Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete
8/2011. szám

JEGYZİKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án
(hétfın) 18,00 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,
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 pontra:

Napirendi pontok:
1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok
Családsegítı Szolgálat beszámolója
Elıadó: Tuba Erik polgármester

ellátásának

átfogó

értékelése,

2.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekrıl, eseményekrıl
Elıadó: Tuba Erik polgármester
3.) IKSZT kialakításával kapcsolatos ügyek
Elıadó: Tuba Erik polgármester
4.) 2010. év sportolója címre beérkezett pályázatok elbírálása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
5.) A közterület használatának szabályozásáról és rendjérıl szóló 21/2007.(XII.28.)
rendelet módosítása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
6.) Különfélék, bejelentések
Elıadó: Tuba Erik polgármester
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok
Családsegítı Szolgálat beszámolója
Elıadó: Tuba Erik polgármester

ellátásának

átfogó

értékelése,

Tuba Erik polgármester: ismerteti az Egyesített Szociális Központ 2010. évi szakmai
beszámolóját. (Beszámoló a jegyzıkönyv mellékletét képezi).
A képviselı-testület a beszámolót az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta, és egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
37/2011.(V.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
Egyesített Szociális Központ munkájáról – kiemelten a Gyermekjóléti
Szolgálat helyzetérıl – elıterjesztett beszámolót elfogadja.
Utasítja az intézmény vezetıjét, hogy a beszámolóban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezetı
Határidı: 2011. december 31.
2.) 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.
3.) IKSZT kialakításával kapcsolatos ügyek
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az IKSZT névadásra meghirdetett pályázatra nem
érkezett javaslat, pályázaton kívül viszont igen. Amennyiben névhez szeretnék kötni, Soós
Imrét javasolja.
Dr. Gál László jegyzı: elmondja, hogy ebben az esetben a családdal egyeztetni kell, hogy
hozzájárulnak-e, mivel személyi jogokat sérthet. Mivel az épület több funkciót is betölt,
javasolja, hogy ez nevében is mutatkozzon meg, tehát ne egyszerően csak pl. mővelıdési ház
legyen.
Tuba Erik polgármester: további javaslatokat vár az IKSZT épület elnevezésére vonatkozóan.
Elmondja, hogy az elmúlt ülésen esett szó az IKSZT-ben falbontásról, a tervezés bruttó
250.000 Ft lenne, a kivitelezés kb. bruttó 300.000 Ft, bruttó 40.000 Ft pedig a villanyszerelés.
Továbbá új közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni, a vállalkozási szerzıdést
módosítani. Tehát ezt nem tudják megoldani.
Elmondja továbbá, hogy kerékpár- és babakocsi tárolóra Németh Sándor kisfaludi vállalkozó
adta a legkedvezıbb ajánlatot, amely bruttó 350.000 Ft.
Elmondja, hogy szükségessé vált további hitel felvétele a beruházáshoz, az elıfinanszírozott
hitelfelvétel 35 millió forint lenne.
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A képviselı-testület a kerékpártárolóra tett ajánlatot elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
38/2011.(V.30.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
szükségesnek tartja az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (9344
Rábakecöl, Kossuth u. 51.) beruházás kiegészítéseként, illetıleg
pótmunkában kerékpár és babakocsi tároló építését. A benyújtott
árajánlatok alapján a tároló építésének összköltsége 350.000 Ft (ÁFAval együtt). A munkák kivitelezésével Németh Sándor Kisfalud,
Kossuth u. 18. szám alatti vállalkozót – mint legkedvezıbb
ajánlattevıt – bízza meg. A beruházást a mozgókönyvtár szakfeladat
elıirányzat és a tartalék terhére valósítja meg.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti pótmunkák elvégzésérıl
gondoskodjon, és a kiadási elıirányzatot a 2011. évi költségvetési
rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. augusztus 31.
A képviselı-testület a 35 millió forint elıfinanszírozott hitelfelvétellel egyetértett, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
39/2011.(V.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az idei
évben megvalósuló Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (9344
Rábakecöl, Kossuth u. 51.) beruházás II. ütemének megvalósításához
35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint elıfinanszírozott hitel
felvételét tartja szükségesnek a számlavezetı beledi Kis-Rába Menti
Takarékszövetkezettıl (9343 Beled, Rákóczi u. 131.).
A hitel kamata évi 8 %.
A kezelési költség: 1%.
Utasítja a polgármestert, hogy a hitel felvételérıl az elıterjesztésben
meghatározott ütemterv szerint gondoskodjon.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. augusztus 31.
4.) 2010. év sportolója címre beérkezett pályázatok elbírálása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2010. év sportolója címre 1 pályázat érkezett be,
Kovács Gerdát javasolták. 2006-ban kezdett el úszni, versenyeken vesz részt. (Elıterjesztés
jegyzıkönyvhöz mellékelve).
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A képviselı-testület a 2010. év sportolója címre beérkezett pályázatot elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
40/2011.(V.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - a kiírt
pályázat alapján – Kovács Gerda Rábakecöl, Ady Endre u. 14. szám
alatti lakos részére „Rábakecöl 2010. év sportolója” címet és a hozzá
járó 15.000 Ft pénzjutalmat adományoz.
Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetést a pénzjutalommal együtt a
2011. évi Falunap keretében adja át.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. augusztus 6.
5.) A közterület használatának szabályozásáról és rendjérıl szóló 21/2007.(XII.28.)
rendelet módosítása
Elıadó: Tuba Erik polgármester
Dr. Gál László jegyzı: elmondja, hogy a közterület-használatának szabályozásáról és
rendjérıl szóló rendeletben a változás annyi lenne, hogy eddig közterület-használati
szerzıdést kötöttek, ezután pedig közterület-használati engedélyhez kötik a díjat. A
közterület-használati szerzıdés polgárjogi szerzıdés, amit ha nem tartanak be, csak bírósági
úton lehet érvényesíteni. Közterület-használati engedély esetében lehetıség van szankciókra,
és a szabályok betartását is könnyebb lesz ellenırizni. (Rendelet jegyzıkönyvhöz mellékelve).
A képviselı-testület a rendelettervezetet az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
8/2011.(V.31.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
közterület használatának szabályozásáról és rendjérıl szóló
önkormányzati rendelettervezetét az elıterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
6.) Különfélék, bejelentések
Elıadó: Tuba Erik polgármester
 Tuba Erik polgármester: a Rákóczi utcai vízelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy
az ÉGÁZ-ra várnak, a feltárás megtörtént.
Nyári gyermekétkeztetésre 10 fı részére nyújtottak be igényt.
Elmondja, hogy az IKSZT átadásának idıpontja július 15. 3 hét áll rendelkezésükre az
épület hivatalos, ünnepélyes átadásáig a falunapon. Kérdezi, hogy a falunap hol
legyen, maradjon a régi helyszínen, tehát a sportpályán, vagy az IKSZT ünnepélyes
átadása végett legyen idén az IKSZT és környéke a helyszín. Lehetne a strandpályán
mérkızés pl., a parkolást pedig a régi iskola udvarán meg lehetne oldani.
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A képviselı-testület 2 igen, 2 nem és 1 tartózkodással a régi helyszín mellett szavazott.
 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kossuth u. 90. szám alatti ingatlanon fekvı
lakóépület elbontására ajánlattételi felhívás tervezetet terjesztett a képviselı-testület
elé. (Ajánlattételi felhívás tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve).
A képviselı-testület az ajánlattételi felhívást elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
41/2011.(V.30.) Határozat
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
ajánlattételi felhívást tesz közzé – az elıterjesztésben meghatározott
feltételek szerint - Rábakecöl, Kossuth u. 90. szám alatti ingatlanon
fekvı lakóépület elbontására. A bontásra vonatkozó ajánlatokat
Rábakecöl Község Önkormányzatához címezve lehet benyújtani.
Utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást a település
hirdetıtábláin és az önkormányzat honlapján tegye közzé.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. június 20.

