
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
15/2011. szám 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. december 19-én 

(hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. 
 
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. 

 
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
testületi ülés határozatképes.  
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, javasolja, hogy a 
meghívóban szereplő 7. napirendi pontot a következő ülésen tárgyalják, hogy átfogóbb 
adatokat kapjanak a 2011-es évre vonatkozóan, továbbá kiegészítve a környezetvédelmi alap 
létrehozásáról szóló rendelettel, és egy szociális üggyel, az alábbiak szerint: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
2.) Beszámoló a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 

működéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
3.) Beszámoló a belső ellenőrzési feladatokra kötött együttműködési megállapodásról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

4.) Beszámoló a Kis-Rábamenti Kistérségi központi háziorvosi ügyelet működéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
5.) Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

6.) Közüzemi szolgáltatások 2012. évi díjmegállapítása 
a) Hulladékszállítási díj megállapítása 
b) Víz- és csatornadíj megállapítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
7.) Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról, pályázati lehetőségekről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
 



8.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi munkatervének megállapítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

9.) Döntés 2012. évi helyi pályázatok kiírásáról 
a) Falufejlesztés 
b) Gyalogjárda építés 
c) Környezeti állapot javítása, faluszépítés 
d) Pályázat filmkészítésre 
e) Fotópályázat 
f) Év sportolója pályázat 
Előadó: Tuba Erik polgármester  

 
10.) Rendelet a környezetvédelmi alap létrehozásáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

11.) Különfélék, bejelentések 
       Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
12.) Szociális ügy 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat a módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről  
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző 
ülések óta tett intézkedésekről, eseményekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).  
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

2.) Beszámoló a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 
működéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató 
Központ működéséről szóló beszámolót. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
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80/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyitott 
KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ (9330 Kapuvár, 
Dr. Lumniczer Sándor u. 12.) tevékenységéről előterjesztett 
beszámolót elfogadja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az intézmény vezetőjét 
értesítse.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
 

3.) Beszámoló a belső ellenőrzési feladatokra kötött együttműködési megállapodásról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: ismerteti a belső ellenőrzési feladatokra kötött együttműködési 
megállapodásról szóló beszámolót. (Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső 
ellenőrzési feladatokra kötött együttműködési megállapodás 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen határozatot a belső ellenőrzési 
csoport vezetőjének küldje meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 
 

4.) Beszámoló a Kis-Rábamenti Kistérségi központi háziorvosi ügyelet működéséről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a Kis-Rábamenti Kistérségi központi háziorvosi ügyelet 
működéséről szóló beszámolót. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 

 
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
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82/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-
Rábamenti Kistérségi központi háziorvosi ügyelet működéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31.  

 
5.) Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: ismerteti a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának 
munkájáról szóló beszámolót. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár-
Beledi Kistérség Többcélú Társulásában végzett tevékenységről szóló 
beszámolót jóváhagyja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét 
értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

 
6.) Közüzemi szolgáltatások 2012. évi díjmegállapítása 

a) Hulladékszállítási díj megállapítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: szeretné elmondani, hogy a díjkalkulációban rosszul 
számoltak vagy elírás történt. Ha rosszul számoltak, a tavalyi díjak sem egyeznek meg a 
csekken szereplő összegekkel. Kérdezi, hogy a KEOP 6,6% felhasználásával az 
önkormányzat rendelkezik, ez mit takar?  
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy ez a nagytérségi hulladékprojekthez az önerő. A 
számítás módjára rákérdez, és erre írásban kér tájékoztatást. A kiküldött verziók közül az I. 
verziót javasolja elfogadni. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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13/2011.(XII.20.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról” szóló 13/2002.(XII.31.) rendeletét az előterjesztés 
szerint módosítja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
b) Víz- és csatornadíj megállapítása 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. Közgyűlése elfogadta a 2012. évi 
víz- és szennyvíz díjakat, melyet a testületnek el kell fogadni. (Előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a víz- és szennyvíz díjakat az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:  
 

14/2011.(XII.20.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. 
évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről előterjesztett rendelet 
tervezetet elfogadja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
7.) Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról, pályázati lehetőségekről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az IKSZT hiánypótlást 
teljesítették. Elmondja, hogy jövőre energetikai pályázat lesz, járdák felújítására nem írnak ki 
pályázatot. Elmondja továbbá, hogy mezőgazdasági utak felújítására írtak ki pályázatot. A 
pályázati keretösszeg 3 milliárd forint, és 75% a támogatottság. Országos szinten azon 
települések pályáznak, akik több tanyával rendelkeznek. Az igazolások, hozzájárulások 
beszerzése sok időt vesz igénybe. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy adjanak be 
pályázatot, választani kell, hogy melyik mezőgazdasági útra adják be, és a tervezői 
ajánlatokra pályázatot kell kiírni. A tervezésre kb. 300.000 Ft-ot kell számolni. 
 
Horváth Dóra képviselő-testületi tag: elmondja, hogy sokallja a tervezési költséget, mivel 
kevés esélyt lát arra, hogy nyerne a pályázatuk. 
 
A képviselő-testület 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással úgy foglalt állást, hogy nem 
pályáznak mezőgazdasági utak felújítására. 
 

8.) Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi munkatervének megállapítása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat munkaterve a kötelező feladatok, 
valamint az eddigi feladatok alapján készült. A körjegyzőség működéséről szóló beszámolót 
januárra tolják át, illetve a közmeghallgatással egy napra ütemezte az aktuális testületi ülést, 
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továbbá a BURSA Hungarica pályázatot nem tudni előre, hogy hogyan fogják kiírni, 
ennyiben változna az önkormányzat 2012. évi munkaterve. (Munkaterv a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a 2012. évi munkatervet elfogadta, majd egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

84/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselő-testület 2012. évi munkatervét az előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a munkatervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
 

9.) Döntés 2012. évi helyi pályázatok kiírásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
a) Falufejlesztés 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a falufejlesztésre kiírt pályázatra idén nem adtak be 
pályázatot, de ennek ellenére javasolja a pályázat kiírását, hátha 2012-ben több sikere lesz. 
(Pályázati kiírás jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázat kiírásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

85/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a község értékeinek helyi (civil vagy vállalkozói) 
kezdeményezésen alapuló rekonstrukciójára, felújítására, 
gyarapítására. 
A támogatás célja: Rábakecöl településképét meghatározó értékek 
megmentése, azok és további közvagyon felújítása, új 
kezdeményezések, kisléptékű fejlesztések támogatása. Az elnyerhető 
támogatás hangsúlyozottan a közterületekre, közösségi terekre, 
frekventált területekre terjed ki. A pályázatokat 2012. szeptember 30-
ig lehet a Községházán benyújtani.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, és a pályázati 
feltételek közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
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b) Gyalogjárda építés 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy gyalogjárda felújítására kiírt pályázatukra viszont 
volt érdeklődés az idei évben. (Pályázati kiírás jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a pályázat kiírása előtt járják körül a 
település járdáit, és mérjék fel azok állapotát, és a pályázatban legyen megjelölve, hogy mely 
járdákra lehet pályázni. 
 
A képviselő-testület fenti javaslatot elfogadta, és a napirendi pontot a januári testületi ülésre 
halasztotta. 
 

c) Környezeti állapot javítása, faluszépítés 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a környezeti állapot javítására, faluszépítésre kiírt 
pályázat beadási határideje 2012. április 10. (Pályázati kiírás jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázat kiírásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

  86/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki a környezeti állapot javítása, valamint a falukép szépítése 
érdekében.  
A pályázat célja: a pályázók ingatlantulajdonához tartozó közterületen 
a falusias környezetbe illő, nem tájidegen faluszépítő tevékenység 
végzése. 
A pályázatot az alábbi kategóriában írja ki: a pályázat beadásának 
állapotához mérten elért legjelentősebb változás az 
ingatlantulajdonhoz tartozó közterületen.  
A győztes nyereménye: 15.000 Ft. 
A pályázat beadása: folyamatos, de legkésőbb 2012. április 10. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. április 10. 

 
d) Pályázat filmkészítésre 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Rábakecöl község természeti, építészeti és 
kulturális értékeinek bemutatására egy rövidfilm segítségével kiírt pályázat beadási határideje 
2012. július 25. (Pályázati kiírás jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a pályázat kiírásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
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87/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek 
bemutatása céljából. 
A pályázat célja: Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális 
értékeinek bemutatása egy rövidfilm segítségével. 
A pályázatokat 2012. július 25-ig lehet benyújtani Rábakecöl Község 
Önkormányzatához címezve. 
A pályázat feltételei megtekinthetők a honlapon.  
A díjnyertes munka 15.000 Ft pénzjutalomban részesül, és minden 
benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról fenti feltételek 
szerint gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. július 25. 

 
e) Fotópályázat 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a fotópályázat beadási határideje szintén 2012. július 
25. A pályázaton a tavalyihoz képest kicsit változtatott. (Pályázati kiírás a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület a pályázat kiírásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

88/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki Rábakecöl község építészeti, természeti értékeinek és kulturális 
életének bemutatása céljából.  
A pályázat célja: Rábakecöl község építészeti, természeti értékeinek és 
kulturális életének bemutatása fotódokumentáció segítségével.  
A pályázatokat 2012. július 25-ig lehet benyújtani Rábakecöl Község 
Önkormányzatához címezve. 
A pályázat feltételei megtekinthetők a honlapon.  
A díjnyertes munka 15.000 Ft pénzjutalomban részesül, és minden 
benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról fenti feltételek 
szerint gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. július 25.  
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f) Év sportolója pályázat 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy „Az év sportolója” címmel kiírt pályázat beadási 
határideje 2012. február 20. (Pályázati kiírás jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
ír ki „Az év sportolója” címmel az alábbi feltételekkel: 
Pályázatot nyújthat be bármilyen sportágban elért eredményével 
rábakecöli lakhellyel rendelkező sportoló. A pályázatra civil szervezet 
vagy magánszemély is jelölhet a feltételeknek megfelelő sportolót. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- A sportoló munkásságának rövid szöveges bemutatását, szakmai 

méltatását 
- 2011. évben elért sporteredményeket, az az(oka)t igazoló 

versenyjegyőkönyv(ek) hiteles másolatának benyújtásával 
- Esetleges sportszakmai végzettség, tapasztalatok, közösség javát 

szolgáló sport- és egyéb tevékenységek 
- Pályázó és/vagy jelölő elérhetőségei (telefon, e-mail, levelezési 

cím) 
A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. 
Díj: „Rábakecöl 2011. év sportolója” cím és 15.000 Ft pénzjutalom. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 20. 
             helye: Rábakecöl Község Önkormányzata 
             9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2012. február 20. 

 
10.) Rendelet a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a környezetvédelmi alap kötött felhasználású, melyet 
a környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló szabályzat szerint lehet elkölteni. Eddig csak 
betétjük volt az alapba, ám 2011-ben már az IKSZT energiatakarékos fejlesztései, valamint a 
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP pályázatához szükséges önerő miatt kiadás is terheli. 
Ennek megfelelően meg kell alkotni a rendeletet. 
 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
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15/2011.(XII.20.) Rendelet 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A 
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról” szóló rendelettervezetet 
elfogadja.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 

 
11.) Különfélék, bejelentések 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Miklósmajorba van egy kápolna elég rossz 
állapotban, most már lassan 3 évtizede kihasználatlanul áll. Várhatóan a Leaderben 
februárban örökségvédelemre megnyitják a pályázati lehetőséget, mely igazából az 
egyházközséget érinti. Sok pályázati feltételnek kell megfelelni, egy dologban viszont 
az önkormányzatnak is szerepe lenne, mégpedig a kápolnát országos vagy helyi 
védelem alá kell vonni. Abban az esetben, ha az egyházközség a pályázat benyújtása 
mellett döntene, és a pályázati feltételeket meg tudnák ehhez teremteni, szükség lenne 
erről az önkormányzatnak rendeletet alkotni. Ehhez azonban tulajdonosának 
hozzájárulása is szükséges, feltehetően állami tulajdonban van. A testület másban nem 
dönthet. A helyi védettség magába foglalja, hogy pl. az épület felújítását vagy 
elbontását csak külön engedéllyel lehet végezni.  

 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag elfogadta. 
 
 

 Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Molnár Kft. megküldte a vállalkozási 
szerződést. A szerződésben többek között kikötésre kerül, hogy havonta 1 alkalommal 
a testületi ülésekről összefoglalót készít, illetve egyéb alkalmakkor lehetőséget biztosít 
rendezvények, események, hírek publikálására a TV-ben, illetőleg a Rábaközi 
Magazinban, azon túl, hogy a közérdekű felhívásokat a Képújságban és a magazinban 
rendszeresen megjelenteti. A programtervükben szereplő rendezvényeikről pedig 
legalább összefoglaló formájában beszámol. Ezért havonta 20.000 Ft + ÁFA összeget 
számláz az önkormányzatnak. (Szerződés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 

 
A képviselő-testület fentekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

90/2011.(XII.19.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
benyújtott előterjesztés szerint – vállalkozási szerződést köt 2012. 
január 1-től a község közigazgatási területén működő Molnár TV 
Műsorkészítő és Szolgáltató Kft-vel (9300 Csorna, Laky D. u. 2.) a 
Rábaközi Televízióban, a Rábaközi Televízió Képújságában, és a 
Rábaközi Magazin című hetilapban megjelenő publikációkra és 
magazinműsorokra. A vállalkozói díjat 20.000 Ft/hó + ÁFA 
összegben állapítja meg.  
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Utasítja a polgármestert, hogy a szolgáltatóval a vállalkozási 
szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2011. december 31. 

 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy az orvosi rendelőbe új monitor vásárlására 
jó lenne, ha lenne mód. Kérdezi, hogy a Rákóczi utca csövezésével kapcsolatban történt-e 
valami előrelépés, mivel nyáron, amikor kint voltak helyszínen, erről volt szó. 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a kőműves betonalapot ajánlott, és rá egy levehető 
lapot a tisztítás végett. Az idén már nem tudnak erre sort keríteni. 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: pince falazóblokkot javasol a gödörbe beleállítva egymás 
mellé, és az viszonylag terhelhető is lenne, és azon lehetne közlekedni. Nem halogatná 
nagyon, sokszor elmegy mellette, nagyon balesetveszélyes, lehetőség szerint ezt minél előbb 
meg kell csináltatni.  
Szeretné elmondani továbbá, hogy észrevette, hogy egyre több kamion jön keresztül a 
településen, holott nem lehet. Kérdezi, hogy egy 20 tonnás táblát, ami a település közepén a 
kereszteződésbe van elhelyezve, nem lehetne-e elhelyezni a 86-os kereszteződésénél, a 
benzinkútnál is egy ilyen táblát, természetesen kivéve célforgalom táblával, hiszen vannak itt 
a faluban, akik munkavégzéshez használják. Vagy esetleg fokozottabb ellenőrzést kérni a 
rendőrségtől. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy táblát kihelyezni a közútkezelő engedélyével lehet. 
Lehet kérni a közútkezelőtől, de nem biztos, hogy kiteszik. 
 

12.) Szociális ügy 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta. 
 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 22,00 
órakor bezárta. 
 

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

 
 
 
Németh-Takács Katalin 

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

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2011. december 19. 
 
1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 
 

Előterjesztés 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek 
végrehajtásra: 
 
57/2011. (X.24.) határozat Kovács Tímea nem lakás céljára szolgáló helyiségbérletéről 
58/2011. (X.24.) határozat Grósz Lajos nem lakás céljára szolgáló helyiségbérletéről 
59/2011. (X.24.) határozat Soós 99 Kft. területbérletéről 
60/2011. (X.24.) határozat Takács Sándor lakbérleti szerződéséről 
61/2011. (X.24.) határozat Keszte Ferencné lakbérleti szerződéséről 
62/2011. (X.24.) határozat Kovács Tímea nem lakás céljára szolgáló helyiségbérletéről 
63/2011. (X.24.) határozat 2012. évi földbérleti díjak megállapításáról 
64/2011. (X.24.) határozat közmeghallgatásról 
 
Az elmúlt ülés óta eltelt három hét alatt két társulási ülés is volt, melyen alpolgármesterrel 
felváltva képviseltük Rábakecölt. 
 
