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Képviselő-testülete  
14/2011. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a 2011. december 2-án (pénteken) 18,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Soós Imre Kulturális Központ 
 
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, 

 Kovácsné Somogyi Mónika, Pandur Ferenc,  
 Horváth Dóra, Szabó Géza képviselő-testületi tagok, 

   Dr. Gál László jegyző, 
   Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető, 
   Kiss Tibor százados, Tóth Róbert körzeti megbízott, 
              lakosság részéről 25 fő. 
 
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes.  
 
Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait, kiegészítve a 
település közbiztonságáról szóló tájékoztatóval, az alábbiak szerint: 
 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Kiss Tibor százados 

  Tóth Róbert körzeti megbízott 
 

2.) 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) Különfélék, bejelentések 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

5.) Lakossági igények felmérése a 2012. évi költségvetés tervezéséhez 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 

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



Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Kiss Tibor százados 

  Tóth Róbert körzeti megbízott 
 

Kiss Tibor százados: elmondja, hogy a Kapuvári Rendőrkapitányságon dolgoznak. A 
településen 4 bűncselekmény történt, 1 lopás, 1 garázdaság, 1 ittas vezetés, és 1 
futballmérkőzésen, egyik sem helyi lakos által. Közlekedési szempontból jobb a helyzet, 
kevesebb a baleset. 
 
Tóth Róbert körzeti megbízott: elmondja, hogy a településnek 10 éve a körzeti megbízottja. A 
besurranásos lopásokra különösen felhívja a figyelmet. Amennyiben gyanús személyeket 
látnak a faluban, azt haladéktalanul jelezzék a 107 telefonszámra. Az elkövetők módszerei 
folyamatosan változnak, főleg idős, egyedül élő emberekhez kopogtatnak be. Nagyon nehéz 
őket megfogni. Házaló tevékenységet egyébként sem folytathatnak a faluban. 
 

2.) 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése 
 Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a 2012. évi költségvetési koncepciót. Elmondja, hogy 
Rábakecöl Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az 
állami költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletek előírásait, továbbá a korábbi 
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. 2012. II. félévtől változások 
várhatóak. Az ÁFA 27%-ra emelkedik. Az állami támogatás tovább szűkül. Az óvodai ellátás 
továbbra is az önkormányzat feladata lesz. A jövőben az iparűzési adót továbbra is az 
önkormányzat kezeli, illetőleg új adónemek bevezetésére adnak lehetőséget. Az adó és a 
közterület foglalási bevételek a 2011. évi szerint kerülnek betervezésre. Megszűnik a helyi 
lakásfenntartási támogatás az önkormányzat részéről. A mozgókönyvtári normatíva csökken. 
Az alapilletmény változatlan marad. Többletfeladat csak saját bevétel terhére vállalható. 
Pályázatot nyújtottak be az V. Rába partiak partijára és a Keczöl napokra. a település jövőre 
850 éves lesz. Elmondja, hogy az idei évben hitelfelvételre került sor, mivel az MVH 
támogatás utófinanszírozott. 2011-ben az önkormányzat vagyona gyarapodott egy 
ingatlanvásárlással és az IKSZT beruházással. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi). 
 

3.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: összefoglalja az önkormányzat 2011. évi környezetvédelmet és a 
lakóhely környezeti állapotát érintő főbb intézkedéseit: 

- Immár sokadszorra csatlakoztak áprilisban a Magyar Közút által Föld Napja 
alkalmából szervezett szemétgyűjtő akcióhoz. 

- A civil szervezetek támogatásából, annak egy részét a Napsugár Nyugdíjas Klub 
virágosította közterületeiket. 

- Lakossági kezdeményezésre a Kossuth utcai buszmegállóba szemétgyűjtő került 
kihelyezésre. 

- Több közterületi pad felújításra került. 
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- Szelektív hulladékgyűjtés: A Rekultív Kft PET palack gyűjtését végez településükön. 
A Községházán 2007. óta gyűjtik az elemeket, mobiltelefon akkumulátorokat, 2009-
től pedig a fénycsöveket és izzókat is. Hamarosan az elemgyűjtés az IKSZT-ben is 
megkezdődik. A hagyományos lomtalanítás mellett 2007. évtől január közepén 
elektronikus hulladékgyűjtést is szerveznek. 

- A településen három szelektív gyűjtő sziget működik. 
- A lakosság és az önkormányzat összefogásával a Jókai és a József Attila utca 1-1 

járdája készült idén el. Név szerint külön megköszöni Vas István mestermunkáját, 
amelyet társadalmi munkában vállalt el. 

- A Rákóczi utcában a közúton összegyűlő víz elvezetése évek óta fennálló probléma. 
Mivel a közútkezelővel nem sikerült megegyezni és az útburkolat felújítása sem 
várható rövid időn belül, az útfelületről ideiglenes megoldással elvezették a vizet. 
Amennyiben a vízlefolyási tulajdonságok kedvezőek lesznek esős időben, tavasszal 
befejezik a munkákat. 

- A Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt 
vesznek a 2013. évig megvalósuló új hulladéklerakó megépítésében, melyhez 2,9 MFt 
önerőt kell településüknek biztosítani. 

- Az évben rendeleti szinten felülvizsgálták a közterület használatának szabályozásáról 
szóló 21/2007. rendeletüket, és azt hatályon kívül helyezve megalkották 8/2011. önk. 
rendeletet. 

- A helyi építési szabályzatáról szóló 4/2005.(V.5.) önkormányzati rendeletet a 7/2011. 
(V.02.) rendelettel módosították (M86 gyorsforgalmi út miatt). 

- 11/2011. számon új önk. rendeletet alkottak az új telepítésű növények telepítési 
távolságáról. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi utak állapota jó, a gyalogjárdák közül több 
felújításra szorul. A vízelvezető árkok állapota nem megfelelő.  