 Kovácsné Somogyi Mónika képviselı-testületi tag: elmondja, hogy a májusfa
kiszedése megtörtént, esetleg oda lehetne adni szociális juttatásként.
A Kossuth utcai buszmegállóhoz kellene egy kukát kihelyezni.
Az óvodába van 2 rugós játék, ami tönkrement, a fa játék törött le róla, meg kellene
javíttatni.

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Gyır-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat megyei fenntartású közoktatási, szociális és gyermekvédelmi
intézmények átszervezésérıl kéri a testület állásfoglalását, költségtakarékossági
szempontokat figyelembe véve. (Elıterjesztés jegyzıkönyvhöz mellékelve).
A képviselı-testület a megyei fenntartású intézmények átszervezésével az elıterjesztésnek
megfelelıen egyetértett, majd 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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42/2011.(V.30.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – a GyırMoson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyőlésének kérésére – a
Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által mőködtetett és
fenntartott Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (9021
Gyır, Árpád u. 32.) és a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (9028
Gyır, Cirkeli u. 31.) közoktatási intézmények, továbbá a Dr. Piróth
Endre Mentálhigiénés Otthon (9086 Táplánypuszta), az Értelmi
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (9113 Koroncó-Zöldmajor),
az Idısek Otthona (Jobaháza, Kossuth u. 8.) és a Felnıttkorú
Fogyatékosok Otthona (9311 Pásztori, Alsó u. 39-41.) szociális
intézmények,
valamint
Gyır-Moson-Sopron
Megye
Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja (9024 Gyır, Vasvári
Pál u. 1.) és a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (9400
Sopron, Brennbergi u. 82.) gyermekvédelmi intézmények tervezett
összevonását támogatja.
Utasítja polgármestert, hogy ezen döntésrıl a közgyőlés elnökét
értesítse.
Felelıs: Tuba Erik polgármester
Határidı: 2011. június 22.