Szabó Géza képviselő javaslatára a közösségi busz KGF váltása megtörtént, ezzel éves 
szinten mintegy 30 eFt megtakarítást érünk el 2012. második félévtől. 
 
Közfoglalkoztatásra ismét pályázatot nyújtottunk be, melyen december-január időszakra 2 
fő*6 óra/nap*2 hónapra nyertünk foglalkoztatási támogatást. Így jelenleg 1 fő * 4 óra és 2 fő 
* 6 óra közfoglalkoztatott van állományban. 
 
Sikeresen lezajlottak adventi rendezvényeink. Köszönjük mindenkis egítségét, így többek 
közt Szarvas Gábornak a felajánlott szalmabáláért, Csizmazia Jánosnak a fenyőfáért, Bors 
Jenőnének a díszekért. 
 Süteményt sütöttek: Soós Gyuláné, Homlok Márta, Tuba Ernőné, Gacs Istvánné, Dan Imréné, 
Póczik Józsefné, Takács Gáborné, Pandurné Horváth Gyöngyi, Horváth Dóra, Soósné Vass 
Szilvia, ifj. Odorics Józsefné, Szuhai Katalin 
 
Valamint többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek előkészítő 
egyeztetések. 
 
 
Rábakecöl, 2011. december 19. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. 
E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu 
Tel: 06-96/595-088 
Fax: 06-96/595-089 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

BESZÁMOLÓ SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
 
 
A Szociális és gyermekjóléti szolgálati társulás tevékenységéről 
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A szociális törvény a település lakosságszámától függően különböző szociális szolgáltatások 
biztosítását írja elő a helyi önkormányzatok számára. Minden település köteles rászoruló lakosai 
számára étkeztetést, házi segítségnyújtást ill. gyermekjóléti szolgáltatáshoz, családsegítéshez való 
hozzáférést biztosítani 
Minél nagyobb lélekszámú egy település, annál szélesebb körű az ellátási kötelezettsége.  
 
A társulás által szolgáltatásonként ellátott települések: 
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Babót X X X X X   X 
Beled        X 
Cirák        X 
Dénesfa        X 
Edve        X 
Gyóró        X 
Himod X X X X X X  X 
Hövej        X 
Kapuvár X X X X X X X X 
Kisfalud X X X X X X  X 
Mihályi X X X X X X  X 
Osli X X X X X   X 
Rábakecöl        X 
Szárföld X X X X X   X 
Vadosfa X X X   X  X 
Vásárosfalu        X 
Veszkény X X X X X   X 
Vitnyéd        X 

A Családsegítő Intézet működésében 2010. július 1-től jelentős változások történtek. 
Megváltozott az intézmény neve, székhelye, Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató 
Központként működik tovább, székhely 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12.. A szakfeladatok 
telephelyeiben is történt változás. Új ellátással állunk a rászorulók rendelkezésére, fogyatékosok 
nappali ellátásával bővült a tevékenységi körünk. 
 
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
Székhely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12. 
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étellel való 
ellátásáról gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani koruk vagy egészségi állapotuk miatt. 
Igénybevétel módja lehet: saját elvitellel, lakásra szállítással, illetve Kapuváron helyben történő 
étkezéssel. 
Ételt biztosító főzőhelyek:  

o Kapuvár kórház konyha 
o Mihályi óvoda konyha (ellátta a kisfaludi és vadosfai igénylőket is). 
o Himod óvoda konyha 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelem alapján történik. Az étkeztetés saját elvitellel történő 
igénybevételének intézményi térítési díja 370,-Ft, míg a kiszállításé 480,-Ft.  A személyi térítési díj 
jogszabály szerint ettől eltérhet.  
 

Ellátottak száma Ellátási terület 
2008 évben (fő) 2009 évben (fő) 2010 évben (fő) 

Kapuvár 113 137 143 
Mihályi --- 74 58 
Kisfalud --- 22 13 
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Vadosfa --- 6 4 
Himod --- 70 74 

Összesen: 113 309 292 
 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  
Székhely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12. 
 
Házi segítségnyújtás keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel 
fenntartásában és a higiéniás körülmények megtartásában való közreműködése történik. A gondozás 
része a vészhelyzetek megelőzése, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás. A gondozásért 
térítési díjat kell fizetni, az intézményi térítési díj összege 150,-Ft/óra. 
A házi segítségnyújtás igénybevételének rászorultsági alapja az egészségi állapot, melyet házi 
vagy kezelőorvos igazol, az életkortól függetlenül. 
 
 

Ellátottak száma Ellátási terület 
2008 évben (fő) 2009 évben (fő) 2010 évben (fő) 

Kapuvár 29 33 39 
Babót 0 7 8 
Himod 0 8 19 

Kisfalud 0 1 1 
Mihályi 0 9 19 

Osli 2 2 2 
Szárföld 0 0 0 

Veszkény 0 0 0 
Összesen: 31 60 88 

 
Tárgyi feltételek: A gondozónők kerékpárral közlekednek, a társult településeken elsősorban helyi 
gondozót alkalmazunk. Szárföldön és Veszkényben folyamatosan tájékozódunk, de sajnos eddig nem 
sikerült elindítani a szolgáltatást. 
 
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  
Székhely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12. 
Krízishelyzetben történő ellátás. Segélyhívás esetén az ügyeletes gondozó fél órán belül a helyszínre 
érve a probléma megoldása érdekében megkezdi az intézkedést. Szükség esetén további 
egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szempontjából szociálisan rászorult: 

o Az egyedül élő 65 év feletti személy, 
o Az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 
o A kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként igényelhető, térítésmentesen biztosítjuk a készüléket a 
rászorultak számára. 
 
 

Ellátottak száma Ellátási terület 2009 évben (fő) 2010 évben (fő) 
Kapuvár 75 118 

Babót 7 11 
Himod 2 2 

Kisfalud 2 3 
Mihályi 4 6 

Osli 3 3 
Szárföld 3 6 

Veszkény 3 4 
Összesen: 99 153 

 
Tárgyi technikai feltételek: A MMSZ-tól béreljük a készülékeket valamint a diszpécserközpontot, ami 
a fertődi Mentes Mihály Idősek Otthonában működik. Riasztás esetén ide érkezik a jelzés a segítséget 
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kérőtől, a fertődi gondozónő pedig értesíti a jelzőrendszer ügyeletesét, aki 30’-en belül a helyszínre 
érkezik és megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 
KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS 
Telephely: 9330 Kapuvár, Zöldfasor. u. 15. 
 
A szolgáltatás keretében segítséget nyújtunk az ellátási területen élő pszichiátriai betegségben 
szenvedők részére, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, minél teljesebb, 
konfliktus mentesebb életet élhessenek. Támogatjuk a betegeket szociális és életvezetési problémáik 
megoldásában, melyeket a betegség okozta személyiség- és viselkedésváltozás okoz.  
Ez az ellátás a gyógyszeres terápia és orvosi, szakorvosi kezelés kiegészítése a szociális munka 
módszereivel, és nem helyettesíti azt. 
 
A közösségi pszichiátriai ellátás 2009. január 1-től nem kötelező önkormányzati feladat, a működést 
2011. december 31-ig sikeres pályázatból finanszírozza az állam, mely a működési költségeket fedezi. 
 
 

Ellátottak száma 
 Ellátási terület 

2008 évben (fő) 2009 évben (fő) 2010 évben (fő) 
Kapuvár 22 20 27 

Babót 2 2 3 
Himod 4 3 3 

Kisfalud 3 3 4 
Mihályi 4 4 4 

Osli 5 6 6 
Szárföld 1 1 1 
Vadosfa - 1 - 

Veszkény 1 - 3 
Összesen: 42  40  51  

 
 
FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA 
Székhely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12. 
 
A sérült, fogyatékkal élő személyek állapotának megfelelő komplex  fejlesztő szolgáltatás. 
 
Nemcsak az ellátottak, hanem családjuk életének segítése, tehermentesítése is. Közösségi 
programok szervezésével valamint azok lebonyolításával színesebbé tesszük ellátottaink és családjuk 
mindennapjait. A napközi otthonban folyó életet elsősorban a sérült emberek egyéni szükségletei 
határozzák meg. 
 
Bekerülési szempontok: Mozgássérült, értelmi fogyatékos, halmozottan sérült és autista gyermekek 
3  éves kortól tanköteles korig, illetve felnőttek 18 éves kortól 65 éves korig vehetik igénybe. Nem 
veszünk fel olyan fogyatékkal élő személyt, aki veszélyeztető magatartást tanúsít, aki állandó ápolásra 
szorul, aki tanköteles kórú és lakókörnyezetében számára alkalmas oktatási intézmény található 
Minden ellátottunkra egyéni fejlesztési programot készítünk, ennek a célmeghatározásai alapján folyik 
a fejlesztés.  A szakszerű egészségügyi ellátás biztosítása folyamatos a működés alatt. 
 
Szolgáltatásaink közé tartozik a háromszori étkezés, szabadidős programokat szervezünk, melynek 
célja az is, hogy segítsük társadalmi elfogadásukat.  
Napi szinten történik kognitív és mozgásfejlesztés, egyéni illetve csoportos formában az ellátott 
igényeinek megfelelően. 
Intézményünk minden tekintettben akadálymentes, kialakítása teljes mértékben megfelel a nappali 
ellátást nyújtó intézmények formai követelményeinek.  
Nyitvatartási időnk hétköznapokon 7:30-tól 15:30-ig tart. 
 
Munkaterápiás foglalkozások: A foglalkozások keretében készítjük fel a munka világára a sérült 
ellátottjainkat. Jelenleg ez udvarrendezésből, növények ápolásából, valamint háztartási készségek 
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gyakorlásából áll.  Ezen alkalmakkor is törekszünk arra, hogy minél nagyobb fokú önállóságra 
szoktassuk ellátottainkat. 
 
Szállítás: Ellátottjainkat a Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgálata szállítja a napközibe 
térítésmentesen.  
 
 
CSALÁDSEGÍTÉS  
Telephely: 9330 Kapuvár, Szent István u. 8. 
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. Fő tevékenységünk a családgondozás, mely során igyekszünk klienseinket önálló, 
fenntartható életvezetésre tanítani. 
 
A Családsegítő Szolgálat klienseinek adatai a 2010-es évben: 
 

Ellátási terület: A szolgálatnál 
megfordult ügyfelek 

száma 

Éves forgalom, a forgalmi Ügyintézések száma 

1. Kapuvár 228 1310 784 
2. Babót 11 68 79 
3. Himód 13 48 24 
4. Kisfalud 5 42 31 
5. Mihályi 13 68 45 
6. Osli 18 77 28 
7. Szárföld 14 50 18 
8. Vadosfa 2 2 4 
9. Veszkény 10 58 6 
 Összesen: 315 1723 1019 

napló adatai alapján 

 
Gondozott családjainknál a fő problémát a rossz anyagi helyzet okozza. Ügyfeleink körében jellemző a 
munkanélküliség, melynek elsődleges oka az alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség. 
Közüzemi szolgáltatokkal tartjuk a kapcsolatot, részletfizetési, halasztási kérelem benyújtása 
érdekében. Rendszeresen segítséget nyújtunk hivatalos levelek megfogalmazásához, a különböző 
segélyek, támogatások forma nyomtatványainak kitöltésében, pl: rokkantosítási, özvegyi, öregségi 
nyugdíj nyomtatványai, szociális otthoni elhelyezés iránti kérelem írásában. 
 
Együttműködünk a rendőrséggel, egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási és nevelési intézményekkel, 
egyházakkal, civil szervezetekkel stb. 
 
Felajánlások, adományok: A szolgálat a gondozott családjait ruhaadománnyal, valamint 
alkalmanként élelmiszercsomaggal támogatja, illetve bútoradományok továbbításával is segíti. 
Szolgálatunk kapcsolatban van a Magyar Élelmiszerbankkal. 
Lipóti pékség illetve a Toni pékség maradék pékáruját rendszeresen szétosztjuk  gondozott 
családjainknak, ill. a rászorulóknak. 
 
Egyéb tevékenységeink: Kistérségi Kábítószerügyi  Egyeztető Fórum működtetése, iskolai szociális 
munka a város közoktatási intézményeiben, önsegítő csoportok szervezése 
 
Szabadidős programok:  rendszeresen szervezünk a szabadidő eltöltésére hasznos programokat, 
melyek elsősorban gyermekeknek szólnak Hagyományosan szervezünk városi gyermeknapot, 
bűnmegelőzési napot, nyári napközis tábort, főzőklubot, filmvetítést, jótékonysági hangversenyt, részt 
veszünk a falunapokon, városi programokon játszóházas rendezvényekkel. 
 
 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
Telephely: 9330 Kapuvár, Szent István u. 8. 
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A gyermekjóléti szolgáltatást az 1997. évi XXXI., „A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról” szóló törvény rendeli el, minden településen a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése és megszüntetése érdekében. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat célja, feladatai: 
 

o A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszűntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

o A Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, ill. szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. 

o A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése. 

o A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése. 

o A szociális válsághelyzetben levő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 
szervezése. 

o Szabadidős programok szervezése. 
o Hivatalos ügyek intézésének segítése. 
o A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 

magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben. 
o Családgondozás a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési 

zavarok ellensúlyozására, ill. családi konfliktusok megoldásának elősegítése. 
o Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, leendő gondozási helyére. 
o Utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat felsorolt feladatait alapellátás illetve védelembe vétel keretében végzi. 
Az észlelő-jelzőrendszer többé-kevésbé jól működik, családgondozóinknak rendszeres kapcsolata van 
az óvodákkal, iskolákkal, védőnőkkel, háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, kórházzal, rendőrséggel. 
 
A leggyakrabban előforduló problématípusok: anyagi probléma, szülő-szülő, szülő-gyermek közti 
konfliktusok, munkanélküliség, iskolai hiányzás, életviteli probléma, gyermeknevelési probléma, 
gyermek magatartása rossz lakáskörülmények. 
Felvilágosító és ismeretterjesztő előadásokat tartunk illetve szervezünk az ellátási terület iskoláiban. 
Gyermekjóléti Szolgálatunk készít környezettanulmányt önkormányzati felkérésre. 

Szabadidős programokat is szerveznek a családgondozók, melyek célja, hogy a gyerekek, fiatalok 
hasznosan töltsék szabadidejüket, ezáltal megelőzve a csellengést, negatív viselkedésminták 
kialakulását. 

Az alábbi szabadidős programokat rendszeresen szervezzük: ünnepkörökhöz kötött illetve szünidei 
játszóházak, mozis előadások, nyári napközis tábor, kirándulás, falunapokon részvétel. 

 
Gyermekjóléti Szolgálat működési adatai 2010. évben 

 
 

 Gondozott gyermekek száma (fő) 
Település 0-2 éves 3-5 éves 

 
6- 13 éves 14- 17 éves Összesen: 

KAPUVÁR 16 12 20 32 80 
BABÓT 2 2 4 1 9 
HIMOD 0 1 3 1 5 

KISFALUD 0 2 4 3 9 
MIHÁLYI 1 1 9 2 13 

OSLI 0 2 1 2 5 
SZÁRFÖLD 0 3 3 1 7 
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VADOSFA 0 0 0 0 0 
VESZKÉNY 1 3 9 1 14 

Összesen: 142 
 
A társulásban végzett feladatellátás előnyei: 
 

• Azok a kisebb települések is megfelelő szakmai színvonalú ellátásban részesülnek, 
amelyek –bár jogszabályi kötelezettségük- önállóan nem képesek működtetni egy 
szolgáltatást. 

• A rászoruló személyek kis lakosságszámú falvakban is hozzájuthatnak olyan speciális 
ellátásokhoz, amelyeket  egyébként csak nagyobb városokban kell biztosítani a lakosság 
számára. pl. közösségi pszichiátriai ellátás, fogyatékosok nappali ellátása, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.  

• Az intézmények finanszírozása kedvezőbb a társulások által leigényelhető kiegészítő 
normatív támogatás miatt, így a működési költségek jelentős mértékben fedezetet 
kapnak. 

 
 Kapuvár, 2011. november 14. 
       

Garabné Gulyás Mária 
      igazgató    
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Beszámoló a belső ellenőrzési feladatokra kötött együttműködési megállapodásról 
 
 
 
A belső ellenőrzési feladatok ellátására 2005. február 9-én kötött és többször módosított 
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenységet 
a Kapuvár városi Polgármesteri Hivatalban alkalmazott 2 fő belső ellenőr látja el. 
Az együttműködési megállapodáshoz a kistérség valamennyi önkormányzata csatlakozott. 
 