 
4.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2011. január 13-14. napokon ismét elektronikai 
hulladékgyűjtést szerveznek. A feleslegessé vált vagy meghibásodott háztartási 
berendezéseket a megszokott módon és helyen, a régi iskola udvarán adhatják le a 
meghirdetett időszakokban, péntek délelőtt és szombat délután. Itt említené meg, hogy a 
Rekultív Kft. a kiadott tervtől eltérően december 24-én esedékes PET palack gyűjtést a 
karácsonyi ünnepek miatt elhalasztja. Legközelebbi PET palack gyűjtés időpontja: 2011. 
január 7, majd ezt követően 2011. január 28.  
Az elmúlt időszakban a szelektív gyűjtőket nem rendeltetésszerűen használták. Kéri, hogy a 
gyűjtőedényen olvasható feliratnak megfelelően helyezzék el a kizárólag üveg vagy papír 
hulladékot. 
Felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy december 1. napjától február 29. napjáig tűzgyújtási 
tilalom lépett életbe.  
Tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az Önkormányzat Hivatala 2011. december 23. napjától a két 
ünnep között zárva tart. 
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5.) Lakossági igények felmérése a 2012. évi költségvetés tervezéséhez 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Hozzászólások: 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy az utóbbi időben többször is felvetette az 
iskolabusszal kapcsolatos problémákat, miszerint több alkalommal is előfordult, hogy nem 
tudtak iskola után egyszerre hazajönni rábakecöli gyerekek az iskolabusszal, mert nem fértek 
fel. A rábakecöli pedagógusok pedig hogy nem mindig tudnak az iskolabusszal hazamenni, 
sokak szerint miatta, de ezt nem ő találta ki. Interneten megjelent, hogy az 
asztaliteniszezőknek a teremhasználatért fizetni kell, korábban ugyanis ingyenes volt, ez a 
javaslatára változott, de nem most. Egyébként a tornászoknak a 3000 Ft helyett az 1000 Ft 
összegű díj az ő javaslatára csökkent. A tornaterem falára az ereszcsatorna nem került fel. 
Véleménye szerint a gazdákkal tárgyalni kell a mezőgazdasági utak állapotáról. Az óvoda 
épületét és berendezéseit át kellene vizsgálni, vannak kisebb problémák, melyeket meg 
lehetne oldani. A Rákóczi utcában lévő vízelvezetést pedig meg kellene oldani minél előbb, 
még a tél beállta előtt javasolja, mert balesetveszélyes. Továbbá érdeklődni szeretne a régi 
iskola sorsáról. 
 
Kovács Zoltán helyi lakos: szeretné a testület segítségét kérni abban, hogy a lakók a területük 
rendbetételére fokozottabb figyelmet fordítsanak.  
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az ingatlanok rendbetétele kapcsán több felszólítást 
küldtek ki az ingatlantulajdonosoknak, ráterhelések is voltak ingatlanra. Sajnos nem mindig 
tudnak előbbre lépni, főleg külföldi ingatlantulajdonosokkal szemben. A régi iskola bérlését 
visszamondták, mivel nem nyert pályázatot, önerőből a beruházást nem tudja megvalósítani. 
A gyerekek az iskolabuszon elsőbbséget élveznek, ha van szabad hely, pedagógus akkor 
szállhat csak fel. A Rákóczi utcában betonozás lesz, de télen nem lenne szerencsés.  
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy sajnos van sok olyan ingatlantulajdonos, aki nem tesz 
eleget a kötelezettségének, elsősorban a külföldi ingatlantulajdonosokról van szó.  A jogi 
eljárás sem egyszerű, a polgármester először felszólítást küld a terület rendbetételére 
vonatkozóan, és amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, 50.000 Ft bírsággal sújtják. A 
szomszédos ingatlan vonatkozásában megteheti bejelentését, melyet birtokvédelmi ügyként 
kezelnek. Az ingatlan, ha életveszélyes, azt Kapuvárra az Építési Irodához továbbítják. 
Kérdés az, tudják-e kötelezni az ingatlantulajdonost ingatlana elhagyására, ha nem, ki lesz a 
felelőse annak, ha valami történik?  
 
Molnár Ferenc helyi lakos: kérdezi, hogy mikor vágják le a régi kábeltévé vezetékeket? 
 

Eckrich Béla helyi lakos: örömmel vette, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, 
bízik abban, hogy ez így is marad. Újabb helyi adók bevezetésére talán nem kerül sor. Az 
iskolaépület átalakítása és az átadás is színvonalas volt, reméli, hogy az egészségnap is 
folytatódik. Javasolja, hogy az idősek napi rendezvény műsorainak a hosszát szűkítsék, mert 
alig jut idő beszélgetni. Az ereszcsatornát a tornaterem falára fel kell szerelni, mert így romlik 
az épület állaga. Véleménye szerint a családi napközinek nem ebben az új épületben kellene 
működni, az épület állagának megóvása érdekében. A tornaterem épületében javasolja, mivel 
ott van étkező is, és tudnak mozogni is. A külterületi utakról nem szabad megfeledkezni, a 
gazdákat az ügyben a télen össze kellene hívni, az aktív gazdákat és a vadásztársaságot is be 
lehetne vonni. Akik használják, mindenkinek részt kellene ebben venni.  
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Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a stabil pénzügyi helyzetet optimistán mondja. Ha 
sikerül a támogatást megkapni, akkor indul igazán jól a 2012-es év. Jövőre adót nem kell 
növelni. 2013-tól vesznek el adóbevételeket, innentől ad lehetőséget az állam új adók 
kivetésére. Az új épületben beázás történt, az elektromossággal kapcsolatban van még egy kis 
csúszás. A bürokrácia végett nem működik még teljes bevetéssel. A családi napközi 
működtetését jogszabály írja elő, pl. egy időben 5 gyermek lehet egy csoportba, előírás még 2 
külön helyiség, 2 mellékhelyiség, tehát az új épületben vannak a jogszabályban meghatározott 
feltételek biztosítva. A szinteket térelválasztókkal zárják el, tehát nem az egész épületet 
használják. A mezőgazdasági utakra, ha pályázatot írnak ki, szeretnének pályázni. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a külterületi utak önkormányzati tulajdonban vannak, 
azok rendbetételét és folyamatos rendbetartását csak a gazdák segítségével lehet, mivel ők 
használják. Elmondja továbbá, hogy a hatósági ügyek 90%-a átkerül a járási hivatalokhoz, az 
ügyintézésekről még nem tud nyilatkozni, technikai háttér még nincs biztosítva. Mindent meg 
kell tenni annak érdekében, hogy az óvodát továbbra is működtetni tudják.  
 
