
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
6/2013. szám 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. május 27-én 

(hétfőn) 18,00 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, 
 Horváth Orsolya adóügyi ügyintéző, 
 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, kiegészítve 4. napirendi pontban pályázati lehetőségekkel, és az 5/d, e, f, g, h, i) 
napirendi pontokkal, az alábbiak szerint: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, 
Családsegítő Szolgálat beszámolója 

      Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 
 

2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
3.) Helyi adókról szóló rendeletek módosítása 

Előadó: Dr. Gál László jegyző 
 

4.) Pályázati lehetőségek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
5.) Különfélék, bejelentések, egyéb döntést igénylő ügyek 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
a) Falunap 
b) