában Beled Önkormányzatának 3.553 E Ft-ot kellett hozzátennie az
étkeztetéshez.
Ennek megoszlása településenként: Beled
2.708 E Ft
Dénesfa
398 E Ft
Edve
110 E Ft
Vásárosfalu
95 E Ft
Gyóró
201 E Ft
Cirák
41 E Ft
Az iskola tekintetében 5.171 E Ft-ot finanszíroz az önkormányzat.
Ennek megoszlása településenként: Beled
4.028 E Ft
Rábakecöl
337 E Ft
Dénesfa
312 E Ft
Edve
62 E Ft
Vásárosfalu
174 E Ft
Gyóró
144 E Ft
Cirák
84 E Ft
Himod
30 E Ft
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Javaslatok :
• az intézmény szabályzatait az l. pontban felsoroltak szerint módosítani kell.
• el kell készíteni az intézmény ellenırzési nyomvonalait
• a bizonylatokat, munkaügyi dokumentumokat a gazdálkodási szabályzatokban
rögzítettek szerint a jövıben minden esetben hitelesíteni kell.
• az élelmezési norma és a rezsiköltségek alakulását évente dokumentáltan ki kell
mutatni, a rezsiköltségeknél az általános költségeket is figyelembe véve.
Kapuvár, 2010. december 2.
Lukácsiné Varga Márta(1-5.é s7.-8. pontok)
belsı ellenır

Varga Zoltánné(6. és 9. pontok)
belsı ellenır

1. számú melléklet

-

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2000. évi C. törvény a számvitelrıl
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl
217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl
Beled Város Önkormányzatának 4/2008. (III.3.) számú, az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló rendelete
a Mikrotértségi ÁMK Szervezeti és Mőködési Szabályzata
az ÁMK gazdálkodást érintı szabályzatai
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Óvodai étkezık étkezési költségeinek és bevételeinek alakulása
2009.

Nem kedvezményes étkezık (nap)
Kedvezményes étkezık (nap)
állami támogatás mutatója
állami támogatás összege (Ft)
kedv. étkezık által fizetendı tér. díj (Ft)

Gyóró Cirák Vásárosfalu B
Dénesfa Edve
671
483
885
181
192
1927
0
0
0
448
8,76
0
0
0
2,04
569400
0
0
0
132600 17
0
0
0
0

0
0
0
0

100066 12
18144 2
81922 10
50678 6

591045 109882 201337
579839 107709 197355
1170884 217591 398692

41177
40363
81540

145600 32
142882 32
288482 65

szülık által befizetett tér. díj (Ft)
állami támogatás (Ft)
összes bevétel (Ft)

203953 107709 197355
569400
0
0
773353 107709 197355

40363
0
40363

60960 21
132600 17
193560 38

költségek és bevétel különbözete (Ft)

397531 109882 201337

41177

94922 27

nyersanyagnorma

ebbıl befizetett (Ft)
be nem fizetett (Ft)
normatíva maradvány (Ft) rezsire fordítható
összes étkezı rezsi ktg.-e (Ft)
nyersanyagnormája (Ft)
étkezés összes költsége (Ft)

430206
54320
375886
193514

0
0
0
0

844849
23,77

Iskolai étkezık étkezési költségeinek és bevételeinek
alakulása 2009.

Nem kedvezményes étkezık (nap)
Kedvezményes étkezık (nap)
állami támogatás mutatója
állami támogatás összege (Ft)

R.kecöl Edve
V.falu Dénesfa Gyóró Himod Cirá
1628
343
620
616
481
0
3
953
471
841
1653
1421
182
3
5,15
2,54
4,54
8,93
7,68
0,98
1
334750 165100 295100 580450 499200 63700 1287

5.6.oszt. kedv. étkezık (nap)
állami támogatás mutatója
állami támogatás összege (Ft)
állami támogatás összesen (Ft)
kedv. étkezık által fizetendı tér. díj
(Ft)
ebbıl befizetett (Ft)
be nem fizetett (Ft)
normatíva maradvány (Ft) rezsire
fordítható
összes étkezı rezsi ktg.-e (Ft)
nyersanyagnormája
(Ft)
étkezés összes költsége (Ft)

0
0
143
0
0
0,77
0
0 15400
334750 165100 310500

304
108
1,64
0,58
32800 11600
613250 510800

0
0
0
63700 1287

169634
84817
84817

83838 187538
41919 35511
41919 152027

462736 286110
53816 63999
408920 222111

52416
0
52416

856
428
428

249933 123181 158473

204330 288689

11284

858

587177 185185 332377

516197 432705

41405 1697

487743 182622 303398 608739 385973
1074920 367807 635775 1124936 818678

52416 1840
93821 3537

szülık által befiezett tér. díj (Ft)
állami támogatás (Ft)
összes bevétel (Ft)

402926 140703 151371
334750 165100 310500
737676 305803 461871

199819 163862
613250 510800
813069 674662

0 1412
63700 1287
63700 2699

költségek és bevétel különbözete (Ft)

337244

311867 144016

30121

1142993
22,1
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62004 173904

838