A társult önkormányzatok és intézményeik belső ellenőrzési feladatait – beleértve a belső 
ellenőrzési vezető feladatait is – az ellenőrök a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet előírásai alapján végzik. 
 
Az éves terv elkészítése előtt az intézményvezetőkkel, polgármesterekkel, jegyzőkkel 
kockázatelemzés után egyeztetik az ellenőrzés tárgyát, célját. 
Az éves ellenőrzési tervet, - melyben az ellenőrzés tárgya, célja, ütemezése és 
kapacitásszükséglete is szerepel – az egyes önkormányzatok saját szervezeteikre vonatkozóan  
jóváhagyták. 
Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseket az ellenőrök sorrendben végzik, beiktatva 
az év közben kért soron kívüli ellenőrzéseket is. 
 
2009. évre 37, 2010. évre pedig 30 ellenőrzés szerepelt a tervekben, ezen kívül 2 soron kívüli 
ellenőrzés. A betervezett ellenőrzéseket minden évre vonatkozóan hiánytalanul elvégzik. 
 
A munka   a jogszabályoknak és a belső ellenőrzési kézikönyvnek megfelelően folyik. A 
belső ellenőrzési kézikönyv a jogszabályi változások miatt minden évben felülvizsgálatra,  és 
szükség esetén módosításra kerül. 
 
A tervben szereplő ellenőrzések kiterjedtek a belső kontrollrendszerek működésére, a 
jogszabályok, belső szabályzatok betartására, az erőforrásokkal való gazdálkodásra, az 
elszámolások, beszámolók megbízhatóságára, a pénzügyi rendszerek vizsgálatára. A belső 
ellenőrök igény esetén az egyes költségvetési szervek részére tanácsadói tevékenységet is 
ellátnak, az adott szervezet működésének javítása érdekében. 
Az ellenőrzési jelentések megállapításokat, ajánlásokat tartalmaztak a vizsgált folyamatokkal, 
tevékenységgel kapcsolatosan, melyekre az érintett vezetőknek intézkedési tervet kell 
készíteniük. Az intézkedési tervek megvalósulását célzott utóellenőrzések útján, valamint a 
soron következő vizsgálat alkalmával kontrollálják. A konkrét ellenőrzések során keletkezett 
dokumentumokat mappákban gyűjtik és őrzik, szervezetenként csoportosítva. 
 
Az ellenőrzések szervezése során fontos szempont, hogy az érintetteket a lehető legkevesebb 
ideig tartsák fel a munkájuk során. Az ellenőrzésekről évente a jogszabály által meghatározott 
határidőben összefoglaló jelentést készít a belső ellenőrzési vezető a minisztérium által 
megadott szempontok szerint. Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, mely a 
tevékenységet részletesen, az ellenőrzési tervek végrehajtását követve tartalmazza az egyes 
önkormányzatokra vonatkozóan,  az adott önkormányzat képviselő-testülete, valamint a 
társulásra vonatkozóan a Társulási Tanács is tárgyalta és jóváhagyta. 
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Beszámoló a Kis-Rábamenti Kistérségi központi háziorvosi 
ügyelet működéséről 

2010.11.15-2011.11.14-ig 
 

2009.01.01. óta az OXYTRANS Kft. Végzi a Kis-Rábamenti Kistérségi központi 
háziorvosi ügyelet ellátását vállalkozói formában. 

A központi ügyeleten egy időben, 1 orvos, 1 asszisztens, 1 gépjárművezető 
teljesített szolgálatot 1 telephelyen. 

 
Az ügyelet teljesítésének helye és ideje  
 
Telephely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. út 10 

Hétköznap: 15.30 órától másnap reggel 07.30 óráig 
Hétvége: szombat reggel 07.30 órától hétfő reggel 07.30 óráig 

Egyéb munkaszüneti napok esetében: reggel 07.30 órától a következő munkanap reggel 
07.30 óráig. 

2009.05.01-től cégünk szerződést kötött az Országos Mentőszolgálattal közös 
diszpécserszolgálat működtetéséről. A közös diszpécser rendszer kialakításával az 
ügyelet irányítása átkerült az Országos Mentőszolgálat feladatkörébe. melynek a 
lényege, hogy az Orvosi Ügyelet, Országos Mentőszolgálat, valamint a kórház 
Sürgősségi Osztálya közös TETRA rádió rendszerrel van összekötve, mely lehetővé 
teszi az egészségügyi szolgáltatók közötti gyors együttműködést, kommunikációt, 
valamint lényegesen felgyorsítja a betegek sürgősségi ellátását. A rendszer lényege, 
hogy az ügyelet irányítása átkerült az Országos Mentőszolgálathoz. Az ügyeletes autók, 
valamint a mentőkocsik GPS alapú nyomkövető rendszerrel és rádió adó-vevővel vannak 
ellátva. A beteghívás minden esetben a mentőszolgálat diszpécser szolgálatához fut be, 
ahol az ott ülő szakember eldönti, hogy milyen sürgősségi ellátó egységet küldjön a 
helyszínre: rohamkocsit, eset-kocsit, ügyeletet, mentőhelikoptert stb.. Ezen kívül a 
diszpécser a nyomkövető rendszeren keresztül látja, hogy az adott településhez melyik 
autó van közelebb és utasítja az egészségügyi ellátásra. Sürgős életveszélyes esetében 
a diszpécsernek lehetősége van értesíteni a fogadó sürgősségi osztályt, ahol időben fel 
tudnak készülni a beteg fogadására. A fent leírt rendszer megkönnyítette, meggyorsította 
és lényegesen növelte a betegellátás színvonalát.  

 
Ellátandó lakosság száma összesen:  kb. 27500 fő 
a) a cég: 
OXYTRANS kft. 
3400 Mezőkövesd, József A. út 3. 
Asz: 11077585-1-05 
Ügyvezető Igazgató: Ambrus Barnabás, mentőtiszt, mentésirányító 
Tel: 70/3690823 
Ügyvezető Igazgató szakmai felügyelő: Dr. Gregorovics István, Háziorvos szakorvos 
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Tel: 30/5196313 
A cég 14 éve foglalkozik központi orvosi ügyeletek működtetésével: Miskolc, 
Múcsony, Rudabánya, Bükkábrány, Tokaj, Mezőkövesd központokkal. Jelenleg 
Mezőkövesd, Tokaj, Kapuvár központokkal működtet ügyeleteket. A cég legnagyobb 
referenciája: 1995-2003 között Miskolc város orvosi ügyeletének a megszervezése. 
Az ellátandó Lakosok száma 180.000 fő. Jelenleg a cégben közel 100 ember 
dolgozik: szakorvosok, mentőtisztek, mentő-szakápolók, asszisztensek, 
gépkocsivezetők, adminisztrátorok, könyvelők, gazdasági tanácsadók, takarítók. kb. 
103.000 fő lakosságot lát el  A cég rendelkezik szakmai és egyéb referenciákkal. 
Hatósági, valamint felszámolási eljárás alatt nem áll. Gazdasági tevékenységét és 
likviditását illetően pozitív. 

 
Elemezve az elmúlt időszakot elmondható: 

2010 májusában megtörtént az ügyeleti rendelő felújítása, korszerűsítése, 
melynek színvonala mára megközelítette az Európai Uniós színvonalat. Új gépjárművel 
működik az ügyelet, egy Suzuki Splash gépjárműre lett lecserélve a régi ügyeletes autó. 

A Kapuvári Telephely hétköznapi átlagos betegforgalom 13 fő/16 óra, Hétvégén 
és ünnepnapokon 27 fő/24 óra, havi átlagban az ellátott betegek száma meghaladja a 
540 főt/hó. A közös diszpécser rendszer működése óta elmondható, hogy sürgősségi 
hívásoknál sikerült lényegesen lecsökkenteni a helyszínre érkezés idejét, amely jelenleg 
elérte a 15 percet átlagban. 

Összességében elmondható, hogy bár a lakosság tájékoztatva van, hogy az ügyelet, 
sürgős, életveszélyes állapotokra van fenntartva, a betegek többsége jelenleg is 
többnapos panasszal, receptírás, esetenként influenza védőoltás beadása miatt 
fordulnak (azzal indokolva, hogy a háziorvosnál az oltás beadása pénzbe kerül és az 
ügyeleten ingyen beadják) többnyire hozzánk, elkerülve az esetleges többórás 
várakozási időt a háziorvosi rendelőben. 

 
Az ügyeleti orvosi ellátásban a minőségi szolgáltatást tűztük ki célul, mely 

szolgáltatás középpontjában a beteg helyezkedik el. A beteg részére történő 
ellátást az érintett önkormányzatok elvárásainak figyelembevétele mellett és 
közreműködésükkel kívánjuk biztosítani. A közös cél tehát a beteg-önkormányzat-
ügyeletet ellátó csoport érdekeinek a figyelembevétele, a lehető legmagasabb 
szintű kiszolgálása és érvényesítése, mely a bizalmon és a közös előnyökön 
alapul. 

A minőségi szolgáltatás folyamatos fejlesztése érdekében az ügyeleti 
rendszerben szakmailag elismert orvosokat és ápolókat kívánunk és tudunk 
alkalmazni. Orvosainkkal szemben a szakmai elvárásaink magasak. Az ügyeleti 
rendszerben foglalkoztatni kívánt orvosok a sürgősségi betegellátásban több 
éves, évtizedes gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek. A szakmai végzettség 
tekintetében biztosítani tudunk oxyológust, belgyógyászt, háziorvost, sürgősségi 
szakorvost. 
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A jelenlegi orvosi ügyeltet ellátó orvosokkal továbbra is a már megszokott 
jó kapcsolatra törekszünk, a helyi ismereteiket, szakmai tapasztalataikat nagyra 
becsüljük és hasznosítani kívánjuk a sürgősségi betegellátásban. A 
háziorvosoknak és asszisztenseiknek nem kötelező a továbbiakban sem részt 
venni az ügyeleti rendszerben.  
A hívás fogadása után a sürgősségi fontosság figyelembevétele mellett, 15 

percen belül (időjárás és útviszonyok természetesen befolyásoló tényezők) a helyszínre 
érkezik az ügyeletet ellátó orvos.  
 
 
Dátum: 2011. november 14.                                                              Tisztelettel: 
                                                                                                Dr. Gregorovics István 
                                                                                         Az OXYTRANS Kft. ügyvezetője 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2011. december 19. 
 

5. napirend: Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 
Előterjesztés 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6. § 
(3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak 
képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. Az utolsó beszámolót a 
Tisztelt Képviselő-testület a 2011. augusztus 30-i ülésén tárgyalta. 
A Többcélú Társulás általában 1-2 havonta tartja üléseit. 
Az elmúlt hónapokban tárgyalt legfontosabb témák a következők: 
− Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetésének módosítása 2 

alkalommal 
− Beszámoló a mozgókönyvtári feladatellátásról 
− Kórházak Felügyelő Tanácsába önkormányzati képviselet biztosítása 
− Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása folyószámlahitel felvétele 
− Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület pályázati tájékoztatója 
− Beszámoló Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi költségvetésének 

teljesítéséről 
− Javaslat a Kapuvár-Beledi Kistréség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi Tervének 

jóváhagyására 
− Beled Város Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásainak jóváhagyása 
− Dénesfa község támogatási kérelme IV. Károly 90 évvel ezelőtti leszállásával kapcsolatos 

ünnepség megrendezéséhez 
− Mihályi Mikroközpontú Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 

jóváhagyása 
− 2012. évre szóló éves ellenőrzési terv 
− Beszámoló a közművelődési-múzeumi referens munkájáról 
− A 23/2011. (VII. 20.) határozat módosítása 

Az utolsó beszámolóban foglalt időszak óta a Többcélú Kistérségi Társulás 4 ülést tartott, melyen 
15 napirendi pontot tárgyalt meg. Az üléseken 14 határozat került elfogadásra. A Többcélú 
Társulás ülésein megvitatott napirendi pontok kettőt a Tisztelt Képviselőtestületnek is tárgyalt, 
ezért a társulásban végzett munkámról folyamatosan tájékozódhatnak képviselőtársaim. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Rábakecöl, 2011. december 15. 
            Tuba Erik 
          Polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú 
Társulásában végzett tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyja. 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal 

Az előterjesztést készítette: Dukai Tibor kistérségi irodavezető 
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Címzett: Rábakecöl Polgármesteri Hivatal 
               9344 Rábakecöl, Kossuth L. u. 129. 
               Tuba Erik Polgármester Úr 
    
Feladó:   Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft 
                9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8. 
1.                 Nagy Lajos Ügyvezető 

Igazgató 
 
Tárgy:    2012. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
2. Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Magyarországon a hulladékgazdálkodás terén hasonló folyamatok játszódnak, és 
fantasztikus gyorsasággal el is indultak, mint az EU többi országában történt, mely a 
hulladékgazdálkodás rendszerét szigorúan az újrahasznosítás irányába tolják el.  
Hazánkban a környezetvédelem húzó ágazattá vált mivel 3-4 év alatt kell a 10-15 
éves lemaradásunkat behozni. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei, 
továbbá az Európai Gazdasági Közösség, EGK irányelveinek szellemében 
törekszünk, de a hatályos törvényi kötelezettségek szellemében KELL is hogy 
törekedjünk a hulladékgazdálkodás mind korszerűbbé, és hatékonyabbá tételére. 
 
A Rekultív Kft. célja az aktuális törvényi szabályozásokkal ill. az EGK irányelveivel 
összhangban a végleges lerakásra kerülő hulladékok csökkentése, 
újrahasznosítással, illetve a lakosság környezettudatos gondolkodásának hatékony 
formálása. A koordináló szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásaink is 
ezt a célt szolgálják. 
 
Korábban hulladékudvarokat, ill. hulladéklerakóinkon átvételi pontokat nyitottunk a 
minél nagyobb mennyiségben történő lakossági begyűjtésének ösztönzése 
érdekében. Ezen fejlesztéseket követően mára már kijelenthető, hogy - a már 
korábban meglévő hulladékudvarokat is figyelembe véve - azok a teljes működési 
területünkön 25 km-es vonzáskörzetekben fogadja a lakossági újrahasznosítható és 
ill. a veszélyes hulladékait egyaránt. 2009 évben bevezettük a házhoz menő Pet 
palack és alumínium italosdoboz gyűjtést, mely szolgáltatást az ügyfelek 2011 évben 
már egyre nagyobb mértékben vesznek igénybe.  
 
A deponált hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése, azok közvetlen 
lerakástól történő eltérítése törvényi rendelkezések szellemében elkerülhetetlen a 
hulladékkezelő technológia folyamatos fejlesztése. Ez mellett a szerves hulladék házi 
komposztálása érdekében népszerűsítési kampányba kezdtünk, ill. komposztálási 
tanácsadó hálózatot szerveztünk, ill. a komposztáló rendszerek, eszközök 
értékesítését is megkezdtük.  
 
2011. évben folytattuk az óvodai, iskolai környezeti nevelés programját (ÖKO 
Program) a működési területünkön lévő oktatási intézményeket oktatási 
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segédletekkel, mind papírgyűjtés támogatásával, mind rendezvények szervezésével, 
azokon történő részvétellel segítettük. Erősítettük a felnőtt lakosság környezettudatos 
gondolkodásának fejlődését tájékoztatók, szórólapok közzétételével, 
sajtópublikációkkal, helyi médiumok bevonásával. 
Kivétel nélkül támogattunk a társaságunkat megkereső civil szervezetet, lakossági 
szerveződést, mely tevékenység összefüggött az illegális hulladéklerakás ill. az ú.n. 
„erdőszéli tájsebek” felszámolásával éppen úgy, mint az adott Önkormányzat által is 
preferált megmozdulások, események, rendezvények során a szelektív gyűjtés 
népszerűsítését speciális gyűjtőedényzetek kihelyezésével ill. az adott rendezvény 
komplett hulladékgazdálkodással történő díjmentes kiszolgálásával. 
Jelen beadványunkban, a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet 3 § (1) bekezdése 
alapján megfogalmazott a), ás b). pontokra hivatkozva, (”a közszolgáltatás díját úgy 
kell meghatározni, hogy a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony 
működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, 
valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és 
ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, és ösztönözzön a 
közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató 
kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a hulladékkeletkezés 
csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra”)  összköltség arányos  részét 
a költségekbe bekalkuláljuk.  
 

ii.                     A 2012. évi lakossági 
hulladékkezelési díjak, mint közszolgáltatási díj, megállapításának kérelmét nyújtjuk 
be az alább felsorolt jogszabályok alapján, az azokban leírtaknak megfelelően.  
 