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a mezıgazdasági utak karbantartására bruttó
300.000 Ft van betervezve a költségvetésbe. A munkálatokat eddig a TSZ vállalta.
Megkereste Béres Tibort az ügyben, aki 2 árajánlatot adott, az egyik gépre 18.000 Ft +
ÁFA/óra, egy másik gépre pedig 12.500 Ft + ÁFA/óra a munkadíj. Mindenekelıtt
egyeztetni szeretne a gazdákkal, hogy ki partner abban, hogy ezeket a mezıgazdasági
utakat rendben tartsák.
Elmondja továbbá, hogy kb. 1 hónap múlva be lesz kötve a kábeltévé a házakhoz.
Bekötéskor a régi hálózatot lecsatolják. Július végére várhatóan teljesen kiépítésre
kerül az egész településen.
A képviselı-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.

Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 21,15
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyzı
Németh-Takács Katalin
Jegyzıkönyvvezetı
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Egyesített Szociális Központ

9343 Beled Vörösmarty u. 1.
Tel/Fax:96/594-013
e-mail: eszkbeled@gmail.com
Ikt.sz: Gy- 353/2011

2010 éves szakmai beszámoló Rábakecöl

Az intézmény felépítése, általános információk:

Intézményünk 2010-ben 21 településen látta el feladatait, melyek a következık: Beled,
Vásárosfalu, Edve, Dénesfa, Cirák, Gyóró, Hövej, Rábakecöl, Vitnyéd, Vág, Rábasebes,
Farád, Rábapordány, Sobor, Szilsárkány, Egyed, Szany, Rábacsanak, Rábaszentandrás,
Vadosfa, Páli,
Az intézmény Beled központtal mőködik, további telephelyeket nem alakítunk ki.
Rábakecöl településen az intézményegységek ügyfélfogadása minden hét keddjén 10-14-ig
zajlik. Ügyfélfogadási idıt követıen a családgondozók terepmunkát végeznek a településen.
Krízis esetén a családgondozók az ügyfélfogadási idın kívül is ellátják feladataikat.
Az intézmény folyamatosan biztosítja az adósságkezelési szolgáltatást és a rendszeres
szociális segélyezettekkel kapcsolatos beilleszkedési programot.
Az intézmény a következı alapszolgáltatásokat nyújtotta 2010 évben:
-

Családsegítı Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
Közösségi pszichiátriai ellátás
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Jelzırendszeres Házi segítségnyújtás
Családi napközi

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. Törvény elıírásainak megfelelıen, a gyermekek jólétéért, jogainak
érvényesítéséért, valamint a kialakított szakmai program és házirend alapján végzi feladatát.
A településen az ügyfélfogadást Budainé Lelkes Bernadett családgondozó látja el.
A mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

Ellátottak köre:

7

A mőködési területen élı 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai.
A Gyermekjóléti szolgálat célja és feladata:
A Gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszőntetését,
ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálta gondozási tevékenysége 2010 évben ( nem halmozott)
6 fıt alapellátás keretében gondoztunk, védelembe vétel nem volt, 1 fıt átmeneti neveltként
láttunk el a településen.. Az ellátás keretében a családgondozó feladata a kapcsolattartás
szervezése, elısegítése illetve a gyermekek családba történı visszagondozása.

A kezelt problémák típusa és száma ( halmozott)
- anyagi(lakhatással, megélhetéssel összefüggı):
- gyermeknevelési:
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség:
- magatartászavar:
- családi konfliktus:
- életvitellel kapcsolatos:
- fogyatékosság, retardáció:

82
29
19
30
12
12
3

Összesen 187 problématípus kezelése történ.
Szakmai tevékenységek száma( a táblázat csak gondozást nem igénylı esetekkel kapcsolatos
munkát foglalja magába ):
- információnyújtás:
75
- tanácsadás:
75
- segítıbeszélgetés:
25
34
- hivatalos ügyekben való közremőködés:
- családlátogatás:
20
- közvetítés más szolgáltatásba:
5
- jogi tanácsadás
3
Összesen 237 szakmai tevékenységet végeztünk
A gondozási esetek kapcsán végzett munka heti szinten történik. A gondozás során kitőzött
célok eléréséhez a családgondozó rendszeres kapcsolattartás során nyújt segítséget.
A gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartása:
1 alkalommal tartottunk a településen Települési Tanácsozást melynek célja, hogy a helyi
jelzırendszer összefogása, munkájuk javítsa, értékelése. A megbeszélést kötelezı
megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet írj elı. A tanácskozáson készült
jegyzıkönyvet a megyei Gyámhivatal felé megküldtük.
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1 esetben volt szükség esetkonferencia tartására, ahol egy konkrét családdal kapcsolatban
ülésezett a gyermekjóléti szolgálta a jelzırendszer azon tagjaival, akik az ügy megoldása
érdekében eszközzel rendelkeznek.
A helyi jelzırendszer mőködése: a rendszert mőködése sokat javult, de még vannak
hiányosságok. A kapcsolat felvételét legtöbb esetben a Gyermekjóléti Szolgálat
kezdeményezi, miközben a törvény elıírásainak értelmében kölcsönös megkeresések,
együttmőködések sorozatáról lenne szó. Települési tanácskozás folyamán a jelzırendszeri
tagok figyelmét felhívtuk, hogy jelzési kötelezettségük megtétele jogszabályi elıírás.
2010 évben a jelzırendszer által küldött jelzések a következıképpen alakultak:
- közoktatási intézmény:

1

Gyermekkorú szabálysértést elkövetı nem került a gyermekjóléti szolgálta látókörébe.
Családon belüli bántalmazásról, erıszakról nem értesült a szolgálat.
A Családsegítı Szolgálat: A szociális igazgatásról és ellátásokról 1993. évi III: törvény
elıírása, a szakmai program és házirend alapján végzi feladatait.
A településen az ügyfélfogadást Majorné Kovács Mária és Németh Dóra családgondozók
látták el.
A szolgálat célja és feladatai:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok
megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgáltatást igénybe vevık száma, kora:
Összes igénybevevı:
18 év alatti:
18- 61 éves:
62 év feletti:

60 fı
0 fı
45 fı
15 fı

Szolgálatunk forgalmi napló vezetésével követi nyomon statisztikai szempontból a problémák
elıfordulását.
A következı problématípusok fordultak elı:
- lelki mentális
- életviteli:
- családi - kapcsolati:
- anyagi:
- gyermeknevelési
- foglalkoztatással kapcsolatos:
- egészségkárosodás:
- ügyintézéssel kapcsolatos:
- információhiány:
- egyéb:

9
6
20
30
2
18
25
33
14
2
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Összesen tehát 159 problématípus kezelése történt a szolgálatnál.
A szolgáltatás éves forgalma 177
Aktív korúak rendszeres szociális segélyezéséhez kapcsolódó beilleszkedési programban 1 fı
vett részt. Adósságkezelési tanácsadásban több személyt igyekeztünk gondozni, de állam
általi adósságrendezésre nem került sor.
A Közösségi Ellátás a 1993. évi III: törvény, valamint a kialakított szakmai program alapján
végzi feladatait.
A feladat olyan komplex gondozási módszer kidolgozása, mőködtetése, mely biztosítja az
ellátási területen élı pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedık részére, hogy
segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy
minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.
Az ellátást végzı Horváth Nikoletta és Törökné Kápolnási Zsanett pszichiátriai gondozónık
szerdai napon végzik feladataikat a településen, szorosan együttmőködve a kórházak
pszichiátriai osztályaival, gondozóival, házi orvosokkal.
A tavalyi évben 2 fı pszichiátriai betegségben szenvedı kliens kérte a segítségnyújtás ezen
formáját.
A közösségi ellátás gondozói több alkalommal szerveztek szabadidıs tevékenységetkirándulás, ünnepekhez kapcsolódó összejövetel-, mely programon több ellátást igénylı lakos
vett részt.
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek
kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevı önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelıen- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házigondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai,
mentális, szociális szükséglete
- a saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen,
- meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.
2010 évben összesen 26 fı vette igénybe a szolgáltatást.
A szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta 07.30. órától 15.30. óráig végzik
feladataikat, a szakmai vezetı irányításával.
A szolgálat gondozónıi megfelelı tárgyi eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy feladataikat
színvonalasan elláthassák.
Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a
gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a
kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Ezen kívül a helyi rendelet rendelkezik a
az ellátási formákról, ennek szervezetérıl, jogosultságáról.
A szolgáltatás célja:
A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére.
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Az étkezést a tavalyi évben 37 fı vette igénybe. A házi gondozásban is részesülı személyek
számára a házi gondozó házhoz szállítja az ebédet. A többi igénybe vevı elszállítja az ebédet.
Az étkeztetés a helyi konyhájáról történik.
A Családi Napközi a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított
szakmai program alapján végzi feladatát.
A családi napközi a családban nevelkedı gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelı
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást.
Rábakecöl településen 2 családi napközi mőködik. 2010 évben a szolgáltatást 17 fı gyermek
vette igénybe. Az intézmény a tavalyi évben több fejlesztı játék beszerzését kezdeményezte,
hogy a gyermekek koruknak megfelelı foglalkozásokat, fejlesztéseket tudjanak igénybe
venni.
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes
idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A feladat ellátását 2009 január 01-tıl végzi az intézmény, új ellátási formaként.
Rábakecöl településen 2010 évben 29 fı részesült ellátásban.
Szabadidıs tevékenységek:
Az elızı éveknek megfelelıen 2010-ben is igyekeztünk minél több szabadidıs programokat
szervezni, ezzel is elısegítve a kapcsolattartást, a prevenciót és a szórakozási lehetıséget a
gyermekek, felnıttek részére.
- több fordulós prevenciós vetélkedısorozatot szerveztünk, 40 csapat, 230 gyermek
részvételével. A településrıl több gyermek képviseltette magát. A program zárásaként egy
prevenciós elıadás sorozatot szerveztünk, neves elıadók közremőködésével.
- Bentlakásos táborozásunkon 50 fı gyermek vett rész. A tábor fı célja az integráció volt,
melyet a hátrányos és nem hátrányos helyzető gyermekek közös nyaralásával oldottunk meg.
A tábor helyszíne Somogydöröcske volt. A táborozás 1 fıre vetített összege 40000 Ft volt.
Rábakecöl településrıl 3 fı vett részt a táborozáson.
- Több alkalommal játszóházi tevékenységet szerveztünk ( ünnepekhez, szünetekhez,)
- Márton napi vigasságok elnevezéső nagyrendezvényünket november hónapban tartottuk.
Hagyományırzı jelleggel úgy került megszervezésre az esemény, hogy a társult települések
gyermekei, mővészeti csoportjai, a települések értékei is bemutatkoztak.
Felnıtt lakosság részére szervezett programok:
- klub délutánok közösségi ellátásban részesülık számára
- egészségnap
- kirándulás Sopronba, Kıszegre
- körjegyzıségi nyugdíjas olimpia
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Egyéb tevékenységek:
Az év folyamán minden lehetıséget megragadtunk, hogy adományokban részesítsünk
családokat. Ruha, élelmiszer, cipı stb. adománnyal segítettük a település gyermek és felnıtt
lakosságát. Fogadtuk a Németországból érkezı adományokat, melynek osztását elsısorban a
rászoruló családok között kezdtük meg. Több család részesült az adományokból.
Közremőködtünk a nyári ingyenes gyermekétkeztetés szervezésében, lebonyolításában. 23
gyermeknek juttattunk 20 000 Ft értékben hideg élelmiszert, a nyár folyamán 4 osztási
ütemben.
Az Élelmiszerbank Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodás keretében 8 T tartós
élelmiszert kapott az intézmény, melyet a tárult települések rászoruló lakossága között került
kiosztásra. A településen 30 család részesült a lehetıségbıl.
Az intézmény a tavalyi évtıl kezdve heti 1 alkalommal pszichológiai tanácsadást biztosít,
mivel az ez irányú tevékenységre nagy igény mutatkozott. A településrıl 6 gyermek és család
használta ki a lehetıséget.
A két heti rendszerességgel ügyfélfogadást nyújtó jogászt 1 fı kereste fel.
Tavalyi évben az intézmény minden egységét, mőködését, dolgozói létszámát,
szakképzettséget, tárgyi feltételeket vizsgálta a mőködési engedélyt kiadó szerv, a szakmai
módszertani intézmények, mely ellenırzéskor nem találtak hiányosságot.
Több alkalommal szerveztünk szakmai napokat a megye családsegítı szolgálatban,
gyermekjóléti szolgálatban, házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberei számára.
Igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetıségeket, így 2010 évben 6 nyertes pályázatunk volt.
Az elnyert támogatásokat az infrastruktúra fejlesztésére, szakmai munka színvonalának
emelésére, szabadidıs, prevenciós programok rendezésére fordítottuk.
Továbbképzés:
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a szolgálat a legkorszerőbb tudásanyag elsajátítására és
gyakorlati alkalmazására. Ennek érdekében szakmai továbbképzéseken, konferenciákon,
tanfolyamokon veszünk részt.
Az idei évben nagy elırelépést jelent az intézmény számára az elnyert NYDOP által kiírt
infrastrukturális fejlesztési pályázat, melynek átadása és beszámolás is megtörtént. A
pályázat keretében az intézmény szolgáltatásai, ügyfélfogadó helyiségeinek száma nıtt, ezzel
hatékonyabb, minıségibb szolgáltatásokat tudunk a lakosság számára biztosítani. Továbbá a
pályázati keretbıl az ez idáig használaton kívüli udvarrészre játszótér és a szabadidıs
programokhoz illeszkedı helyszín készült.
További tervek:
Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a szociális segítés
kompetenciája alá tartozik.
- terület bıvítés
- közösségi ellátás finanszírozási idıszakának lejártát követıen, újabb pályázat benyújtása
- ifjúsági munka összehangolása
- újabb családi napközis csoport nyitása, a megnövekedett igények miatt
- csoportmunka bevezetése a segítés terén: - életvezetési, háztartási ismeretek csoport
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- közösségi klub
- GYES- en lévı anyák önsegítı csoportja
- részképesség zavarral küzdı családok segítı
csoportja
- 2011 áprilisban korai fejlesztés, - a tanulási zavarokkal küzdı gyermekek fejlesztése,
felzárkóztatása- mőködtetését kezdte meg az intézmény,
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, javaslataival,
észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat.

Beled, 2011-05-19
Tisztelettel:
Odoricsné Buthi Krisztina
intézményvezetı
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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. május 30.
2. 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:
17/2011. (III.14.) határozat szerzıdéskötés mőszaki ellenırrel
18/2011. (III.14.) határozat szerzıdéskötés könyvvizsgálói szakvélemény készítésére
19/2011. (III.14.) határozat települési szilárd hulladék győjtésére és ártalmatlanítására
vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés megkötésére
Április 27-én a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának ülésén többek közt
tárgyaltuk a Társulás 2010. évi költségvetésének teljesítését, Beled székhellyel mőködı
intézményi társulások Társulási Megállapodásainak módosítását, éves összefoglaló
ellenırzési jelentést, a Kistérségi Önkéntes Tőzoltóverseny szervezését.
Aláírtam számlavezetı bankunkkal a hitelszerzıdést, május elejétıl rendelkezésre áll a 25
MFt hitelkeret. Kiegyenlítettük az IKSZT beruházás részszámláját (24,4 MFt). Jelenleg
mintegy 11 MFt folyószámlahitelt veszünk igénybe.
Az E.On által megbízott EH-SZER Kft. befejezte a szabadvezeték hálózat rekonstrukcióját,
csütörtökön megtörtént a mőszaki átadás.
2011. május 24. napján a Munkaügyi Hivatal Kapuvári kirendeltségének vezetıje
álláskeresési tréninget tartott.
A közfoglalkoztatás támogatására beadott és nyertes pályázatunk alapján a támogatásról szóló
hatósági szerzıdést megkötöttem. Májustól 2 fı közmunkás foglalkoztatását kezdtük meg,
valamint június 1. napjával történı munkakezdéssel további 3 fıvel kötöttünk szerzıdést.
Az 1961-ben végzett 8. osztály az 50 éves jubileumi találkozója alkalmából
Önkormányzatunknak ajándékozta a helység történelmi viaszpecsétjének fotóját, valamint
Tuba Jenı két helytörténető jelentıségő fotógrafikáját, melyet ezúton is köszönünk. Az
adományokat az IKSZT-ben kialakításra kerülı hely- és iskolatörténeti kiállításon fogjuk
közkinccsé tenni.
Rábakecöl, 2011. május 30.
Tuba Erik
polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének rendelettervezete
a közterület használatának szabályozásáról és rendjérıl
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatának szabályozásáról és
rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a község területén a
közterületek használatát meghatározza a községrendezési, környezetvédelmi, valamint a
közlekedés biztonsági elıírásokra tekintettel.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
nyilvántartott földrészletekre
b) e területek használóira
c) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezı
szervezetre, aki/amely a község közigazgatási területén hirdetményt helyez el.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) Helyi közutakra és azok mőtárgyaira, amelyek nem közlekedési célú
igénybevételéhez a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1)
bekezdése alapján a jegyzı, mint a közút kezelıje ad hozzájárulást az ott
meghatározottak szerint.
b) Azokra az ügyekre, amelyek az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és az építészeti mőszaki dokumentációk tartalmáról szóló
37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet alapján az építésügyi hatóság engedélyezési
hatáskörébe tartoznak.
Közterület-használati engedély
3. §
(1) Közterület-használati engedély szükséges a közterület rendeltetéstıl eltérı
használatához.
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni a közterület-használat alábbi eseteinek
valamelyikében:
a) a közterületbe 1 m-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti
védıtetı,
b) hirdetı-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
c) mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

szobor, emlékmő és köztárgyak elhelyezésére,
önálló hirdetı-berendezések, figyelmeztetı- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag és törmelék elhelyezésére,
alkalmi és mozgóárusításra,
kiállítás, alkalmi vásár céljára,
vendéglátó-ipari elıkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás
alkalmával,
j) üzemképtelen jármő ideiglenes tárolására.

(3) Nem szükséges engedély amennyiben a közterület használat megfelel az alábbi esetek
valamelyikének:
a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda)
területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések
elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetıleg az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek
hibaelhárítása érdekében végzett munkához,
d) az üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetı berendezés (fényreklám), cég- és
címtábla elhelyezéséhez, ha az közterületbe 1 m-en túl nem nyúlik be.
e) sport- és kulturális tevékenység céljára történı igénybevételre,
f) jótékony és közcélú rendezvény esetében,
g) mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén,
h) mozgó könyvárusítás esetén,
i) kizárólag útbaigazító tábla elhelyezése esetén, maximum 1 m²-ig.
(4) A (3) bekezdésben felsorolt esetek mentesek a közterület-használati díj megfizetése
alól.
(5) A közterület-használati engedély határozott idıre adható.
(6) Az engedély a közterület-használatára nézve feltételeket tartalmazhat.
A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás
4. §
(1) A közterület-használati engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése
önkormányzati hatósági ügy. Az engedély megadása során figyelemmel kell lenni az
OTÉK elıírásaira, a község településszerkezeti tervére, valamint a mőemlékvédelmi,
köztisztasági és közlekedési követelményekre. Szükség esetén a különbözı
szakhatóság véleményét ki kell kérni.
(2) Az engedély megadása, megtagadása, feltételhez kötése a polgármester hatáskörébe
tartozik.
(3) Nem köthetı közterület-használati szerzıdés:
a) zajos, bőzös tőz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tőzijáték –
gyakorlására,
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztetı berendezések és anyagok elhelyezésére,
c) község és utcaképbe nem illeszkedı berendezések létesítésére,
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d) olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik.
A közterület-használat iránti kérelem
5. §
(1) Az engedély megadása iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérı nevét és állandó lakóhelyének címét (telephelyének címét),
b) a közterület-használat célját és idıtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.
(3) A kérelemhez csatolni kell a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására
jogosító okiratot.
(4) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdetıberendezések, figyelmeztetı és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely
hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati
engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.
(5) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
A határozat tartalma
6. §
A közterület-használati engedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét,
b) a közterület-használat célját és idıtartamát vagy azt, hogy az engedély milyen
bekövetkeztéig érvényes,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételének
meghatározását,
d) az engedélyezési eljárásban közremőködı szakhatóságok által tett kikötéseket,
e) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetén az eredeti
helyreállítására vonatkozó kötelezettség elıírását,
f) közterület-használati díj mértékét, megfizetésének határidejét és módját,
g) az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben elı kell írni a
megelızési, egészségvédelmi, közlekedési óvó rendszabályokat.

feltétel
pontos

állapot

baleset

A jármővek elhelyezésével, javításával kapcsolatos szabályok
7. §
(1) Tehergépjármő valamint mezıgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, lakókocsi,
közterületen nem tárolható.
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(2) Tárolásnak minısül közterületen az (1) bekezdésben felsorolt jármővel a folyamatos leés felrakodáshoz, az okmánykezeléshez szükséges idı feletti, valamint a lakás és
szállásépületek közelében 22-06 óra közötti folyamatos egy helyben maradás.
(3) Tilos közterületen jármővek javítása, átalakítása, szerelése a továbbhaladás
biztosításához szükséges hibaelhárítás kivételével.
(4) Közterületen üzemképtelen és forgalomból kivont jármő nem tárolható.
A közterület-használati díj
8. §
(1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1.
számú melléklet tartalmazza.
(2) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a
létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét az
OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetıtábla, hirdetı-berendezés,
transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából
minden megkezdett hónap, nap, négyzetméter egésznek számít.
(3) A közterület-használati díj adók módjára hajtható be abban az esetben, ha az
engedélyben megállapított határidıre a terület használója azt nem fizeti be. A
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyezı mértékő.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
9. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a) a fegyveres erık, a rendészeti szervek, a mentık, továbbá a vízügyi szolgálat
létesítményeinek elhelyezése után,
b) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,
(2) A kulturális és sportcélú közterület-használat díjmentes.
Közterület-használat megszőntetése
10. §
(1) Az engedélyezı a közterület-használatot közérdekbıl – az engedélyben meghatározott
idı lejárta elıtt is – megszüntetheti. Ilyen esetben az engedélyes részére kérelmére,
tevékenysége gyakorlására másutt kell a közterület-használat lehetıségét biztosítani.
Amennyiben nincs megfelelı közterület, a használati díj idıarányos részét vissza kell
téríteni.
(2) Amennyiben az engedélyes a közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt
a szándékát az engedély egyidejő visszaadása mellett az engedélyezınek bejelenteni.
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(3) Az engedélyes a használat befejezését követıen köteles saját költségén az eredeti
állapotot helyreállítani.
Ellenırzés, engedély nélküli használat
11. §
(1) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani,
gondozni.
(2) A közterület-használat
gondoskodik.

szabályszerőségének

ellenırzésérıl

a

polgármester

(3) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérı használata esetén a használót határidı
tőzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén,
kártalanítási igény nélkül történı – eredeti állapotának helyreállítására.
(4) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet az engedélytıl eltérı
célra vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidıre
nem fizette be. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.
A hirdetmények elhelyezésének szabályai
12. §
(1) Hirdetmény kizárólag hirdetmény elhelyezésére szolgáló, az önkormányzat által
felállított hirdetıtáblákon helyezhetı el.
(2) Hirdetmény csak könnyen eltávolítható módon rögzíthetı.
(3) Elhelyezése során a hirdetıtáblán található többi hirdetményt megrongálni, eltakarni
tilos.
(4) A hirdetmény kihelyezıje köteles az aktualitását vesztett hirdetményének
eltávolítására, valamint köteles gondoskodni az ennek nyomán keletkezı hulladék
megfelelı elhelyezésérıl.
(5) Személyhez főzıdı jogokat, kegyeleti jogot, a gyermek- és fiatalkorúak egészséges
fejlıdését, közbiztonságot, közízlést, közerkölcsöt sértı, valamint más reklámtilalmi
korlátozás alá tartozó hirdetmény a hirdetı-berendezésen nem tehetı közzé.
Szabálysértés
13. §
Aki e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben engedély nélküli, az abban
foglalt feltételektıl eltérıen vagy az abban meghatározott idıtartamon túl használja a
közterületet, valamint aki a hirdetmények elhelyezésének 12. §-ban foglalt szabályait
megsérti, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
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Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet 2011. …………………….. lép hatályba. Ezzel egyidejőleg Rábakecöl
Község Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2007.(XII.28.) önkormányzati
rendelete hatályát veszti.
(2) A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Tuba Erik sk.
polgármester

Dr. Gál László sk.
jegyzı
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1. számú melléklet

Közterület-használati díj tételei

1.) Folyamatosan árusító, szolgáltatást nyújtó pavilon, fülke
lakókocsi

70 Ft/m²/hó

2.) Önálló hirdetı berendezés:
- vitrines
- tábla

960 Ft/m²/hó
480 Ft/m²/hó

3.) Építıanyag, törmelék lerakása (lakóház építése
esetén 2 év mentesség)

120 Ft/m²/hó

4.) Idény jellegő árusítás, alkalmi és mozgóárusítás,
alkalmi javító és szolgáltató tevékenység

120 Ft/m²/alkalom

5.) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár

600 Ft/ nap

Közérdekbıl való igénybevételnél ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani (önkormányzat és
intézményei, valamint egyesületei részére).

6.) Egyéb közterület-használat (ami a fentiekben nem szerepel)

240 Ft/m²/hó

Rábakecöl, 2011. május 30.

Dr. Gál László sk.
jegyzı
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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. május 30.
6. napirend
Elıterjesztés
Ajánlattételi felhívás
TERVEZET
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete ajánlattételi felhívást tesz közzé a
természetben Rábakecöl Kossuth u. 90. szám alatti ingatlanon fekvı lakóépület elbontására.
Ajánlatkérı:
− Biztosítja az elbontás során keletkezett nem hasznosítható építıanyag elhelyezéséhez
szükséges helyszínt
− Beszerzi az épület bontásához esetlegesen szükséges engedélyeket
Ajánlattevı:
− A bontás során keletkezett hasznosítható építıanyaggal szabadon rendelkezik
− Utcafronton és/vagy szomszéd felıl 1,60 méter magas álló falat hagy kerítésnek
− A bontás után rendezett, törmeléktıl megtisztított terepet hagy maga után
− A bontási munkák során gondoskodik a közmőcsatlakozások védelmérıl
Az ajánlat kötelezı tartalmi elemei:
− Az ajánlattevı személyi/cégadatai, elérhetıségei
− Nyilatkozat a bontási munkálatok balesetvédelmi felelısségvállalásáról
− Nyilatkozat az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról
Ajánlat tárgyát nem képezi
− az ingatlanon fekvı gazdasági épület
− a bejárati kapu
Az elbírálásnál elınyt élvez:
− rábakecöli székhellyel rendelkezı ajánlattevı
− elıbb benyújtott ajánlat
Az ajánlatokat 1 példányban, 2011. június 20-ig a Községházán lehet benyújtani.
(Rábakecöl Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.)
Érdeklıdni lehet Tuba Erik polgármesternél a 30/660-18-60 telefonszámon.
Rábakecöl, 2011. május 31.
Tuba Erik
polgármester
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