Tuba József helyi lakos: kérdezi, hogy lehet-e azt tudni, hogy milyen változások lesznek az 
önkormányzatoknál.  
  
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a gazdasági önállóság megmarad. Közös 
önkormányzati hivatalként fog tovább működni. Hogy hány település lesz a tagja, még nem 
tudni. Az ágazati törvény felülvizsgálatának folyamata most van. A közvilágítás, közterületek, 
óvoda, felnőtt ellátás a szociális ellátásoknál, temető fenntartás továbbra is az önkormányzat 
feladata. Még nem elfogadottak az új törvényi rendelkezések, csak tervezetek vannak. 
Tervezik az egyablakos ügyintézést. A lakosság vélhetően nem szenved majd hátrányt az új 
törvények bevezetése kapcsán.  
 
 
Mindezek után, mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 19,40 
órakor bezárta.  

 
K.m.f. 

 
 
 
 
  Tuba Erik                                         Dr. Gál László 
polgármester                            jegyző 

 
 
 
 

Németh-Takács Katalin 
Jegyzőkönyvvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzatának 2012. évi  
Költségvetési koncepciója  

 

6 
 



Tisztelt Választópolgárok! 
 
 
2012. évi költségvetési koncepció 

 
A rábakecöli önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az állami 
költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az 
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletek előírásait, továbbá a korábbi 
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket. 
 
2011. évvel nem ért véget sem az ország, sem az önkormányzat számára a gazdasági válság. 
Az önkormányzat valamennyi területét érintő változások bizonytalansága miatt a 2012. év 
hosszú és nehéz időszakot vetít előre. Az elsődleges cél a jelenleg még igen bizonytalan 
gazdasági és törvényi változásra, mint lehetőségre felkészülni, hogy a településünk a lehető 
legtöbbet profitálja belőle. 
 
Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását 
megalapozó koncepciót a következők szerint fogadta el a képviselőtestület: 
 
 
I. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati 

döntések 
 
Rábakecöl Község Önkormányzata feladatellátása és finanszírozhatósága az elmúlt évek 
tekintetében állandóságot mutat. A hivatal és az intézményrendszer szerkezete stabil, a 
kötelező és vállalt feladatok igazodnak a jogszabályi kötelezésekhez, a község lakóinak 
igényeihez.  
 
A helyi adórendelet változatlanul hagyásával kívánjuk az adózók gazdasági válság okozta 
terheit enyhíteni, de számítunk az adózási fegyelem további erősödésére, ennek érdekében 
határozottabban fel kell lépnünk. 
 
Az önkormányzat létszámgazdálkodása igazodik az ellátott kötelező feladatokhoz. 
 
 

II. Az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezők 
 
A Magyar Köztársaság Költségvetéséről szóló törvényjavaslatban kerültek meghatározásra 
azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek, amelyek alapját képezik az 
önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó koncepciónak. Az önkormányzati 
finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól (legkorábban 2012. 
második félévtől) történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások alapvető 
változásokat nem tartalmaznak. 
 
A 2012. évi költségvetés javaslatának elkészítése, kidolgozása, összeállítása tudatos, 
megalapozott, reális tervezést követel. A hivatalnak és az intézményeknek az 
előirányzataikat oly módon kell kialakítaniuk, hogy azok biztosítsák a kötelező és vállalt 
feladatok ellátást az előírt alapkövetelményeknek megfelelően. További feladat csak abban 
az esetben vállalható, ha a fedezete plusz forrásból biztosított. 
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Az Áht. 62. és 63. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja 
el feladatait, amelyekhez a központi költségvetéstől a költségvetési törvényben meghatározott 
állami támogatást, hozzájárulást a kincstár folyósítja. A Kormány a Magyar Köztársaság 
2012. évre vonatkozó költségvetéséről szóló törvényjavaslatot T/4365. számon nyújtotta be az 
Országgyűlésnek. A jövő évi költségvetésben az új kormányzat gazdaságpolitikájának elemei 
valamennyi jelentős gazdasági szektorban megjelennek. A tervezés sarokszámait a hiány 
mértékére vonatkozó korábbi vállalások határozzák meg. A hiány csökkentésének eszköze a 
törvényjavaslat szöveges indoklása szerint a bevételi oldalon a gazdasági növekedés 
beindítása, ugyanakkor a kiadási oldalon is megtakarításokat kell elérni a bérek 
befagyasztásával, a támogatások szűkítésével, létszámleépítéssel. Az önként vállalt feladatok 
felülvizsgálatával, azok megszűntetésével az állam jelentősen csökkenti feladatait. 

Az Önkormányzatnak és intézményeinek is komoly terhet fog jelenteni az általános forgalmi 
adó 25%-ról 27%-ra történő 2% pontos emelkedése. 

Újdonság lesz, hogy létrehozzák a Nemzeti Szociálpolitikai Alapot, amelybe a szociális 
ellátások javarészét, a Nyugdíjbiztosítási Alapból kieső nyugdíjakat, valamint a 
jövedelempótló és - kiegészítő támogatásokat sorolják. Az átalakítás következtében az 
ellátások számának csökkentése várható, az ellátórendszer egyszerűsítése révén áttekinthető 
és kiszámíthatóbb rendszer jön létre. 

Konkrét döntés még nem született, de jövőre kórházakat és más egészségügyi intézményeket 
kíván átvenni a kormány, ahogyan a megyei önkormányzati intézmények is kormányhivatalok 
alá fognak tartozni, és 2013. január 1-től az alapfokú köznevelési feladatokat az állam veszi 
át, de lehetőség lesz öt évre visszaszerződésre a 2000 főnél nagyobb települések esetén, ha 
legalább két párhuzamos osztályt indítanak Az alapfokú köznevelési feladatok átvétele 
önkormányzati forráselvonással jár, visszaszerződés esetén az állam kizárólag a pedagógus 
alapbéreket fizeti. Az óvodai ellátás viszont változatlanul az önkormányzati feladatok közé 
fog tartozni. 