2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
 a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási 

díj megállapításának részletes szakmai szabályairól. 
20/2006. (IV. 5.)  KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről című  rendelet. 
2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírásai a biológiailag lebomló 

szerves anyagok lerakóktól történő eltérítésének szabályozása 
A fent leírt törvény szerinti fogalom meghatározások rögzítése. 

 
 
Díj megállapítási kérelmünk tartalma: 
 

iii. 1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és 
fizetésének meghatározása, és  

iv.     rögzítése a 64/2008. (III.28.) 
Kormányrendelet paragrafusai alapján. 

 
2. A közszolgáltatás díjának meghatározása, és rögzítése kiemelve a 64/2008. 
   (III.28.) Kormányrendelet ide vonatkozó része a lakossági hulladékszállítási díjba 
    beépítendő költségekről. 
 
3. Csorna régiója  2011 évi I-IX. hónap költségkalkulációja, a 64/2008. (III.28.)    
Kormányrendelet 7. §-ának számítási, előírásai alapján.  
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4. 2012. évi közszolgáltatási díj költségkalkulációja 
 

5. 2012. évi közszolgáltatási díj megállapítási javaslat 
 
 
1. A közszolgáltatási díj fizetési módjának és fizetésének meghatározása (az 
érvényben lévő jogi szabályozások szerint): 
 

v. 1/a. A közszolgáltatási díjat annak az 
ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a 

vi.       jelen rendeletben foglaltak szerint a 
hulladékkezelési közszolgáltatás  

vii.       igénybevételére köteles, a 64/2008. 
(III.28.) Kormányrendelet 6 § (1) alapján. 

  
1/b.Az ingatlantulajdonos változása esetén a közszolgáltatás díját a 

Közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt 
követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni. 

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

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

   Továbbá nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a 
Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében 
az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az 
akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását. 

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

az általa a képviselő-testület egyetértésével díjbeszedésre megbízott számlát 
bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a 
Közszolgáltató részére közvetlenül, vagy az általa megbízott díjbeszedő útján - a 
teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - utólag köteles megfizetni. 

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

köztartozás. Közvetlenül a lakosság felé történő számlázás esetén, a szerződő 
felek a  díjhátralék behajtásáról a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény, 
26. §. alapján gondoskodnak. 

 
1/g.A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban 

az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak 
a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya 
nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Közszolgáltató válaszolni köteles. 
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1/h. Üdülőingatlanok illetve időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban    
      vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell 
     megállapítani. Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő 
     közszolgáltatási díj megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati 
     szezon időtartamát kell alapul venni. 
 
 

2. A közszolgáltatás díja: 
 
 2/a.A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, 

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

 
2/b. A Közszolgáltató a díjfizetési időszak lejárta előtt kezdeményezheti a 

közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek 
- költségelemzéssel alátámasztott, a képviselő- testület  által elismert és 
műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó - változása mértékének 
függvényében. 

 
2/c.A közszolgáltatás díját úgy kell meghatározni, hogy a a közszolgáltatást 

működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek 
és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető 
fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására 
alkalmas legyen, és ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb 
költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, 
valamint a hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony 
hulladékgazdálkodásra 

 
2/d. A díj megállapításánál költségnek és ráfordításnak minősül 
különösen a hulladékbegyűjtés, -szállítás és -ártalmatlanítás, -hasznosítás 
gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek, a 
közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége és ráfordítása, ideértve a 
fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. Ezeken 
kívül a díjnak tartalmaznia kell a számlázás és díjbeszedés költségét, a 
környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági 
eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályokon alapuló 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, 
illetve mérések és vizsgálatok költségét. A hulladékkezelő létesítmények és 
eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, 
bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat.  
 
2/e. A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozásának, 
utógondozásának és rekultivációjának biztosítása. 

 
2/f. 2011 évre szóló beterjesztésünkben a szelektív csomagolási hulladékok 
gyűjtési költségei az előző évhez hasonlóan a lakossági díjképzésbe beépítésre 
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kerültek, a licenszdíj után és az anyagdíj utáni bevételek azonban a teljes 
önköltségből levonásra kerülnek. 

 
2/g.A közszolgáltatási díj megállapítása - a díj kiszámítására vonatkozó előírások  
      alapján - általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek    
      meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel, 3. § meghatározott indokolt 
      költségek, és ráfordítások és a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti   
      fejlesztések összege, és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként  
      kell megállapítani. 
 
2/h.A közszolgáltatási díj megállapításához a Közszolgáltató köteles díjkalkulációt   
      készíteni a következő díjfizetési időszakban alkalmazandó közszolgáltatási díj     
      alátámasztására. A díjkalkulációt, és az ár megállapítási javaslatot, a díjfizetési  

      időszak lejárta előtt az önkormányzat  rendelkezésére kell bocsátania. 
 
2/i. A közszolgáltatás díját a képviselő- testület tárgyéves díjfizetési időszakra 

állapítja meg. 
 
2/j. A Közszolgáltató által teljesítendő, jogszabályokban meghatározott        

közszolgáltatás mértékét és minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére  
       az egységnyi díjaktól arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét  
       figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető.  
 
 
3.Csorna Régió 2011. évi I-IX hónap költségkalkulációja: 
 
A 2011 évi kalkuláció költségelemei Csorna Környéke elkülönített, önálló költségei. A 
közvetett költségek megosztási arányát a következő módon képeztük: 
 
A 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet figyelembevételével, a teljes költségkalkuláció a 
következő számítási képletek alapján történt. 
 
 
3/a. Egységnyi díjtétel számítása : 
 
A 2011 évi kalkuláció költségelemei Csorna környéke elkülönített, önálló költségei. A 
közvetett költségek megosztási arányát a következő módon képeztük: A 64/2008. 
(III.28.) Kormányrendelet figyelembevételével, a teljes költségkalkuláció a következő 
számítási képletek alapján történt. 
 
3/a. Egységnyi díjtétel számítása : 
 
2011. évi I-IX hónap teljes önköltség plusz infláció plusz fejlesztési tartalék – a 
lakossági szelektív hulladékgyűjtés árbevétele Huf-ban. (megjegyzés: ez a 
bevételtartam a díjképzésnél költségcsökkentő tényező kell legyen)  osztva a  2011. 
évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék mennyiséggel, m3 –
ben. 
 
Képletszerűen:  
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(2011. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék) -  a lakossági szelektív 
hulladékgyűjtés árbevétele (Huf) 

________________________________________________________________________________ 
 

2011. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett szolgáltatási hulladék mennyiséggel (m3) 
 
 
Mértékegység: Huf / m3 
 
 
3.b. Fejlesztési tartalék: 

          A 2012. évi fejlesztési tartalék képzését a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a 
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól rendelet alulírott paragrafusa alapján 2012 évre konkrét 
összegben állapítottuk meg. 
 
3. § (1) A közszolgáltatási díjat úgy kell meghatározni, hogy 
a) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges 
folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás 
fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének 
biztosítására alkalmas legyen a létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, 
azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló 
kiadásokat és ráfordításokat tartalmazza. 
 
A hulladékok mechanikai kezelése aprítással - a jobb tömöríthetőség, illetve a 
lerakástól történő eltérítés minél nagyobb volumenben történő elérésének 
érdekében - a közszolgáltatás keretében történő hulladék ártalmatlanítás során ma 
már a jogszabályok által maghatározott elvárás. A gazdaságosabb üzemeltetés miatt 
a Jánossomorjai Regionális Hulladék Feldolgozóban feltétlenül indokolt, hogy a 
meglévő depótéren a korszerű hulladék-kezelés, azaz a minél magasabb tömeg-
térfogat arány elérése érdekében a fejlesztések elkerülhetetlenek.    
 
Kiemelten kezelendő továbbá a komposztálás hatékonyságának növelése – az 
egyre nagyobb volumenű és 2011-ben tovább emelkedő zöldhulladék beszállítás 
miatt -, valamint ezen hulladékok homogenizálása, a zsákok és más idegen anyagok 
a lehető legnagyobb arányok eltávolítása, valamint a temetői zöldhulladék fém és 
egyéb anyagoktól való mentesítése. 
 
A csurgalékvíz az elmúlt években egyre nagyobb kihívást jelent a lerakón, hiszen a 
lerakott hulladék és ezzel együtt a lerakó prizma, mint a csapadék befogadó felülete 
is növekszik, míg a csurgalékvíz kezelő berendezések paraméterei az építés óta 
változatlanok és a meglévő csurgalékvíz-kezelő részegység bővítése jelentős 
költségnövekedéssel jár. A csurgalékvíz-kezelés, mint megnövekedett feladat 
ellátása érdekében további műszaki fejlesztések válnak szükségessé (visszalocsoló 
rendszer fejlesztése, bővítése). 
 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
előírta a Rekultív Kft. számára, hogy a Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó 
vonatkozásában depóniagáz-kezelési intézkedési tervet kell kidolgozni, melynek 
konkrét kivitelezési munkáinak (próbafúrások, próbafáklyázás, gázösszegyűjtő-
hálózat kiépítése, stb) 2012-ben meg kell kezdődnie.  
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A 2012 évre tervezett fejlesztéseinket elsősorban ezen a területeken kívánjuk 
fokozni, ezért szükséges fejlesztési tartalék tervezése 2012 évre, melyet a 
költségkalkulációnk (3/c) tartalmaz. 
 
3/c. 2011. évi I-IX hónap szolgáltatási hulladékmennyiség  
 
2011. évi I-IX hónap összes, lakossági rendszeres közszolgáltatásból származó 
hulladék, m3-es mennyisége, természetesen elkülönítve a szolgáltatási (u.n. ipari) 
gyűjtésből származó hulladékok mennyiségétől. 
 
Ez Csorna Környéke jelenlegi ürített edényszerkezetét és ürítési gyakoriságát 
figyelembe véve 41.295 m3 
 
3/c.: 2011. évi I-IX hónap költségkalkulációja:  
                                                                                                            Huf-ban 

Megnevezés 
Lakosság  

Üzemanyag ktg. 22 648 838 
Munkaruha 604 200 
Egyéb anyag ktg. 3 182 906 
Anyagköltség összesen: 26 435 943 
Javítási ktg. 7 844 472 
Egyéb anyagjellegű. Ktg. (posta, telefon, stb) 746 737 
Anyagjellegű költség összesen: 8 591 209 
Biztosítás 172 023 
Egyéb ktg.  144 700 
Egyéb költség. összesen 316 723 
Bérköltség 19 952 963 
TB + EHO 6 105 062 
Egyéb bérjellegű összesen 918 470 
Bérjellegű költség összese 26 976 495 
Amortizáció 5 531 214 
Közvetlen költség összesen 67 851 585 
Szeméttelep költsége 23 075 359 
Általános ktg. cégre 12 816 971 
Központi igazgatás 17 372 307 
Egyéb ráfordítás 2 455 945 
Iparűzési adó 1 786 864 
Teljes önköltség 2011 I-IX hónap 125 359 031 
Szelektív hulladék árbevétele - 16 046 983 
Infláció     4,9 % 6 142 593 
Fejlesztési tartalék 10 000 000 
2011 I-IX hónap teljes önköltség, megnövelve az 
inflációval és a fejlesztési tartalékkal, csökkentve a 
szelektív hulladékgyűjtés árbevételével 

125 454 641 

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

41 295 

Egységnyi  díjtétel 1 m3-re jutó díja: 3 038 
                                                                                                                         (nettó)                          
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Lakossági arány 80 %, ebből Csorna környéke 72,976 arányos %                                                     
 
 
Az alapköltségeket a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet  („a Közszolgáltató által 
teljesítendő, jogszabályokban meghatározott közszolgáltatás mértékét és minőségét 
meghaladó többletszolgáltatás esetére az egységnyi díjaktól arányosan eltérő és a 
teljesített közszolgáltatás jellegét  figyelembe vevő díjszabás érvényesíthető”), 
alapján taglalja az alább következő pontban.  
 
 4. 2012. évi közszolgáltatási alapdíj költségkalkulációja: 
 
2011. I-IX. hó teljes önköltség:                                     125 359 031 Ft (nettó) 
2012. évi infláció     (4,9 % ) :                                                     6 142 593 Ft (nettó)  
2012. évi fejlesztési tartalék           .                           10.000.000 Ft  (nettó) 
2011. évi szelektív hulladékgyűjtés árbevétele:                        - 16 046 983Ft (nettó) 
2011. évi I-IX. hó teljes önköltsége + infláció  
+ fejlesztési tartalék -  a szelektív hulladékgyűjtés 
árbevételének csökkentésével a tényleges vetített költség:    125 454 641 Ft (nettó) 
 

2011. évben I-IX. hónapban a lakosságtól közszolgáltatás körében elszállított 
lakossági hulladék mennyisége, melyet m3- es egységben számolunk: 41.295 m3 

 
2012. évben a lakossági hulladékszállítás, mint közszolgáltatás körében lakosságtól 
elszállított hulladék szállítási díja a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet alapján:   
 
2011. évi I-IX hónap teljes önköltség + infláció + fejlesztési tartalék – lakossági 
szelektív hulladék árbevétel Ft-ban (hiszen ezek a díjképzésnél költségcsökkentő 
tényezők) 
/ azaz osztva  
a 2011. évi I-IX hónapra, 3/b. pontban feltüntetett, elkülönített lakossági szolgáltatási 
mennyiséggel m3 –ben 
 
 

 125 454 641 Ft / 41.295 m3 = 3.038 Ft/m3  (nettó) 
 

 
tehát 2011. évben a közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele: 

 
3.038 Ft/m3 (nettó)  

                                                      
 
 
5. 2012. évi közszolgáltatási díj megállapításának javaslata: 
 
A közszolgáltatási alapdíj kérelem a 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet települési 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól alapján számolva készült. 
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A közszolgáltatási alapdíjra épülő szolgáltatási díjcsomag alapelemeket és 
többletelemeket egyaránt tartalmaz,, melyekhez többletszolgáltatás is járul. Ezeket 
az elemeket az alábbiak szerint vázoljuk: 
 
 
5/1. Alapszolgáltatás: 
 
- A közszolgáltatás keretében szabványosított gyűjtőedényzet heti egy alkalommal 
történő ürítését,  
- Évi 1x térítésmentes lomtalanítást 1 fős háztartás esetében 100 liter/háztartás, 2 
vagy több fős háztartás esetében 200 liter/háztartás mennyiségben. 
- A törvényben előírt szelektív hulladékgyűjtés elősegítése érdekében a kialakított 
hulladékszigetekkel történő szelektív gyűjtés végzése (papír, műanyag palack, üveg 
és fém italos doboz frakciókra) 
- A Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó monitorozása, utógondozása és 
folyamatos rekultivációja. 
-  Zöldhulladék jánossomorjai hulladékátadási ponton történő sajáterős átadási 
lehetősége mennyiségi megkötés nélkül díjhátralékkal nem rendelkező lakosság 
ügyfelek részére. 
- A temetői és lakossági zöld-hulladék elszállítása gyűjtőpontról 500 liter/háztartás/év 
mennyiségben, díjhátralékkal nem rendelkező ügyfelek részére kísérleti jelleggel 
fenntartva.  
- Házhoz menő zsákos pet palack és alumínium italosdoboz gyűjtés havi egy 
alkalommal kísérleti jelleggel fenntartva.  
 