A központi költségvetés keretfeltételei összességében azt jelentik, hogy tovább szűkül az 
önkormányzat működtetésére szánt állami támogatás, s ez csak takarékos, ésszerű 
gazdálkodással kompenzálható. 

 
 

III. Tervezhető források 
 
Az önkormányzat feladatellátását, a község fejlődését alapvetően az határozza meg, hogy 
milyen összetételű és nagyságrendű forrás (működési, fejlesztési) áll rendelkezésre. 
 

• a helyi adó legnagyobb tételét, az iparűzési adót továbbra is az önkormányzat kezeli  
• a díjazás ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe vevők száma csökkeni fog, 
• a gazdasági környezet változása miatt a működési és felhalmozási célra átvett 

pénzeszközök mérséklődnek vagy megszűnnek,  
• önkormányzat hitelképességének korlátai vannak, amely abban nyilvánul, meg, hogy a 

testület saját bevételének legfeljebb 50 %-ig vállalhat kötelezettséget 2012 évtől, de 
lehetőség lesz az önkormányzatnak a helyi adók kiszélesítésére, esetlegesen új 
adónemek bevezetésére. 

• a helyi bevételek (adó és közterület foglalási díj) legfeljebb a 2011. évi szinten 
tervezhetők  

 
1. Központi támogatás 
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A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó 
források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint a helyben maradó személyi 
jövedelemadó – együttesen határozzák meg. 
A 2012. évben önkormányzati finanszírozási rendszer a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 
2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások 
rendszerében alapvető változásokat nem tartalmaz. 
 
Állami hozzájárulások          
 
A globális – a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő, a költségvetés 3. 
melléklet 1-8. jogcímeit magában foglaló – normatív állami hozzájárulások szerkezete követi 
a 2011. évi finanszírozási konstrukciót. 
 
A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai jogcím 
keretében 2011. évhez képest 12,4 milliárd forinttal több, 44,6 milliárd forint segíti a 
feladatok ellátását 2012-ben. A lakhelyen maradó személyi jövedelemadó csökkenéséből 
következően – mintegy „forráscsereként” – nő ez az előirányzat. E növekmény nemcsak 
egyszerűen helyettesíti az elmaradt személyi jövedelemadó bevételt, hanem lakosságszám 
arányosan elosztottan egyfajta jövedelemkiegyenlítő funkciót is ellát. 
 
A központi támogatás jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét! Törekedni 
kell az olyan rendszer működtetésére, amiben a maximális támogatás vehető igénybe. 
 
Közfoglalkoztatás, segélyezés 
2011-ben a korábbi „közcélú munka – közhasznú foglalkoztatás – közmunka” hármasát 
felváltotta az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, amelyben az 
önkormányzatok (és intézményeik), mint pályázók jelentek meg, és a korábbiakkal 
megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaikhoz is támogatást kaphattak. 
2012-ben a Kormány még erőteljesebben ösztönzi ezen foglalkoztatást. A program keretében 
megvalósuló foglalkoztatás mellett az aktív korú, de munkával nem rendelkezők 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) kapnak. Az ellátásra való jogosultság 
megállapítása és a járandóság folyósítása továbbra is az önkormányzatok feladata lesz, 
azonban fontos változások lépnek életbe: a pénzügyi szabályozásban határozottabban 
megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a szociális ellátórendszerben kapható 
jövedelempótló támogatások munkavállalással szembeni ellenösztönző hatása. 
Az FHT-hoz, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz 
szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétcsatornásan” biztosítja a 
költségvetés: 
- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális kiadásai arányában 
elosztva – az egyes normatív segélyek kifizetésének „önrészéhez”, a közfoglalkoztatás 
keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű 
segélyezéséhez járul hozzá, 
- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a ténylegesen kifizetett 
„normatív” segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott 
támogatáshányadot biztosítja. 
Jövőre megszűnik az önkormányzati döntés alapján járó, ún. helyi lakásfenntartási támogatás 
(hiszen ezen ellátás normatív típusa a rászorulók szinte teljes körének érdemi segítséget tud 
nyújtani), elvárásként jelenik meg az önkormányzatokkal szemben, hogy a saját hatáskörben, 
méltányossági alapon nyújtott ellátásoknál nagyobb körültekintéssel járjanak el. 
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Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások 
 
Az alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a 
2011. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett 
biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz.  
2012. évben a költségvetés már csak a szakvizsgált és a kifutó továbbképzéseket támogatja, új 
továbbképzések megkezdésére a normatív támogatást már nem lehet elszámolni. A szükséges 
képzések finanszírozásához – a NEMFI koordinálásval – EU-s források lesznek elérhetők.  
 
Nyári gyermekétkeztetés 
 
A gyermekszegénység elleni program keretében 2012. évben is központosított előirányzat 
biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének megszervezését. Ez a keretösszeg 2 
hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzatból támogatásra azok a települési 
önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. 
 

2. Átengedett bevételek 
 
Települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatása 
 
A 2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapja a helyi önkormányzatok által a 2011. évi 
féléves beszámolóban – a 2010. évi iparűzési adóbevallások adóalapja alapján – közölt, 2011. 
június 30-ai iparűzési adóerőképesség. 
2012. évtől teljesen megszűnik a jövedelemkülönbség mérséklés rendszerében az évközi 
lemondás és pótigénylés, valamint az adóerőképességgel való év végi elszámolás. Csupán a 
normatívák jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával kell számot adni, ami a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelőn kamatmentes. 
 
Helyben maradó SZJA 8 %-a 
 
A tervezési és a beszámolási folyamatok egyszerűsítése érdekében 2012-től – az állami 
támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett – a helyi önkormányzatok 
átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó 
személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és 
mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyi jövedelemadó részesedést 
kiváltó támogatás a 2011. évivel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és 
összegszerűségében az egyes önkormányzatok forrásait. 
A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, 
igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja az „Egyéb 
ágazati feladatok” résznél kifejtettek szerint. 
Személyi jövedelemadó helyben maradó 8 %-a  2011 évben 5.793 e Ft, 2012 évben 5.673 e 
Ft. 
 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a 
települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg.  
 

3. Saját források 
 

3.1. Helyi adó 
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A gazdasági válság elhúzódó hatásaival 2012. évben is számolni kell. Nem tervezhetjük a 
helyi adóbevételek növelését inkább annak csökkenésével kell szembenéznünk. 2011. évi 
várható adóbevételre természetesen kihat az, hogy a gazdasági válság miatt mérsékelt májusi 
iparűzési adó befizetést történt, amelyet csak év végén kompenzálhat a tárgyévi eredményhez 
igazodó feltöltés.  
A 2011. évre tervezett bevétel szintjét meg kell őrizni az adót nem fizető adóalanyok 
további felderítésével, a hatékony adóellenőrzéssel és a behajtási munka folytatásával. 
 
A talajterhelési díj  a költségvetés szempontjából nem szabadon felhasználható bevétel, az a 
Környezetvédelmi Alap forrását képezi. A díjbevételekben csökkenés várható, mert egyre 
többen kötnek rá a meglévő csatornákra.  
 
A működési kiadások egy részét a realizált helyi adók biztosítják ezért fontos azok minél 
teljesebb körű feltárása, beszedése.  

 
3.2. Működési bevételek 

 
A 2011. évi bevételek tervezésnél el kell érni, hogy a tapasztalatok alapján, a várható 
teljesítéshez közelebb álló reálisan tervezett bevételekről dönthessen a Képviselő-testület. 
A térítési díjak jelentős növelésével a lakosság már nem terhelhető. Az intézmények által 
díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásoknál, továbbá a térítési díjaknál – a törvényi 
előírásoknak megfelelően – elvárás a költségeken alapuló bevételek elérése.  
 

3.3. Átvett pénzeszközök 
 
A bevételek tényleges teljesülésének tapasztalatai alapján törekedni kell a támogatás értékű 
bevételek és az átvett pénzeszközök reális megtervezésére.  
Az előző évi 700 eFt helyett 560 e Ft illeti meg önkormányzatunkat a mozgókönyvtári 
feladatok ellátására 2012 évben, mivel a teljes normatíva az előző évi 1 000 e Ft helyett 800 e 
Ft lesz. 
 
Számolni kell az egészségügy finanszírozási rendszerének változásával, ami valószínűsíthető, 
hogy az OEP támogatás csökkenésével jár.  
 
További átvett pénzeszközként csak azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az 
átadó szervezet vagy személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást 
nem kér. Az abból megvalósítható eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az 
önkormányzatot számadási kötelezettség nem terheli.  
 

3.4. Felhalmozási célú bevételek 
 
A felhalmozási célú bevételek realizálhatóságát a vagyongazdálkodás határozza meg. A 
vagyongazdálkodással a költségvetési koncepció külön fejezete foglalkozik (VI. 
Vagyongazdálkodás). 
 
E bevételi előirányzatok túltervezése – ennek következtében bevételi elmaradás keletkezése – 
a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti.  
 

11 
 



Gondoskodni kell a bevételek beszedéséről. Ehhez naprakészen kell vezetni a megfelelő 
nyilvántartásokat, a bevételi előírásokról, a bevételek beérkezéséről és meg kell hozni a 
szükséges intézkedéseket a hátralékokra vonatkozóan.  
 
Várható, ismert bevételek (központi támogatás, állami hozzájárulás, átengedett bevételek, 
helyi adó) 
       2011. év 2012 év          vált. %-a 
      lakosságszám:   787 fő   778 fő 
- tel. önkorm. üzemeltetési, igazg. sport és kulturális feladatok  2 769 Ft/fő     4 074 
Ft/fő     47,12 
  de településenként legalább (kiegészítés)     3.600.000 Ft   3.800.000 Ft      5,56 
- Iparűzési adó (saját kalk.)      4.000.000 Ft   3.572.436 Ft   -10,69 
- SZJA helyben maradó része (8%)     5.792.960 Ft   5.672.640 Ft     -2,08 
- SZJA jövedelem különbség mérséklése (saját kalk.) 17.024.602 Ft     17.333.949 Ft  1,82 
     Összesen: 30.417.562 Ft    0.379.025 Ft     -0,13 
 

 
IV. Kiadások 

 
1. A létszám és a személyi juttatások tervezése 

 
A létszámot 2012. évre az alábbiak szerint kell tervezni: 

• A tervezés kiinduló pontja a 2011. évi  engedélyezett létszám. 
• A létszám csak többletfeladat esetén növelhető  
• A létszám az év közben belépett fejlesztésekkel és azok szintre hozásával, továbbá a 

2012. évben indokolt fejlesztésekkel növelhető  
 
Létszám személyi juttatás előirányzat nélkül nem tervezhető. 
 
A személyi juttatásokat úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti 
kifizetésekre. A törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre előirányzatot kell képezni, 
azt nem lehet a várható megtakarításokra alapozni.  
 
A 2012. évi tervezés során változatlan mértékű illetményalap/alapilletménnyel kell 
számolni, a személyi juttatás illetmény-fejlesztés címen nem növelhető. 
Ennek ellenére a személyi juttatások tervezésénél a következő – jogszabályi előírásokon 
alapuló – kötelezettségekkel számolni kell az eredeti előirányzatban.  

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

- Biztosítani kell a minimálbér mértéke 
esetleges változásának fedezetét 

 
A munkaadókat terhelő járulékokkal a hatályos jogszabályok alapján kell számolni. 
 
Az alkalmazottak megtartása és a munkamorál jobbá tétele érdekében biztosítani kell részükre 
azokat a juttatásokat, amelyek eddig is megillették őket /pl. étkezési utalvány/.   
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2. Dologi kiadások tervezése 
 

A nehezebb gazdasági körülmények között is törekedni kell a működtetés egyensúlyának 
fenntartására 2012. évben is.  
 
A dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából 
felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak 
érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjon. 
Dologi kiadásoknál a 4,2 % infláció mértékkel lehet számolni. Számolni kell az általános 
forgalmi adó esetében az általános 25 %-os ÁFA-kulcs 27 %-ra emelésével. 
 
Többletfeladat csak a saját bevételek terhére vállalható. 
 
Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel prioritása van a működtetés területén is 
azoknak a pályázatoknak, amelyekhez önerő biztosítása nem szükséges.  
 
Az élelmezési norma emelése várható a táplálkozás egészségügyi szabályok módosítása miatt. 
 
A kapacitások jobb kihasználásával és a pályázati lehetőségek széleskörű igénybevételével 
kell törekedni a működési bevételek növelésére, ezáltal az önkormányzati támogatás 
csökkentésére illetve a kötelező feladatok jobb színvonalon történő ellátására. 
Az egészségügyi intézmények finanszírozása 2009. III. negyedévben megváltozott. Az új 
finanszírozási rendszer az OEP támogatás csökkenését eredményezte. A 2012. évi 
költségvetésben e területen a működtetés vonatkozásában a 2011. évi támogatással 
számolhatunk. 
 

3. Támogatások, pénzeszköz átadások 
 
Függetlenül attól, hogy a támogatási célok nem jelentenek az önkormányzat számára kötelező 
feladatot,  meg kell tartani azokat a támogatási formákat amelyek immár hagyományosak, a 
lokálpatrióta program részévé váltak, közösségi célt szolgálnak és a település lakói körében 
elismertek. E támogatási formák személyes kapcsolatot biztosítanak az önkormányzat és a 
támogatott között, az odafigyelés fontos eszközévé vált.  
 
Számolni kell a „körjegyzőségi” hozzájárulással, amely normatívának az összege megegyezik 
az előző évivel.. Alaphozzájárulás       2012 évben  254 e Ft/hó 
Ösztönző hozzájárulás 2012 évben    96 e Ft/kapcsolódó község/hó. 

 
4. Ellátottak pénzbeli juttatása 

 
Szociális gondoskodás továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az 
Önkormányzatnak. A pénzügyi teljesítési adatok azt mutatják, hogy elegendő az a 
költségvetési előirányzat, amelyet a Képviselő-testület eddig évenként jóváhagyott.  
Számolni kell az új típusú lakásfenntartási támogatás bevezetésével, másrészt a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egyéb ellátások 
létszámbővülése miatti kifizetésekkel.  
A szociális gondoskodás továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az 
Önkormányzatnak, amelyet az Egyesített Szociális Központ lát el társulás formájában 
hozzájárulás fizetése nélkül. 
A tapasztalatok alapján többnyire az alábbi szociális ellátásokat veszik igénybe: 
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• a rendszeres szociális segélyt 
• az ápolási díjat 
• a lakásfenntartási támogatást 
• a közgyógyellátást 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
• a temetési segélyt  

 
5. Felhalmozási kiadások tervezése 

 
Gondoskodni kell az önkormányzati ingatlanok, elsősorban középületek tervszerű 
állagmegóvásáról. 
 
Tervezni kell a mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektre, valamint a 
Turisztikai (Rába parti pihenőház) - NYDOP pályázathoz az önrész átadást, amelyek nem az 
önkormányzat beruházásaként valósulnak meg, de az önkormányzatnak is szerepe van a 
fejlesztések megvalósulásában. 
Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet a pályázati 
forrásokból kívánjuk megoldani, tehát biztosítani kell a költségvetésben egy nagyobb összeget 
– céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz benyújtandó pályázati saját erő 
fedezetére. 
A pályázatokhoz kapcsolódó saját források vonatkozásában kiemelt szempontként jelöljük 
meg, hogy olyan pályázatokon indulunk, melyek a tervben megjelölt célokat segítik és az 
elnyerhető támogatási arány legalább a megvalósítandó projekt értékének  80%-át eléri. 
Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél: 

• Járdafelújítások (lakossági összefogással) 
• Leader pályázatok: V. Rába partiak partija, Keczöl napok 
• Petőfi utca útpadka javítás 
• Rákóczi u. vízelvezetés 
• Energia hatékonyságot fokozó beruházások (csak pályázati forrás 

esetén) 
• pályázatokhoz önerő biztosítása 

 

Új beruházás csak akkor indítható, ha a beruházási forrás rendelkezésre áll! A felhalmozási kiadások 
tervezésénél is a dologi kiadásoknál leírt takarékossági, rangsorolási szempontokat kell érvényesíteni. 

 
6. Területfejlesztési feladatok 

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

- Társulások: 
 Jelenleg tagként jelen vagyunk a következő társulásokba:  

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

étkeztetés, Családi napközi) 
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• Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 

• Rába Szövetség 
 

A 2012. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni. 
 
-  Környezetvédelem 

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

világításkorszerűsítés) 
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása, terveztetése 

 
- Közoktatás-i  feladatainkat továbbra is intézményfenntartó társulás formájában látjuk el.  
2013. évtől a közoktatási célú hozzájárulások tanévi rendszerű szabályozása megszűnik mivel a 
kormányzati tervek szerint feladatfinanszírozási rendszer kerül bevezetésre, ezért a törvényjavaslat a 
2012/2013. tanévet érintően csak a 2012. költségvetési évben lévő, időarányos négy hónapra határozza 
meg a feltételrendszert, a 2013. költségvetési évet érintő nyolc hónapra – a korábbi évek tanévi 
szabályozását megszüntetve. 
Normatív hozzájárulás helyett kötött normatív támogatás kapcsolódik jövőre az intézményi 
étkeztetéshez, az ingyenes tanulói tankönyv-ellátáshoz, továbbá a szakmai, informatikai 
beszerzésekhez, a tanügy-igazgatási szoftverek működtetéséhez továbbá a pedagógus 
továbbképzéshez, melynek normatív támogatási előirányzata csökken. 
2012. szeptemberétől a tagintézményi támogatás (tagóvoda) 90-ről 70 eFt/fő/év-re csökken, a 
kistelepülési tagintézményi támogatás pedig 21.000 Ft/fő/év összegről 16.710 forintra. A 
fenntartást tovább nehezíti a normatíva elvonással párhuzamosan jelentkező gyermeklétszám 
csökkenése. 
Az önkormányzat évek óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj programnak. A 
következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez, tehát részt vesz a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj és az Arany János tehetséggondozó programokban. Az 
önkormányzatot terhelő kifizetések fedezetét tervezni kell a 2012. évi költségvetésben. 
 
- Sportfeladatok 

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

 
- Kulturális feladataink 

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

- Falunap megrendezése 
- Karácsonyi csengőszó 
- Idősek Napjának megrendezése 
- Nemzeti ünnepek 
- Falukirándulás 
- Ismeretterjesztő előadások 
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- Pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása 
annak érdekében, hogy a kulturális élet minél színesebb 
legyen 

 
A kulturális feladatok mellett információ és egyéb szolgáltatások 2012-ben induló új 
tere a Soós Imre Kulturális Központ, melyet önálló szakfeladaton, nem intézményi 
formában működtetünk. 
2012-ben házigazdája leszünk a Rába partiak partija vándorrendezvénynek. 
2012-ben ünnepli településünk 850 éves fennállását, mely eseményt rendezvényeinknek 
is tükrözni kell, együttműködve a szintén egyidős, ünneplő Kapuvárral és Vicával. 

 
- Nemzetközi kapcsolatok 

- Erdélyi kapcsolatok ápolása 
 
- Szociális ellátás 

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

 
- Egészségügyi feladatok 

- A Körzeti Védőnői Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük. 
- A Körzeti Háziorvosi Szolgálatot helyettesítéssel működtetjük, de törekedni kell 
állandó alkalmazott foglalkoztatására vagy vállalkozásba kiadni. 
- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el. 
- Az egészségház eszközállománya a jogszabályi kötelezettségnek megfelel. 
- Folytatni kell a hagyományos Egészségnap szervezését. 

 
- Egyéb feladatok 

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

 
 

V. Hiteltörlesztés 
 
2011. évben az IKSZT fejlesztéséhez 35 MFt beruházási hitelt vettünk fel, mivel az MVH 
támogatás utófinanszírozott. A működés és a fejlesztési önrész biztosítása érdekében 25 MFt 
folyószámlahitel keretet igényeltünk számlavezető bankunktól. 
A beruházási támogatást várhatóan 2011. év végéig utalja át az MVH, így a 2012. évet 
beruházási hitelállomány nélkül tudjuk megkezdeni. 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete és működése a rendelkezésre álló, igénybe vehető 
folyószámla hitelkeret biztosításával stabil. Várhatóan 2012. január 1. napján a felhasznált 
folyószámlahitel 14 MFt körül mozog, mely a központi intézkedések mellett tovább szűkíti a 
fejlesztési lehetőségeinket. 
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VI. Vagyongazdálkodás 
 
A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 
A vagyongazdálkodás tárgyát alapvetően a forgalomképes ingatlanok képezik. 
Az önkormányzat vagyona 2011-ben gyarapodott egy ingatlanvásárlással és az IKSZT 
beruházással. 
 
 

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

VIII. Általános szempontok a tervezéshez 
 
A 2012. évi költségvetési javaslatnak a 2011. évi előirányzatból kell kiindulnia oly módon, 
hogy a feladatellátás és annak költségigénye legyen a meghatározó. A kiemelt előirányzatokat 
úgy kell kialakítani, hogy év közben ne kerüljön sor előirányzat nélküli 
kötelezettségvállalásra 

 
 
 
Az elmúlt éveknél 2012-re még nagyobb bizonytalanság és kilátástalanság áll előttünk. A 
gazdasági válságon és megszorításokon túl a folyamatosan változó jogszabályi háttér is 
nehezíti a biztos tervezést. A közigazgatás tervezett átszervezése miatt még több területen 
(egészségügy, közoktatás, Többcélú Társulás által ellátott feladatok, mint pl. belső ellenőrzés) 
nem tudni, hogyan alakul át a rendszer. Az új járásközpontok kialakítása és az önkormányzati 
feladatkör beszűkítése a lakosság számára eddig helyben nyújtott szolgáltatásokra jelenthet 
veszélyt. A 2013-tól tervezett forráselvonások a fejlesztéseken túl a településüzemeltetés 
biztonságát is veszélyeztethetik. 

 
 
 
 
Rábakecöl, 2011. december 2. 
 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Közmeghallgatás 
2011. december 2. 
 
3. napirend: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
 

 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Lakosság! 
 
 
Az 1995. évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján a lakosság számára évente tájékoztatást 
kell nyújtani a lakóhely környezeti állapotáról. Önkormányzatunk működéséről és 
eredményeiről minden alkalommal a tárgyévet követő tavasz során megtartandó 
közmeghallgatáson számolok be, mely magában foglalja a fent hivatkozott jogszabályi 
kötelezettség teljesítését is. 
 
Most külön napirendi pont keretében vázlatosan összefoglalom a 2011. év során 
önkormányzatunk környezetvédelmet és a lakóhely környezeti állapotát érintő néhány 
intézkedését: 

- Immár sokadszorra csatlakoztunk áprilisban a Magyar Közút által Föld Napja 
alkalmából szervezett szemétgyűjtő akcióhoz. 

- A civil szervezetek támogatásából, annak egy részét a Napsugár Nyugdíjas Klub 
virágosította közterületeinket. 

- Lakossági kezdeményezésre a Kossuth utcai buszmegállóba szemétgyűjtő került 
kihelyezésre. 

- Több közterületi pad felújításra került. 
- Szelektív hulladékgyűjtés: A Rekultív Kft PET palack gyűjtését végez településünkön. 

A Községházán 2007. óta gyűjtjük az elemeket, mobiltelefon akkumulátorokat, 2009-
től pedig a fénycsöveket és izzókat is. Hamarosan az elemgyűjtés az IKSZT-ben is 
megkezdődik. A hagyományos lomtalanítás mellett 2007. évtől január közepén 
elektronikus hulladékgyűjtést is szervezünk. 

- A településen három szelektív gyűjtő sziget működik. 
- A lakosság és az önkormányzat összefogásával a Jókai és a József Attila utca 1-1 

járdája készült idén el. Név szerint külön megköszönöm Vas István mestermunkáját, 
amelyet társadalmi munkában vállalt el. 

- A Rákóczi utcában a közúton összegyűlő víz elvezetése évek óta fennálló probléma. 
Mivel a közútkezelővel nem sikerült megegyezni és az útburkolat felújítása sem 
várható rövid időn belül, az útfelületről ideiglenes megoldással elvezettük a vizet. 
Amennyiben a vízlefolyási tulajdonságok kedvezőek esznek esős időben, tavasszal 
befejezzük a munkákat. 
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- A Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt 
veszünk a 2013. évig megvalósuló új hulladéklerakó megépítésében, melyhez 2,9 MFt 
önerőt kell településünknek biztosítani. 

- Az évben rendeleti szinten felülvizsgáltuk a közterület használatának szabályozásáról 
szóló 21/2007. rendeletünket, és azt hatályon kívül helyezve megalkottuk 8/2011. önk. 
rendeletet. 

- A helyi építési szabályzatáról szóló 4/2005.(V.5.) önkormányzati rendeletet a 7/2011. 
(V.02.) rendelettel módosítottuk (M86 gyorsforgalmi út miatt). 

- 11/2011. számon új önk. rendeletet alkottunk az új telepítésű növények telepítési 
távolságáról. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi utak állapota jó, a gyalogjárdák közül még 
több felújításra szorul. A mezőgazdasági utak– különösen az őszi munkálatok után – szinte 
kivétel nélkül rossz állapotúak. A jelenlegi finanszírozási rendszerben az Önkormányzatnak 
sosem lesz forrása arra, hogy teljes körű és minden mezőgazdasági útra kiterjedő felújítást 
végezzen. A vízelvezető árkok állapota nem megfelelő. Bár szikkasztóárokként többnyire 
mindenhol jól funkcionálnak, az elvezetés már kevés helyen működik. Az árkok és 
vízátereszek karbantartása az ingatlantulajdonos feladata és ennek tudatosítására 
hatékonyabban kell felhívnunk a figyelmet. 

Sajnos 2011-ben az IKSZT beruházás sok időt és energiát vett el, miközben a 
közfoglalkoztatásra fordítható keretünk a negyedére csökkent. A foglalkoztatási időkeret 
csökkent, a foglalkoztatás pedig előre meghatározott éves ütemterv szerint történhetett. 
Mindezek jelentősen megnehezítették az idei évben a községgazdálkodási feladatok ellátását. 
Nyári szezonban nem sikerült minden feladatot (elsősorban fűnyírásokat) időben elvégezni, 
néha még váltott műszakban, a gépek folyamatos üzemeltetése mellett sem. 

Meg kell említsem, idén még nagyobb lakossági aktivitást tapasztaltam a közterületek 
felvirágoztatása terén is. Néhányan már nem csak saját portájuk táján, de a közeli 
közterületeken, buszmegállókba, kisebb építmények, oszlopok, hirdetőtáblák, stb. körül is 
helyeztek el virágokat és azokat gondozták egész nyáron. Köszönöm. 

Végül pedig köszönettel tartozok azért az évről-évre növekvő példás összefogásért, melyet a 
helyi lakosság – még ha többnyire ugyanazok is a visszatérő arcok – és vállalkozások 
tanúsítanak a rendezvényeink megvalósítása és a belterületeink csinosítása során.  

 

 

Rábakecöl, 2011. december 2. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Közmeghallgatás 
2011. december 2. 
 

5. napirend: Különfélék, bejelentések 
 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
2011. január 13-14. napokon ismét elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk. A feleslegessé 
vált vagy meghibásodott háztartási berendezéseket a megszokott módon és helyen, a régi 
iskola udvarán adhatják le a meghirdetett időszakokban, péntek délelőtt és szombat délután. 
Felhívom a figyelmet rá, hogy valóban elektronikai hulladékot fogadunk csak, pl. egy 
szétszerelt, motor nélküli hűtő háza nem elektronikai hulladék. 
Kérem, hogy a hulladékszállítási szolgáltatáson túl a pet palack gyűjtést valamint az imént 
felsorolt lehetőségeket egyaránt használják ki, semminemű hulladékot ne rakjanak le 
környezetünkben. Volt már példa illegális hulladéklerakásért történő bírság kiszabására. 
Itt említeném meg, hogy a Rekultív Kft. a kiadott tervtől eltérően december 24-én esedékes 
PET palack gyűjtést a karácsonyi ünnepek miatt elhalasztja. Legközelebbi PET palack gyűjtés 
időpontja: 2011 január 7, majd ezt követően 2011 január 28. (a hó utolsó szombatja). 
 
Az elmúlt időszakban a szelektív gyűjtőket nem rendeltetésszerűen használták. Kérem, hogy a 
gyűjtőedényen olvasható feliratnak megfelelően helyezzék el a kizárólag üveg vagy papír 
hulladékot. 
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy december 1. napjától február 29. napjáig 
tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Kérem, hogy az avart, nyesedéket és egyéb hulladékot 2011. 
március1. napját követően tüzeljék el, azt közterületre ne helyezzék ki. 
 
Előzetes tájékoztatásként közlöm, hogy a közszolgáltatók által benyújtott javaslatok alapján 
várhatóan a víz- és csatornadíjak az infláció mértéke alatt 3,72 %, a hulladékszállítási díj 
pedig 7 % mértékben fog emelkedni 2012. évben. 
 
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Önkormányzat Hivatala 2011. december 23. 
napjától a két ünnep között zárva tart. 
 
Közeledik a karácsony, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljak két ünnepi programot. 
2011. december 11. vasárnap a Bábi néni kincsesházában hetedik alkalommal kerül 
megrendezésre a Luca napi kézi míves találkozó. A 4 gyertya című adventi 
rendezvénysorozatunk második programja holnap 14.30-kor kezdődik. A Mikulással együtt 
várjuk a település apraját és nagyját. Decembere 11-én 17 órától Perlaky György és 
citerazenekara lesz a vendégünk, 17. szombaton pedig Falukarácsony. A részletes programot 
a Közmeghallgatás után kérem, tekintsék meg a faliújságon. 
 

Rábakecöl, 2011. december 2.        Tuba Erik 
          Polgármester 
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