 
5/2 A 2012 évben bevezetésre javasolt célalap rendszer: 
 
5/2/1 Házhoz menő szelektív gyűjtéshez rendszeresített gyűjtőzsák 10 db/év/ingatlan 
A korábbi években megvalósuló zsákos PET palack gyűjtéshez a szolgáltató biztosít 
10 db/év mennyiségben átlátszó feliratos műanyag zsákot. A 10 db zsák ára 350 Ft 
(nettó) Természetesen amennyiben a lakossági igény ennél nagyobb, a lakosság 
más forrásból beszerzett zsákot is kihelyezhet, melyet a hulladéknaptárban rögzített 
időpontban a gyűjtőjármű az ingatlan elől elszállít havi rendszerességgel. 
Gépjárműveinken az említett zsákok is megvásárolhatóak lesznek a lakosság 
részére. 
azaz a házhoz menő zsákos gyűjtéshez biztosított zsákok a díjban az előző évi érték 
változatlanul hagyása mellett: 0,059 Ft/liter (nettó) 
 
 
5/2/2 KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázathoz szükséges önrész célalap 
 
A KEOP - 1.1.1 - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázat megvalósításához szükséges önrész részbeni finanszírozási forrásának 
megteremtése érdekében létrehozott alap.  
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A hulladék közszolgáltatási díjba a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján 
beépíthető a beruházások finanszírozására szolgáló rész. A hulladékgazdálkodási 
projekt megvalósítása várhatóan 2012 során megtörténik.  
 
A Rekultív Kft csak mint „beszedő” közreműködik a célalap megvalósításában, az 
ilyen célra begyűjtött összeg – szerződés alapján – az Önkormányzat részére kerül 
átutalásra, felhasználásáról az Önkormányzat rendelkezik. Értéke az alapdíj 6,6 %-a.  
 
KEOP önrész célalap képzési díj egységesen: 0,215 Ft/liter (nettó) 
 
5/2/3 Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése célalap 
2011 évben lehetőség van a településen igénybe vehető lomtalanítás 
mennyiségének háztartásonként 100 literrel történő emeléséhez. Tehát 1 fős 
háztartás esetében 200 liter/háztartás, 2 vagy több fős háztartás esetében 300 
liter/háztartás mennyiségben.  
A régióban lévő háztartások vonatkozásában ez 4.975.000 Forint többlet-költséget 
jelent. 
Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése (+ 100 liter/háztartás) célalap ürítési 
egységre lebontott díja, az előző évi érték változatlanul hagyása mellett: 0,061 Ft/liter 
(nettó) 
5/3 Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának 
kezelését végző Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó 
kötelezettség célalap  
A célalap létrehozásának célja elsősorban - a régiókban a lakosságnál keletkező 
hulladékmennyiség arányának figyelembe vételével -   az üzemeltetéssel összefüggő 
2012. évben érvényes szerződéses kötelezettségek, illetve hatósági kötelezések (de 
természetesen nem az esetleges bírságok, vagy ehhez hasonlatos, az üzemeltető 
hibájaként felróható hatósági követelések) forrásának megteremtése.  
 
Az összlakossági hulladékgyűjtési szegmensben ennek mértéke 7.875.000 Forint, 
ebből Csorna környékre arányosan 1.898.073 Forint jut, mely a begyűjtött lakossági 
kommunális hulladék mennyiségét figyelembe véve: 1.898.073 osztva 41.295 =  46 
Ft/m3 (nettó) díjat jelent, amely az alapdíj cca 1,4 %-a.  
 
Amennyiben a ma rendelkezésünkre álló ismeretek ellenére a szerződéses 
kötelezettségek, hatósági kötelezések 2012-ben mégsem lépnek fel, úgy ez a 
célalap általános tartalékként a „KEOP célalappal” megegyezően 5/4 KEOP - 1.1.1 – 
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázathoz 
szükséges önrész célalapként funkcionál. 
 
Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának kezelését végző 
Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség célalap tehát 
0,046 Ft/liter (nettó) 
 
6. Igénybevételi Járulék (előzetes tájékoztatásként) 
 
2012 év során várhatólag új járulék (adónem) is megjelenik, melynek pontos 
bevezetési időpontja ma nem ismert. A Hulladékgazdálkodási Törvény szakmai, 
közigazgatási egyeztetése napjainkban is folyamatban van. A tervezet szerint az 
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igénybe vételi járulékot a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék tonnája után kell 
fizetni. A mértékét, fizetésének módját, és időbeli eloszlását a törvény melléklete 
szabályozza. Jelenleg ismert értéke 6000 Forint/tonna. 
 
A Nagytérségi Projekt pályázatában közzétett és kötelezően használandó 
sarokszámai szerint 1 m3 kommunális hulladék 170 kg, azaz 170 kg x 6 Ft = 1020 
Forint/m3 az igénybevételi járulék várható értéke. 
 
Amennyiben a hatályos jogszabályok ezen járulék bevezetését 2012-ben előírják, 
úgy arról természetesen, annak hatályba lépését megelőzően a Tisztelt Képviselő-
testületet tájékoztatjuk.   
 
 
2012. évi közszolgáltatási díj beterjesztés elemei: 
 
 
5/1. A már előző évben bevezetett bővített alapszolgáltatási elemekkel bíró 
alapdíj javaslat és a Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának 
kezelését végző Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség 
célalap: 
 

3,084 Ft/liter (nettó) 
 
 
5/2/1. pontban leírtak a korábbi években már bevezetett bővített alapszolgáltatások 
megtartásával (Házhoz menő zsákos pet palackgyűjtéshez, Rekultív Kft által 
biztosított 10 db zsák/ingatlan) 

 
 

0,059 Ft/liter (nettó) 
 
 

 
5/2/2 pontban leírtak a korábbi években már bevezetett bővített alapszolgáltatások 
megtartásával (KEOP önrész célalap biztosításával) 

 
                    0,215 Ft/liter (nettó) 
 
 

5/2/3 Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése (+100 liter/háztartás) célalap 
 

0,061 Ft/liter (nettó) 
 

6. Igénybevételi Járulék  
 

1020 Ft/m3 
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Díjemelési javaslat: 
 
I. Verzió, azaz a korábbi években már futó a bővített alapszolgáltatás a házhoz 
menő pet palack zsákos gyűjtéssel +  KEOP önrész célalap biztosításával (5/2/2) és 
a Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának kezelését végző 
Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség célalappal  

 
3,299 Ft/liter (nettó) 

 
mely a 2011. évi elfogadott és bevezetett díjhoz képest 

 
 7,0 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve) nettó 56 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) nettó 113 Ft/hó 

növekedést jelent. 
 
II. Verzió,  
 
I. verziós alapdíj és célalapok + a házhoz menő pet palack zsákos gyűjtés 10 db 
zsák/háztartás Rekultív Kft. általi biztosításával (5/2/1)  

 
3,358 Ft/liter (nettó) 

 
mely a 2011. évi elfogadott és bevezetett díjhoz képest 

 
 8,9 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    nettó 72 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) nettó 144 Ft/hó 

növekedést jelent. 
 
III. Verzió,  
 
I. verziós alapdíj és célalapok + Vegyes lomtalanítás mennyiségi növelése (+100 
liter/háztartás) célalap (5/2/3) 

 
3,360 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2011. évi elfogadott és bevezetett díjhoz képest 

 
 9,0 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)    nettó 72 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) nettó 144 Ft/hó 

növekedést jelent. 
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IV. verzió,  
 
I. verziós alapdíj és célalapok + a házhoz menő pet palack zsákos gyűjtés 10 db 
zsák/háztartás Rekultív Kft. általi biztosításával (5/2/1) +  Vegyes lomtalanítás 
mennyiségi növelése (+100 liter/háztartás) célalap (5/2/3) 

 
3,419 Ft/liter + ÁFA 

 
mely a 2011. évi elfogadott és bevezetett díjhoz képest 

 
 10.9 %-os  emelést jelent  

 
egységnyi díj emelést növekedést jelent, mely  

2 fős háztartás esetén (60 l-es edényt feltételezve)  nettó 88 Ft/hó, 
4 fős háztartás esetén (120 l-es edényt feltételezve) nettó 175 Ft/hó 

növekedést jelent.  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen beadványunkban a díjképzési törvények szellemében beterjesztett  díjnövelési 
javaslatunk fő elemei az előterjesztésünkben szereplő 2011 évi szakmai programunk 
megvalósításával járó költség-kimutatás mellett a 2011 évre előterjesztett 4,9 %-os 
inflációs ráta (forrás: MTI 2011. október), és a 10.000.000 forintos fejlesztési alap, 
mely hatékony felhasználásával a megnövekedett feladatainkat - túlnyomórészt  
Jánossomorjai Regionális Hulladékfeldolgozóban végrehajtandó, hatóságok által 
megkövetelt  fejlesztések miatt (pl. csurgalékvíz kezelőrendszer, depóniagáz kezelő 
rendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése) üzembiztosan és  költséghatékonyan 
tudjuk elvégezni. 
 
 
A teljes díjnövelési javaslatunk az előző években bevezetett többlet célalapok 
megtartásával és Keop célalappal, valamint a Mosonmagyaróvár-Csorna régiók 
kommunális hulladékának kezelését végző Jánossomorjai Regionális Kezelő és 
Hulladéklerakó kötelezettség célalappal nettó 7,0 %-os díjemelést jelent. A házhoz 
menő zsákos gyűjtéshez zsák biztosítása növekménnyel együtt a díjnövekedés a 
tavalyi elfogadott díjhoz képest nettó 8,9 %-ban jelentkezik. Vegyes lomtalanítás 
mennyiségi növelése (+100 liter/háztartás) célalappal együtt a tavalyi elfogadott 
díjhoz képest nettó 9 %-ban, míg ez zsákos gyűjtéshez zsák biztosítása 
növekménnyel együtt nettó 10,9 %-ban jelentkezik.   
 
A törvényi szabályozásokat összegezve a 64/2008.(III.28) Kormányrendelet 
határozza meg a közszolgáltatási díj megállapításának részletes szabályait, az 
önköltségszámítás tételeit és a díjkalkuláció módját. Továbbá a 20/2006. (IV. 5 
rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről című KvVM rendelet pedig a regionális hulladékkezelő 
üzemeltetéséből fakadó feladatokat szabályozza. Jelen beadványunk 4. pontjában 
szerepel az előzetesen említett hatályos törvényi szabályok betartásaihoz szükséges 
alapdíj kalkuláció.  
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A 64/2008.(III.28)  Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy az Önkormányzat mint 
árhatóság a kalkulált díjnál alacsonyabbat is elfogadhat, azonban a kieső részt – a 
különbözetet – köteles szolgáltatója részére megtéríteni. 
 
Kérem Önöket, hogy a 2012. évi hulladékszállítási díjat, mint közszolgáltatási díjat - 
figyelembe véve a törvényi kötelezőségek betartásának szükségességét  - a 2011. 
évi soron következő képviselő testületi ülésükön, a jelen díj megállapítási kérelem 
szerint elfogadni szíveskedjenek.  
 
Célunk, hogy a közszolgáltatást a 2011-ben tapasztalható kedvezőtlen gazdasági 
hatások ellenére is meg tudtuk oldani és önök által közös fórumaikon is visszaigazolt 
fejlődésünket továbbra is fenn kívánjuk tartani. Ehhez kérem a beterjesztésünk 
elfogadását! 
 
Jelen, 2012. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapításának kérelme a 
melléklettel együtt 17 számozott oldalból áll. 
 
 
Mosonmagyaróvár, 2011-11-21 
 
 
Tisztelettel: 
 
 

 
 

 
      Nagy Lajos      Hancz Attila 
ügyvezető igazgató       cégvezető 
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Munkalap2

2012. évben a különböző térfogatú hulladékgyűjtő edények egyszeri díjai a 
szolgáltatás tartalmától függően az alábbi verziók szerint kerülnek beterjesztésre:

I. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/2 és 5/3 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 3,2990 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,2990 = 198 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,2990 = 264 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,2990 = 363 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,2990 = 396 Ft/ürítés + ÁFA

7,041%  %-os díjemelés

II. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/1 és 5/2/2 és 5/3 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 3,3580 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,3580 = 201 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,3580 = 269 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,3580 = 369 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,3580 = 403 Ft/ürítés + ÁFA

8,955%  %-os díjemelés

III. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/2 és 5/2/3 és 5/3 célalappal növelve):

Egységnyi díjtétel: 3,3600 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,3600 = 202 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,3600 = 269 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,3600 = 370 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,3600 = 403 Ft/ürítés + ÁFA

9,020%  %-os díjemelés

IV. verzió (5/1 bővített alapszolgáltatásra épülve 5/2/1, 5/2/2 és 5/2/3 és 5/3 célalappa

Egységnyi díjtétel: 3,4190 Ft/l/ürítés+ÁFA

60 literes gyűjtőedény ürítési díja 60* 3,4190 = 205 Ft/ürítés + ÁFA
80 literes gyűjtőedény ürítési díja 80* 3,4190 = 274 Ft/ürítés + ÁFA
110 literes gyűjtőedény ürítési díja 110* 3,4190 = 376 Ft/ürítés + ÁFA
120 literes gyűjtőedény ürítési díja 120* 3,4190 = 410 Ft/ürítés + ÁFA

(5/2/1 házhoz menő zsákos szelektív gyűjtéshez rendszeresített zsákok és 5/2/2 KEOP önrész célalap és 
5/2/3 vegyes lomtalanítás (+100 liter) mennyiségi növelése és Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális 
hulladékának kezelését végző Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség  célalap 
biztosításával)

(5/2/2 KEOP önrész célalap és Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának kezelését végző 
Jánossomorjai Regionális Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség biztosításával)

(5/2/1 házhoz menő zsákos szelektív gyűjtéshez rendszeresített zsákok és 5/2/2 KEOP önrész és 
Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának kezelését végző Jánossomorjai Regionális 
Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség célalapok biztosításával)

(5/2/2 KEOP önrész célalap és 5/2/3 vegyes lomtalanítás (+100 liter) mennyiségi növelése és 
Mosonmagyaróvár-Csorna régiók kommunális hulladékának kezelését végző Jánossomorjai Regionális 
Kezelő és Hulladéklerakó kötelezettség célalappal 

Oldal 1



Munkalap2
10,934%  %-os díjemelés

Mosonmagyaróvár, 2011. november 21.

Nagy Lajos
ügyvezető igazgató
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al növelve):
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Oldal 4



 

111/2011. (XI. 24.) VM rendelet 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak 
fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában 
1. bázis év: a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes gazdasági év; 
2. elérés: adott tanya, major, mezőgazdasági földterület helyrajzi számához tartozó területhatárig történő 

kiépítés; 
3. felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott fogalom; 
4. fenntartási terv: a mezőgazdasági út eredeti állapotba történő helyreállításának a terve; 
5. közcélú út: közforgalom számára megnyitott út; 
6. magánút: közforgalom elől elzárt út; 
7. major: az ingatlan-nyilvántartásban majorként nyilvántartott terület; 
8. mezőgazdasági földterület: a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § a) pontjában meghatározott 

terület; 
9. mezőgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, közcélú külterületi út a következő 

pályaszerkezetek esetén: 
9.1. burkolat nélküli külterületi út, kialakítása szerint bogárhátas, egy vagy kétoldali útárokkal, táblabejáróval, 
9.2. az e-UT 03.01.13.18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készülő stabilizált földút legfeljebb 6 

m szélességig, kétoldali útárokkal, kőágyazat és/vagy kőszórás kialakításával; 
10. szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül (ide értve a forgalmi 

kitérőket is, amennyiben az valamely mezőgazdasági út esetében önállóan valósul meg); 
11. tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként nyilvántartott terület; 
12. természetbe illő, környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználása: a beruházás környékén kialakított 

anyagnyerőhelyekről kinyert, különböző frakciójú zúzottkő, kavics, bányazúzalék, murva, homok, sóder, 
homokkő, bazaltzúzalék és egyéb útépítéshez engedélyezett anyagok használata a stabilizált út kialakításához; 

13. telepi út: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, majorként, egyéb állandó jellegű mezőgazdasági 
telephelyekként szereplő területeken belüli út; 

14. út építés: a 9. pont 9.1-9.2. alpontok szerinti pályaszerkezetű út létrehozása. 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) 
FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni. 

2. A támogatás jellege 

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe lehetőleg természetbe illő, 
környezetbarát, helyi alapanyagok felhasználásával külterületi mezőgazdasági út építéséhez, felújításához, 
szélesítéséhez, valamint a beruházással érintett mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, és azzal együtt 
megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb 
létesítmények létesítéséhez, felújításához, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) 
megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez. 

(2) Árkok, padkák, rézsűk, támfalak, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító létesítmények 
létesítéséhez, felújításához, továbbá az ÉNGY-ben megtalálható forgalomtechnikai eszközök beszerzéséhez 
önállóan támogatás nem nyújtható. 

(3) E rendelet alapján csak olyan közcélú mezőgazdasági utak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, 
egyik végpontjukon közvetlenül elérik a mezőgazdasági földterületet, illetve tanyát, majort, míg másik 
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végpontjukon közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több helyrajzi számon 
nyilvántartott - szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódnak. 

3. A támogatás igénybevételének feltételei 

3. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult 
a) a helyi önkormányzat, 
b) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet 

(EUME), 
(a továbbiakban a)-b) pontok együtt: ügyfél). 

(2) Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év. 
(3) A Vhr. 10. § (1) bekezdésétől eltérően a kötelezettségátvállalás e jogcím tekintetében csak a támogatott 

művelet egészére vonatkozóan lehetséges. 
(4) Az ügyfél az 1. § 9. pont 9.1-9.2. alpontjai szerinti valamennyi pályaszerkezetű út esetén fenntartási tervet 

köteles készíteni a 3. melléklet szerinti tartalommal a műszakilag önálló út átadás-átvételének napjáig az 
üzemeltetési kötelezettség teljes időszakára. Földutak esetén legalább évente, kőszórás esetén legalább 
háromévente, kőágyazat kialakítása esetén legalább ötévente köteles az ügyfél elvégezni a fenntartási munkákat. 

(5) A telepi utak nem támogathatóak. 

4. Közfoglalkoztatás 

4. § A közfoglalkoztatottak által elvégzendő munkák bérjellegű költségei és járulékai nem képezik a 
támogatás alapját. A költségvetésben ezen munkafázisokat külön fel kell tüntetni. 

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások 

5. § Az e rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 10 793 308 eurónak megfelelő forintösszeg, de 
legfeljebb 3,0 milliárd forint. 

6. § (1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 
4000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

(2) A jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 215 866 eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a. 
(4) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az ÉNGY-ben szereplő tételekre 

vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat. 
(5) A jogcím keretében ÉNGY-ben nem szereplő tétel nem számolható el. 
(6) A jogcím keretében a saját munkavégzés nem támogatható. 
(7) A nem építési engedély köteles felújításnál az út szelvényének, térképi határvonalának kitűzése az 

elszámolható költségek közé tartozik. 

6. A támogatási kérelem benyújtása, a minimum ponthatár 

7. § (1) A támogatási kérelmet 2012. január 1. és 2012. január 31. között lehet benyújtania Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), az MVH által rendszeresített, a honlapján közzétett 
formanyomtatványon. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak 
rendszeresítenie: 

a) az ügyfél azonosító adatai, 
b) a beruházás megnevezése, 
c) a beruházás helye településsel és helyrajzi számmal megadva, 
d) a beruházás műszaki tartalma az ÉNGY alapján munkanemenként és tételenként, 
e) az elszámolni kívánt kiadások, 
f) az ügyfél aláírása. 
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell 
a) a pénzügyi tervet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, 
b) engedélyköteles beruházás esetén a záradékolt műszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely 

tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat, a helyszínrajzot és egyéb műszaki rajzokat, (földhivatali 
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térképmásolat 1:4000, részletes helyszínrajz 1:500, kereszt-szelvények), valamint a tervező nyilatkozatát, amely 
szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült, 

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat képviselő-
testületének a beruházás megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát, 

d) építési engedély köteles beruházás esetén a jogerős építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi 
létesítményhez történő csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, 

e) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem 
engedélyköteles, továbbá a 4. mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles 
másolatát, 

f) a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős ingatlanügyi hatósági határozatot, ha a 
támogatási kérelem alapját képező mezőgazdasági út kialakítása, szélesítése termőföld igénybevételével 
valósulna meg, 

g) védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő megvalósítás esetén a területileg illetékes 
természetvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát, 

h) a tervező nyilatkozatát, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak 
tervezési előírása szerint készült, 

i) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett 
mezőgazdasági út egyik végpontján közvetlenül vagy közvetetten (legfeljebb egy - folyamatos, akár több 
helyrajzi számon nyilvántartott - szilárd burkolatú úton keresztül) számozott közúthoz kapcsolódik, 

j) nem saját területen megvalósuló beruházás esetén a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot. 
(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet 

nyújthat be. 
(5) A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően a támogatási kérelemben szereplő tevékenységek a támogatási 

kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg. 
(6) A támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs, az MVH a kérelem 

benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, a (3) bekezdésben és a Vhr. 6. § (5) bekezdésében, a 27. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet elutasítja. 
Az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, 
amelyeket az ügyfél az MVH erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a 
támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő. 

(7) A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi 
felelősségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható. 

(8) Az ügyfél e rendelet alapján támogatási kérelmet csak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) 
FVM rendelet alapján támogatott műveletekre vonatkozó utolsó kifizetési döntés közlését követően nyújthat be. 

7. A támogatási kérelem elbírálása 

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát 
pedig a 1. mellékletben meghatározott pontrendszer és az abban meghatározott dokumentumok, adatok alapján 
végzett értékeléssel és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti rangsor állításával hozza meg. 

(2) A pénzügyi terv pontjainak számítása során két tizedes jegyre történő kerekítést kell alkalmazni, a 
kerekítés általános szabályai szerint. 

(3) Az irányító hatóság közleményben teszi közzé azt a minimális pontszámot, amelytől támogatás nyújtható. 

8. Kifizetési kérelem 

9. § (1) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, az ügyfél nevére 
kiállított, pénzügyileg rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést 
igazoló bizonylat másolatát, melyeken az ügyfélnek fel kell tüntetnie, hogy „eredetivel megegyező másolat” és 
azt alá kell írnia. 

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell 
a) építésiengedély-köteles beruházások esetén a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát, 
b) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolatát, 
c) a fenntartási tervet. 

9. Jogkövetkezmények 
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10. § (1) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, 
hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem, vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció 
szerint tett eleget. 

(2) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt - a pontozási szempontok közt feltüntetett - munkavállalói 
létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a támogatási 
összeg 2%-át, de legalább 750 ezer forintot visszafizetni. 

(3) A támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszám nem teljesítése esetén előírt (2) bekezdés szerinti 
jogkövetkezmény hiányzó munkavállalónként egyszer alkalmazandó. 

(4) A 3. § (4) bekezdése szerinti fenntartási munkák elmulasztása az intézkedésben való jogosulatlan 
részvételnek minősül. 

(5) Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a támogatott beruházással érintett út magánúttá minősítése az 
intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül. 

(6) Ha az ügyfél a 3. és a 4. év vonatkozásában nem teljesíti a pénzügyi tervre vonatkozó pontozási 
szempontok alapjául szolgáló kötelezettségeket, és a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, akkor az 
ügyfél szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő, de összesen legfeljebb a 
jóváhagyott támogatási összeg 10%-át köteles visszafizetni. 

(7) Ha az ügyfél a pontozási szempontok közt (25. sor) feltüntetett feltételt (Közfoglalkoztatottak alkalmazása 
a kérelemben szereplő beruházás kivitelezésében), vállalása ellenére nem teljesíti, akkor köteles a támogatási 
összeg 2%-át, de legalább 750 ezer forintot visszafizetni. 

10. Záró rendelkezés 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 
12. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

1. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez 

Értékelés 

Mezőgazdasági utak fejlesztése 

   A  B  C 
 1.  Értékelési szempont 

megnevezése 
 Értékelés módja (Ellenőrzés 

módja) 
 Értékeléshez rendelhető 

maximális pontszám 
 2.  Szakmai szempontok     
 3.  Az útárkok vízi létesítményhez 

való csatlakozása. 
 Műszaki tervdokumentáció és 
vízjogi létesítési/üzemeltetési 
engedély alapján 

 A kérelemben szereplő összes 
útárok vízi létesítményhez 
csatlakozik: 25 pont 

       A kérelemben szereplő útárkok 
egy része csatlakozik vízi 
létesítményhez: 15 pont 

       A kérelemben szereplő útárkok 
nem csatlakoznak vízi 
létesítményhez: 0 pont 

 4.  Az alkalmazott technológia  Műszaki tervdokumentáció 
alapján 

 Burkolat nélküli külterületi út, 
kialakítása szerint bogárhátas, 
egy vagy kétoldali útárokkal, 
táblabejáróval: 10 pont  
Stabilizált földút legfeljebb 6 m 
szélességig, kétoldali útárokkal, 
kőágyazat és/vagy kőszórás 
kialakításával (lehetőleg a 
beruházás környékén kialakított 

őhelyekről kinyert, 
különböző frakciójú zúzottkő, 
kavics, bányazúzalék, murva, 

anyagnyer
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homok, sóder, homokkő, 
bazaltzúzalék és egyéb 
útépítéshez engedélyezett 
anyagok használata a stabilizált 
út kialakításához): 25 pont 
(Amennyiben egy kérelemben 
mindkét pályaszerkezet 
alkalmazásra kerül, úgy a 

 5.  Összesen:    max. 50 
 6.  Horizontális szempontok     
 7.  Mezőgazdasági termelők esetén 

A támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 12 
hónapban foglalkoztatottak 
átlaglétszámának bővítése 

 Főlap  Szinten tartás (legalább 1 fő): 10 

     Főlap  1 új munkahely: 14 
     Főlap  2 vagy több új munkahely: 17 

 8.  Önkormányzatok esetén  
A beruházás elősegíti az 
életvitelszerűen tanyán 
gazdálkodók elérését, 
dombvidéki területeken a 
mezőgazdasági földterületek 
megközelítését. 

 Műszaki tervdokumentáció 
(helyszínrajz) 

 A beruházás öt vagy több tanya 
elérését biztosítja: 17 pont  
A beruházás legalább három 
tanya elérését biztosítja: 14 pont  
A beruházás egy vagy kettő tanya 
elérését biztosítja: 10 pont 
Dombvidéki területeken a 
mezőgazdasági földterületek 
elérésének javítása: 17 pont 
Amennyiben egy kérelemben 
több, különböző terület elérése 
kerül megjelölésre, úgy a 
magasabb pontszám jár. 

 9.  A beruházás megvalósítási helye 
a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű 
területen van 

 Főlap  5 
(A pontozási kritériumra akkor 
adható pont, ha annak a 
kérelemben szereplő valamennyi 
megvalósítási hely teljes körűen 
megfelel.) 

 10.  Horizontális Összesen:    Max. 22 
 11.  Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti ügyfél esetén 
    

 12.  Értékesítés nettó árbevétele  Pénzügyi terv  Ha az értékesítés nettó 
árbevétele a bázis évhez képest a 
bázis évet követő 3. évre 15%-ot 
meghaladó mértékben növekszik:  
8 

       Ha 13,01-15%: 
7 

       Ha 11,01-13%:  
6 

       Ha 9,01-11%:  
5 

       Ha 7,01-9%:  
4 

       Ha 5,01-7%:  
3 

       Ha 3,01-5%:  
2 

       Ha 1 -3%:  
1 

       Ha 1% alatti: 0 

magasabb pontszám jár.) 
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 13.  Adózás előtti eredmény 
vizsgálata 

 Pénzügyi terv  Az adózás előtti eredmény a 
támogatási kérelem benyújtását 
követő 3. és 4. évben pozitív:  
6 

       Amennyiben a két év közül csak 
az egyikben pozitív, akkor: 
3 

 14.  Pénzügyi terv 
üzemeltetési-hatékonysági 
vizsgálata 

 Pénzügyi terv  Az üzem által a bázis évhez 
képest a támogatási kérelem 
benyújtását követő 4. évre vállalt 
mezőgazdasági terület nő, akkor 
5 százalékpontonkénti 
növekedésre 1 pont adható, de 
maximum 6 pont. 

 15.  Összesen:    20 
 16.  Pénzügyi terv a 3. § (1) bekezdés 

a) pontjai szerinti ügyfelek esetén 
    

 17.  Kérelmező értékelése a bázis 
évre vonatkozóan 

 Pénzügyi terv  Ha a bázisévben a felhalmozási 
és 

ejellegű kiadások aránya az 
összes bevételhez képest 3% 
feletti, akkor 3 pont, ha 2,01-3%: 
2 pont, 
ha 1-2%: 1 pont, 
ha 1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 
3) 

 18.    Pénzügyi terv  Ha a bázisévben a saját 
bevételek aránya az összes 
bevételhez képest 13% feletti, 
akkor 3 pont, 
ha 9,01-13%: 2 pont, 
ha 5-9%:1 pont, 
ha 5% alatti, akkor 0 pont. (Max: 
3) 

 19.    Pénzügyi terv  Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó 
bevételek fedezik az összkiadás 
90%-át, akkor 3 pont, 60,01 -
90% akkor 2 pont, 30-60% között 
1 pont, 30% alatt 0 pont adható.) 
(Max: 3) 

 20.  Kérelmező értékelése a kérelem 
benyújtását követő 4. évben 

 Pénzügyi terv  Ha a támogatási kérelem 
benyújtását követő 4. évben a 
felhalmozási és tőkejellegű 
kiadások aránya az összes 
kiadáshoz képest 3% feletti, 
akkor 2 pont, ha 1-3%:1 pont, ha 
1% alatti, akkor 0 pont. (Max: 2) 

 21.    Pénzügyi terv  Ha a támogatási kérelem 
benyújtását követő 4. évben a 
saját bevételek aránya az összes 
bevételhez képest 13% feletti, 
akkor 2 pont, ha 7-13%: 1 pont, 
ha 7% alatti, akkor 0 pont. (Max: 
2) 

 22.    Pénzügyi terv  Pénzügyi stabilitás (Ha a folyó 
bevételek aránya az összes 
kiadáshoz képest 80% feletti, 
akkor 2 pont, 50-80% akkor 1 
pont, 50% alatt 0 pont adható.) 
(Max: 2) 

tők
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 23.  Üzemeltetési vizsgálat  Pénzügyi terv  Amennyiben a személyi 
juttatások és munkaadót terhelő 
járulékok a bázisévhez képest a 
támogatási kérelem benyújtását 
követő 4. évre nőnek, akkor 2 
százalékpontonkénti növekedésre 
1 pont adható, de maximum 5 
pont. (Max: 5) 

 24.  Összesen:    20 
 25.  Közfoglalkoztatottak 

alkalmazása a kérelemben 
szereplő beruházás 

 Települési Önkormányzat 
igazolása 

 8 

 26.  Mindösszesen:    max. 100 

 * Bázisév: A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt gazdasági év, induló vállalkozás esetén a 
támogatási kérelem benyújtását követő első év. 

kivitelezésében. 

2. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez 

Hozzájáruló nyilatkozat minta 

„Alulírott................................. (cím:.................................) mint a(z) <ingatlan adatai (település, hrsz.)> 
ingatlan ...... tulajdoni hányadának kizárólagos tulajdonosa/haszonélvezője/......... visszavonhatatlan 
hozzájárulásomat adom a <ügyfél neve, azonosító adatai> (a továbbiakban: Beruházó) Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, 
„....................................................................................” (Jogcímkód: ....) keretében benyújtásra kerülő támogatási 
kérelmébe/pályázatába foglalt beruházás fenti ingatlanon történő korlátozásmentes megvalósításához és a 
vonatkozó jogszabályok, valamint feltételrendszerek szerinti üzemeltetéséhez. 

A Beruházó fenti ingatlant birtokolhatja és használhatja akként, hogy az intézkedésre vonatkozó valamennyi 
jogszabálynak, feltételrendszernek és előírásnak minden tekintetben megfeleljen az őt terhelő kötelezettségek 
fennállása alatt. Kijelentem, hogy e tekintetben akadályozó tényezőt nem támasztok, ezzel ellentétes feltételt 
nem szabok Beruházóval szemben és jelen nyilatkozatomat nem módosítom hátrányosan a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt. 

Kijelentem továbbá, hogy a megvalósítani tervezett beruházásra vonatkozó valamennyi rendelkezésre álló 
dokumentációt teljes egészében áttanulmányoztam és megismertem, az abban foglaltak megvalósításához 
hozzájárulok és jelen visszavonhatatlan nyilatkozatot szabad elhatározásomból állítottam ki. Vállalom, hogy a 
beruházással érintett ingatlan feletti rendelkezési, tulajdonosi és használati jogai tekintetében az általam 
kezdeményezett és esetlegesen bekövetkező változások a beruházás Beruházó által történő megvalósítását és 
üzemeltetését nem korlátozhatják, vagy akadályozhatják.” 

Kelt: 

   ................................................... 

 Tanú1: 
Név: 

 Tanú2: 
Név: 

Cím: Cím: 

3. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez 

Fenntartási terv tartalmi követelményei 

1. Amennyiben a beruházással megvalósítani tervezett útépítési engedély köteles, úgy az út engedélyes 
tervdokumentációja, nem engedélyköteles beruházás esetén az útnak a 4. sz. melléklet szerinti 
tervdokumentációja. 

2. A fenntartási munkák kezdő és befejező időpontja. 
3. A szükséges eszközök felsorolása. 
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4. Tervezett forgalomkorlátozások, szükség szerint azok engedélyezése, hozzájárulások. 

4. melléklet a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelethez 

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális adattartalma 

1. A beruházás alapadatai: 
1.1. a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve, címe 
1.2. a beruházás helye (út megnevezése: település + hrsz) 
1.3. a beruházás jellege: nem engedély köteles beruházás 
1.4. elérni kívánt terület/ek megnevezése (pl.: tanya, major, vagy mezőgazdasági földterület: település + hrsz) 
2. A tervezett út leírása: 
2.1. beruházás leírása, indoklása 
2.2. az út műszaki alapadatai (hossz, szélesség, szerkezet) 
2.3. mezőgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó, azzal együtt megvalósuló árkok, padkák, rézsűk, támfalak 

hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények, forgalomtechnikai eszközök leírása 
2.4. vízelvezetés, vízi létesítményhez kapcsolódás 
2.5. a tervező nyilatkozata, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak 

tervezési előírása szerint készült 
3. Rajzok: 
3.1. földhivatali térképmásolat 1:4000 
3.2. részletes helyszínrajz 1:500 (helyrajzi számokkal, tervezési szakasz elejének és végének, megjelölésével, 

szilárd burkolatú úthoz való kapcsolódás jelölésével) 
3.3. keresztszelvények 1:50 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 96/257-529, 30/660-18-60 
E-mail: rabakecol@t-online.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a tervszerű és kiszámítható működés érdekében éves Munkaterv alapján 
dolgozik. 
 
Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi Munkatervében az előző években felmerült 
feladatokat alapul véve 10 ülés és 2 közmeghallgatás került ütemezésre. 
A képviselő-testület üléseinek napja és időpontja változatlan. Az ülések írásos meghívó útján 
a főbb napirendi pontok előterjesztéseinek csatolásával (egyéb napirendek e-mailben kerülnek 
megküldésre) terv szerint a hó utolsó hétfőjén – a körjegyzőséghez tartozó társtelepülések 
üléseinek időpontjával összehangoltan, de lehetőleg –17.00 órára kerülnek összehívásra. 
Határidős döntések valamint közmeghallgatások (péntek) esetén az ülés időpontja eltérhet. 
Az időközben felmerülő döntést igénylő, halaszthatatlan ügyek esetén rendkívüli ülés 
keretében kerül összehívásra a képviselő-testület. 
 
Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket törvény állapítja meg, mely egyes 
esetekben meghatározza a beszámolás időpontját, sőt annak gyakoriságát is. Más esetekben az 
ügyek keletkezése és aktualizálása esetén terjesztünk döntés előkészítést megalapozó 
előterjesztést a hatáskör címzettje elé. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtására kiadott 217/1998. 
Korm. rendelet előírásain alapuló kötelező napirendi pontként került fel a tárgyalásra javasolt 
napirendi pontok tervezetébe Rábakecöl Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepciójának megtárgyalása, az Önkormányzat éves költségvetésének megállapítása, a 
költségvetési rendelet negyedévenkénti módosítása, a féléves és háromnegyed éves 
beszámoló beterjesztése, a zárszámadás és a pénzmaradvány megállapításáról szóló 
előterjesztések valamint rendelettervezetek megtárgyalása. 
Az éves belső ellenőrzési terv előző év november 15-ei határidővel történő beterjesztését az 
1990. évi LXV. törvény, az előterjesztés tapasztalatairól szóló polgármesteri tájékoztató 
kötelezettségét pedig a módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet írja elő. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 5. §-ában foglalt rendelkezés alapján az 
ajánlatkérők adott költségvetési évben április 15-ig közbeszerzési tervet kötelesek készíteni és 
nyilvánosságra hozni. 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 
szabályai szerint a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a 
képviselő-testületnek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 
Az 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdése alapján létrejött önkormányzati társulások 
önkormányzatainak polgármesterei részéről pedig évente egy alkalommal kötelező a 
beszámoló, az önkormányzati társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről és a társulási 
cél megvalósításáról. 
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A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10/F. § (4) 
bekezdés a) pontja szerint a települési önkormányzat polgármestere az önkormányzat 
Képviselő-testületének rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a 
kistérségi fejlesztési tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról. 

A szociális törvény rendelkezése alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, az 1997. 
évi XXXI. törvény alapján pedig az Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi és 
gyermekjóléti feladatainak ellátását kell a testületnek megtárgyalnia és jóváhagynia. 
 
Törvényi előíráson alapul, ezáltal kötelező napirend még: 

• a közrend, közbiztonság helyzetéről, 
• a lakóhely környezeti állapotáról, 
• teljesítménykövetelmény célok kitűzéséről (körjegyzőség), 
• önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, 

tájékoztatás a vizsgálati eljárás eredményéről szóló előterjesztés 
 
A rendeletalkotás terén elsősorban központi jogszabályok módosításából adódó jogkövetéssel, 
jogharmonizációs feladatok ellátásával számolunk. Az államháztartásról szóló törvény 
rendelkezésével összhangban negyedévenként kerül sor az Önkormányzat költségvetési 
rendeletének módosítására. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat határidői 2011-ben módosultak, még nem 
ismert, hogy 2012-ben azok hogyan alakulnak. A pályázatok beadási és bírálati határidejének 
függvényében az ülések időpontjai a munkatervben foglaltaktól eltérhetnek. 
 
A képviselő-testület éves Munkatervében nem ütemezett, de azonnali döntést igénylő ügyek 
tárgyalására a jövőben is az önkormányzati SZMSZ rendelkezéseinek figyelembe vétele 
mellett rendkívüli ülést hívunk össze. 
 
Az önkormányzati törvény rendelkezése szerint hatósági, összeférhetetlenségi, kitüntetési, 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyek tárgyalása zárt ülésen történik. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi Munkatervének tervezetét jóváhagyásra 
beterjesztem. Kérem annak véleményezését és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Rábakecöl, 2011. december 15. 
           Tuba Erik 
         polgármester 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
1. Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. 

évi Munkatervét megállapítja. 
Felelős:  Tuba Erik polgármester 
Határidő:         2012. december 31., Munkaterv végrehajtására 

 
A döntéshozatal egyszerű többséget igényel. 
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R Á B A K E C Ö L  K Ö Z S É G  
 Ö N K O R M Á N Y Z A T  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K  
M U N K A T E R V E  

2 0 1 2 .  
 
 

Időpont, Napirendek 
 
2012. január (30.) 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett 

intézkedésekről. 
2. Beszámoló a körjegyzőség működéséről 
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása 
4. A 19/2006. rendelet alapján nyújtott támogatások felhasználásáról beérkezett beszámolók 

értékelése 
5. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján. 
6. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
 
 
2012. február (27.) 
Ülés határidős döntést igénylő ügy esetén. 
 
 
2012. március (19.) 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Rábakecöl Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
3. Beérkezett pályázatok elbírálása 
4. 2012. évi Közbeszerzési terv elfogadása 
5. Falunapi célkitűzések meghatározása 
6. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 

 
 

2012. április (27. péntek) 
 
1. Beszámoló a Könyvtár és a Művelődési ház működéséről 
2. Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 1959. IV. tv. 74/G. §. 

(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
4. Beszámoló a 2011. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról. 
5. Belső ellenőrzési beszámoló 
6. Beérkezett pályázatok elbírálása 
7. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
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2012. április (27.) 
Közmeghallgatás: 
1. Beszámoló a 2011. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről 
2. Tájékoztató a 2012. évi fejlesztési tervekről 
3. Tájékoztató az önkormányzatok működését és a közigazgatási szolgáltatásokat érintő 
változásokról 
4. Lakossági észrevételek 
5. Különfélék, bejelentések 

 
 
2012. május (21.) 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, Családsegítő 

Szolgálat beszámolója 
3. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
 
 
2012. június (25.) 
1. Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
3. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek és feladatok, programterv 
4. Döntés Rábakecöl Községért Emlékérem kitüntetés adományozásáról 
5. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
 
 
2012. július (30.) 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
2. Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 
3. Beérkezett fotó- és filmpályázatok elbírálása 
4. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
 
 
2012. augusztus (27.) 
1. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
3. Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
4. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
5. Döntéshozatal a Bursa Hungarica 2013. évi felsőoktatási ösztöndíjhoz történő 

csatlakozásról 
6. Idősek Napja rendezvény előkészületeinek megbeszélése 
7. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
 
 
2012. szeptember (24.) 
Ülés határidős döntést igénylő ügy esetén. 
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2012. október (29.) 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2. 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
3. Rábakecöl Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
4. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
 

 
2012. november (30. péntek) 
1. Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről. 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
3. Beszámoló a 2012. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről 
4. A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
5. Döntés a benyújtott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról 
6. 2013. évi bérleti és önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása 
7. Rábakecöl 2013. évi esemény naptára 
8. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
 
 
2012. november (30.)  

Közmeghallgatás: 
1. 2013. évi költségvetési koncepció ismertetése 
2. Lakossági igények felmérése a 2013. évi költségvetés tervezéséhez 
3. Lakóhely környezeti állapotáról beszámoló 
4. Különfélék, bejelentések 
 

 
2012. december (17.) 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
2. Tájékoztató a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásának munkájáról 
3. Közüzemi szolgáltatások 2013. évi díjmegállapítása (hulladékszállítás, víz és szennyvíz) 
4. Rábakecöl Község Önkormányzata 2013. évi Munkatervének megállapítása 
5. A környezeti állapot javítását és helyi értékteremtést célzó 2012. évi pályázatok 

kihirdetése 
6. Döntést igénylő ügyek, különfélék, bejelentések. 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
RK-2012-F1 

 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábakecöl község 
értékeinek helyi civil és/vagy vállalkozói kezdeményezésen alapuló rekonstrukcióját, 
felújítását, gyarapítását támogatni kívánja. A képviselő-testület pénzügyi fedezetet 
különített el, melyet pályázat útján kíván a fenti célra fordítani. 
 
A támogatás célja Rábakecöl településképét meghatározó értékek megmentése, azok 
és további közvagyon felújítása, új kezdeményezések, kisléptékű fejlesztések 
támogatása. A támogatás célja hangsúlyozottan a közterületekre, közösségi terekre, 
frekventált területekre terjed ki. 
 
Megvalósítás módja: A pályázat kiírója aktívan be kívánja vonni a településen élőket, 
akik ötletpályázataikkal járulhatnak hozzá környezetük alakításához, fejlesztéséhez. A 
bírálók által legjobbnak ítélt tervek kivitelezését az ötletgazdának kell megvalósítani, 
melyhez előfinanszírozás formájában vissza nem térítendő pénzbeli támogatást kap. 
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
- A pályázó (vállalkozás/civil szervezet/magánszemély) személyi/cég adatai, 
elérhetőségei 
- az érintett terület pontos címe vagy helyrajzi száma 
- az elvégezni kívánt munka leírása 
- költségkalkuláció 
- a megpályázott pénzösszeg megjelölése 
- a tervezett kezdési és befejezési (legkésőbb 2012. november 30.) időpont 
 
A pályázat elbírálásáig a munkálatok nem kezdhetőek meg. A támogatás legalább 90 
%-a kizárólag anyagköltségre fordítható. 
 
A pályázatokat 1 példányban a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl Község 
Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A pályázat folyamatosan benyújtható a keretösszeg kimerüléséig, legkésőbb 2012. 
szeptember 30. napjáig. 
Keretösszeg: 200 000 Ft 
Pályázható összeg felső határa: 150 000 Ft 
A beérkezett pályázatokat kiíró a benyújtást követő 30 napon belül elbírálja. 
A döntésről ezt követően 10 munkanapon belül a nyertes pályázó értesítést kap. A 
döntés végleges, fellebbezni nem lehet. 
 
 
 
Rábakecöl, 2011. december 19. 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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Pályázati felhívás 
RK-2012-F2 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a településfejlesztést támogató 
állami pályázati pénzeszközök (CÉDE, TEUT) megszüntetésével érintett területek 
fejlesztésének érdekében pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 

1. A pályázat célja: Önkormányzati támogatással és lakossági összefogással meglévő 
nyomvonalú, betonalapú gyalogjárda felújítása. 

 

2. Támogatás formája: Legfeljebb 150 méter hosszú, 1,10 méter széles járda 
felújításához szükséges készbeton, igény esetén padkakészítéshez és alapjavításhoz 
szükséges vörös kavics, zsaluanyag valamint 1 fő szakember és 1 fő segítség biztosítása. 
(A felújítandó járda hossza a 4. a-b. pontokban foglaltak vállalása esetén növelhető.) 
Támogatás értéke: Legfeljebb 500.000,- Ft 

 

3. Pályázat feltételei: 
a) A megpályázott járda(szakasz) által érintett összes lakott ingatlan tulajdonosának 

igénye a felújításra. 
b) A felújítási (betonozás) munkálatokban a lakóközösség tagjai részt vesznek. 
c) Az előkészítő és utómunkálatokat a lakóközösség felvállalja: gyomtalanítás, 

zsaluépítés és –bontás, padkakészítés, öntözés. 
d) A pályázó lakóközösség által megbízott szervező végzi a helyi közösség 

koordinálását, munkaszervezését. 
e) A járda jelenlegi állapota indokolttá teszi a felújítást. 

 

4. Elbírálásnál előnyt jelent: 
a) A lakóközösség zsaluanyagot használatra részben vagy egészben biztosítani tudja. 
b) A lakóközösség kőműves szakember közreműködését biztosítja. 
c) Lakossági aktivitás (a járdával érintett lakóközösség létszámához viszonyítva). 
d) Egyéb, falukép javítása érdekében vállalt tevékenység (pl. egységes utcakép 

kialakítása, fásítás, virágosítás, egyedi ötletek megvalósítása, stb.). 
 

5. A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
a) A felújítandó járda jellemzői: hossza, kezdő- és végpontja 
b) A pályázó lakóközösség által megbízott szervező személyi adatai, elérhetőségei 
c) Az ingatlantulajdonosok névjegyzéke (név, cím, aláírás) és írásbeli nyilatkozata a 

felújítási igényről, a felújítási-, előkészítő- és utómunkálatokban való részvételről. 
d) Egyéb, az elbírálásnál előnyt jelentő esetleges vállalás(ok) rövid szöveges bemutatása. 

 

6. Egyéb kikötések: 
a) Aszfalt burkolatú járdák nem (vagy: teljes burkolatbontás és alapkészítés pályázó által 

történő vállalása esetén) részesíthetők támogatásban. 
b) A felújítási munkálat – a készbeton szállítása miatt – munkanapokon, az előkészületi 

és utómunkálatok a lakóközösség igénye szerint történik. 
 

7. A pályázatokat 2012. március 12-ig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl 
Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) A beérkezett pályázatokat a 
kiíró 2012. március 31. napján bírálja el. 

 

A pályázati felhívás valamint a kötelező tartalmi elemek benyújtására szolgáló egységes 
adatlap letölthető a www.rabakecol.hu honlapról vagy beszerezhető a Községházán. További 
információ Tuba Erik polgármestertől kérhető. 
 
Rábakecöl, 2011. december 19.       Tuba Erik polgármester 
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Pályázati adatlap 
RK-2012-F2 

Gyalogjárda felújítása 
 
1. Pályázó közösség képviseletében eljáró személy 

Neve: ………………………………………………………………….. 
Lakcíme: ………………………………………………………………….. 
Személyi ig.száma: ………………………………………………………… 
Telefon: ………………………………………………………………….. 
e-mail: ………………………………………………………………….. 
 

2. Felújítandó járda adatai 
Utca: ………………………………………………………………….. 
Hossza:  ………………………………………………………………….. 
Kezdőpont (házszám): …………………………………………………….. 
Végpont (házszám):     …………………………………………………….. 
 

3. Az elbírálásnál előnyt jelentő vállalások 
a) Zsaluanyagot használatra 

 Nem biztosítunk  Biztosítunk   Részben biztosítunk: ….. méter hosszon 
b) Kőműves szakembert 

 Nem biztosítunk  Biztosítunk 
c) A felújítással érintett ingatlanok száma: …….. 

ebből a felújítási munkában résztvevő ingatlanok száma: …….. 
d) Egyéb, falukép javítása érdekében vállalt tevékenység (pl. egységes utcakép 

kialakítása, fásítás, virágosítás, egyedi ötletek megvalósítása, stb.) rövid bemutatása 
(ha van ilyen): 
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 

 
4. A felújításban érintett ingatlan-tulajdonosainak nyilatkozata (minden tulajdonostól 

szükséges!) 
 
Alulírott kijelentem, hogy szükségesnek tartom az ingatlanom előtt húzódó járda 
felújítását. A munkálatokkal járó kellemetlenségeket tűröm, az új járdát száradási idő alatt 
nem használom, a jövőben pedig törekszem az állagmegóvásra. 
 

 Név Cím Aláírás 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
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5. A felújítási-, előkészítő- és utómunkálatokban résztvevő lakóközösségi tagok 
nyilatkozata 
 
Alulírott kijelentem, hogy a felsorolt ingatlanokhoz tartozó járdaszakasz felújítási-, 
előkészítő- és utómunkálataiban részt veszek. A munkavégzés során biztosítom a 
gyomtalanítást, a lakóingatlanról csapadékvíz kivezetését, zsaluépítést és –bontást, 
padkakészítést, betonozást valamint az öntözést. 
 

 Név Cím Aláírás Munkabeosztás* 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     

* Azon ingatlanok házszámának megjelölésével, melyekhez tartozó járdaszakasz 
felújításában nyilatkozattevő részt vesz. Minden érintett ingatlan esetén minimum 2 fő 
részvétele elvárt. 
 
 
 
 
 

 
Rábakecöl, 2012. ………….…… 

…………………………… 
Pályázó képviseletében 

eljáró személy 
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Pályázati felhívás 
RK-2012-F3 

 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselőtestülete a környezeti állapot javítása 
valamint a falukép szépítése érdekében pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 
Pályázat célja: 
A pályázat beadási határideje és 2012. július 15. közötti időszakban a pályázó 
ingatlantulajdonához tartozó közterületen a falusias környezetbe illő, nem tájidegen 
faluszépítő tevékenység végzése. 
 
Bírálati szempontok: 
- A pályázat beadásának állapotához mérten elért legjelentősebb változás. 
- Falu- és utcaképbe illő tevékenység 
- Egyszerű és látványos 
- Eredeti ötlet 
 
Nyeremény: 15.000,- Ft 
 
Pályázhat: Rábakecöli ingatlantulajdonnal és állandó lakcímmel rendelkező 
magánszemély vagy azok csoportja. Civil szervezet kizárólag közterületen végzett 
tevékenységgel pályázhat. 
 
Pályázat beadása folyamatos, legkésőbb 2012. április 10. napjáig. 
Benyújtandó: 

- kitöltött pályázati adatlap 
- min. 1 db fotó a fejlesztést megelőző állapotról (abban az esetben, ha 

pályázó a képviselő-testület szemléje előtt megkezdi tevékenységét) 
Benyújtás módja: e-mailben a rabakecol@t-online.hu címre, vagy papíralapon a 
Községházán (Rábakecöl Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.rabakecol.hu weboldalról 
valamint beszerezhető a Községházán. 
 
 
További információ a polgármestertől kérhető. 
 
 
 
 
Rábakecöl, 2011. december 19. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
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Pályázati adatlap 
RK-2012-F3 

 
 
 
Pályázó személy (vagy csoport képviselőjének) 

neve:   ………………………………………………………... 
állandó lakcíme: ………………………………………………………… 
születési helye: ………………………………………………………… 
születési ideje: ………………………………………………………… 

 
Pályázó csoport vagy civil szervezet 

neve:   ………………………………………………………... 
székhelye:  ………………………………………………………… 

 
Pályázatban részt vevő ingatlan címe: 9344 Rábakecöl 

utca:   ………………………………………………………… 
házszám:  ………………………………………………………… 
hrsz.:   ………………………………………………………… 

 
Tervezett faluszépítő tevékenység rövid, tömör bemutatása: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Alulírott a fent megjelölt ingatlant a Rábakecöl Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által meghirdetett RK-2011-F3 azonosítóval ellátott 
pályázatára benevezem. A pályázati felhívásban foglaltakat megismertem. Az 
ingatlanról készült min. 1 db digitális fényképet jelen adatlappal együtt 
határidőre eljuttatom a rabakecol@t-online.hu e-mail címre. 
 
 
 
Rábakecöl, 2012. ………………… 
         ………………………. 
               Pályázó aláírása 
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Pályázati felhívás 

RK-2012-F4 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rábakecöl község építészeti 
és kulturális értékeinek bemutatása céljából pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 
A pályázat célja Rábakecöl község építészeti, természeti értékeinek és kulturális 
életének bemutatása fotódokumentáció segítségével. 
 
Megvalósítás módja: 12 db a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő fotóval 
lehet pályázni. A fotókat digitálisan kell benyújtani. Minden egyes fotónak címet kell 
adni, mely nem lehet hosszabb 40 karakternél. Értékelésnél szempont a fotók 
településreklám értéke, a tömör de sokatmondó képaláírások, a látvány, az időbeli 
változatosság (4 évszak), a település értékeinek és életének széleskörű bemutatása.  
 
A 2012. évi fotópályázat meghatározott célján belül kiemelt, értékelésnél előnyt élvező 
témák: 
 - 850 év 
 - rejtett értékeink 
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 

- A pályázó személyi adatai, elérhetőségei 
- 12 db fotó (digitális formában CD lemezen, legalább 8 Mpixel méretben, 

JPG formátumban) 
- Pályázó hozzájárulása, hogy az önkormányzat az alkotó nevének 

megjelölése mellett szabadon felhasználhatja a pályaművet 
 
A pályázatokat 2012. július 25. napjáig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl 
Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A beérkezett pályázatokat a kiíró várhatóan 2012. július 31. napjáig bírálja el. 
Eredményhirdetés: 2012. évi Keczöl Napon. 
 
Díjazás: Minden benyújtott pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. A 
díjnyertes munka 15 000 Ft pénzjutalomban részesül. 
 
A pályázati felhívás letölthető a www.rabakecol.hu honlapról. További információ 
Tuba Erik polgármestertől kérhető. 
 
Rábakecöl, 2011. december 19. 
 
          Tuba Erik 
         Polgármester 
 

 59 

http://www.rabakecol.hu/


Pályázati felhívás 
RK-2012-F5 

 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rábakecöl község 
természeti, építészeti és kulturális értékeinek bemutatása céljából pályázatot ír ki az 
alábbi feltételekkel. 
 
A pályázat célja Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeinek 
bemutatása egy rövidfilm segítségével. 
 
Megvalósítás módja: Egy minimum 5, maximum 10 perces film készítése, mely 
Rábakecöl község természeti, építészeti és kulturális értékeit, a település történetét és 
életét mutatja be. Értékelésnél szempont a film településreklám értéke, a látvány, a 
település értékeinek széleskörű, információ gazdag és érthető, kellemes hangvételű 
bemutatása.  
 
A pályázat kötelező tartalmi elemei: 
- A pályázó személyi adatai, elérhetőségei 
- A pályamű CD/DVD lemezen egy példányban (DVD formátumban) 
- Pályázó hozzájárulása, hogy az önkormányzat az alkotó nevének megjelölése mellett 
szabadon felhasználhatja a pályaművet 
 
A pályázatokat 2012. július 25. napjáig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl 
Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.) 
A beérkezett pályázatokat a kiíró várhatóan 2012. július 31. napjáig bírálja el. 
Eredményhirdetés: 2012. évi Keczöl Napon. 
 
Díjazás: A díjnyertes munka 15 000 Ft pénzjutalomban részesül. Minden benyújtott 
pályamű bemutatásra kerül Rábakecöl honlapján. 
 
A pályázati felhívás letölthető a www.rabakecol.hu honlapról. További információ 
Tuba Erik polgármestertől kérhető. 
 
 
Rábakecöl, 2011. december 19. 
 
          Tuba Erik 
         Polgármester 
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Pályázati felhívás 
RK-2012-Sport 

2011. év sportolója 
 
 
Rábakecöl Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 18/2009 (XII.01.) 
önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján „Az év sportolója” címmel 
pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel. 
 
Pályázatot nyújthat be bármilyen sportágban elért eredményével rábakecöli 
lakhellyel rendelkező sportoló. A pályázatra civil szervezet vagy magánszemély 
is jelölhet a feltételeknek megfelelő sportolót. 
 
A pályázatnak tartalmazni kell: 
 A sportoló munkásságának rövid szöveges bemutatását, szakmai 

méltatását. 
 2011. évben elért sporteredményeket, az azokat igazoló dokumentumok 

hiteles másolatának benyújtásával (versenysport esetén 
versenyjegyzőkönyvek, egyéb sportversenyek estén elismerő oklevelek). 
 Esetleges sportszakmai végzettség, tapasztalatok, közösség javát szolgáló 

sport- és egyéb tevékenységek 
 Pályázó/jelölő elérhetőségei (telefon, e-mail, levelezési cím) 

 
A pályázatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. 
 
Díj: „Rábakecöl 2011. év sportolója” cím és 15.000,- Ft pénzjutalom 
 
Pályázat benyújtásának  határideje: 2012. február 20. 
    helye:  Rábakecöl Község Önkormányzata 
      9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. 
 
A pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 18/2009 
(XII.01.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. 
A pályázati felhívás, és a 18/2009 (XII.01.) önkormányzati rendelet letölthető a 
www.rabakecol.hu honlapról. 
 
 
Rábakecöl, 2011. december 19. 
           Tuba Erik 
         Polgármester 
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(XII.20) 
önkormányzati rendelete 

a környezetvédelmi alap létrehozásáról 
 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (továbbiakban: Kvtv.) 58. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

1. § A rendelet célja 
 
(1) Rábakecöl Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldásának 

elősegítésére elkülönített helyi pénzalapot hoz létre.  
 
(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, és az Alap felhasználásának, az 

Alappal való gazdálkodásnak a rendjét.  
 
(3) Az alap megnevezése: Rábakecöl Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja 
     (továbbiakban: Alap)  
 
(4) A rendelet meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét.  
 
 

2. § Bevételi források 
 

 (1) Az Alap bevételi forrásai az alábbiak:  
a) a Kvtv. 58. § (2) bekezdés a) b) c) d) pontjában meghatározott bevételek, 
b) az önkormányzat által jogerős határozattal a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 80. § (4) bek. b) alapján kiszabott természetvédelemmel kapcsolatos bírság 
befolyt összege, 

c) a Kvtv. 58. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott 
bevétel, 

d) a környezet- és természetvédelmi pályázatokból származó bevételek, 
e) egyes környezet- és természetvédelmi célú egyéb bevételek, 
f) az Alap javára teljesített önkéntes befizetések és támogatások, 
g) az Alap lekötéséből származó kamatbevételek.  
 
 

3. § Az Alap felhasználása és kezelése 
 

(1) Az Alap bevételeit Rábakecöl közigazgatási területén kizárólag környezetvédelmi célokra 
lehet felhasználni, így különösen 

a) közterület tisztaság elősegítésére, illegális szemétlerakók megszüntetésére, 
b) hulladékgazdálkodás és ártalmatlanításra, 
c) parlagfű elleni védelemre, 
d) zöldterületek fenntartására, védelmére, tisztántartására, 
e) környezetvédelmi vonatkozású pályázatok önrészének biztosítására, 
f) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében, 
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g) levegőtisztaság-védelmi célokra, 
h) vízminőség-védelemre, 
i) talajvédelem céljaira, a talajszennyeződések megelőzésére, a szennyezett talajok 

feljavítására, 
j) környezeti nevelésre, oktatásra, tájékoztatás céljaira, 
k) környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására, 
l) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására, eredeti állapotuk 

helyreállítására, 
m) környezetszennyezést és -terhelést megelőző és csökkentő beruházások támogatására, 
n) monitoring rendszer üzemeltetésére, 
o) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire, 
p) a közterületen növő egészségre káros gyomok irtására, 
q) az épített környezet és a község műemlékeinek védelmére, 
r) emberi egészség védelmére, az élet minőségének javítására, 
s) zaj- és rezgésvédelemre, 
t) közterület tisztaság elősegítésére, 
u) kizárólag helyi környezetvédelmi célú pályázatok kiírása alapján elnyerhető támogatásra. 
 
(3) Az Alap esetleges maradványait a következő költségvetési évre át kell vinni. 

 
(4) Az Alap bevételeiből kell fedezni az Alap kezelésével járó költségeket. 

 
(5) A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával, illetve a 

zárszámadás elfogadásával rendelkezik az Alap pénzösszegének nagyságáról és 
felhasználásáról. Az Alap felhasználását a zárszámadással együtt nyilvánosságra kell 
hozni. 
 

(5) Az Alapból környezetvédelmi célra támogatás kizárólag Rábakecöl Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelete 
alapján adható. 

 
 

4. § Záró rendelkezés 
 

 Ezen rendelet 2011. december 21-én lép hatályba.  
 
 

 
  Tuba Erik                              Dr. Gál László 
polgármester                                      jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2011. december 20-án megtörtént. 
 
Rábakecöl, 2011. december 20.  
 
                                                                         Dr. Gál László  
                                                 jegyző 
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Vállalkozási szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről: Rábakecöl Község Önkormányzata 
    képviseli: Tuba Erik polgármester    
    cím:  9344 Rábakecöl Kossuth u. 129. 
    Adószám: 15370615-1-08 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 

másrészről:  Molnár TV Műsorkészítő és Szolgáltató Kft. 
  képviseli: Molnár Ferenc  
  cím:  9300 Csorna, Laky D. u. 2. 
  Adószám: 13285348-2-08 
 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
között az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel: 
 

1. Vállalkozó 
a. havonta egy alkalommal Rábakecöl Képviselő-testületének üléseiről és a 

közmeghallgatásokról összefoglalót készít, 
b. szükség szerint összefoglaló beszámolóban biztosítja az önkormányzat 

rendezvényeinek, a település kulturális, sport, közéleti és egyéb jelentős 
eseményeinek nyilvánosságát, 

c. az a-b) pontokban foglalt felvételeket a Rábaközi Televízió magazinműsorában 
ismétlésekkel teszi közzé. 

d. évente 24 megjelenést biztosít, amennyiben ezt megrendelő igényli és az a-b) 
pontokban foglalt események gyakorisága azt indokolttá teszi, 

e. biztosítja a közérdekű közlemények és a b) pontban foglalt események előzetes 
publikálását a Rábaközi Televízió képújságjában, 

f. biztosítja a közérdekű közlemények, továbbá az a) pontban foglalt események jegyző 
által készített kivonatának, és a b) pontban foglalt események, hírek publikálását a 
Rábaközi Magazin c. hetilapban. 

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az 1. pontban felsorolt kötelezettségeket Vállalkozó csak 
az írásban, e-mail útján, főszerkesztő részére előzetesen megküldött értesítés alapján teljesíti. 

3. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott tevékenységért havonta 20. 000,- Ft + Áfa összeg 
illeti meg, melyet a Megrendelő számla ellenében,  8 napon belül  átutalással teljesít. 

4. Jelen szerződést a felek 2012. janiár 01.-től határozatlan időre kötik 
5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Szerződő 

felek esetleges jogvita esetére a Győri Járásbíróság illetékességét kötik ki 
 
 
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Csorna, 2012. január 2. 
 
 ……………………………….  ……………………………………. 
  Megrendelő      Vállalkozó 
            Rábakecöl Község Önkormányzat             Molnár TV Kft. 
              Képv: Tuba Erik polgármester   Képv: Molnár Ferenc ügyvezető 
 
 
Ellenjegyzi: 

…………………………………. 
Dr. Gál László jegyző 
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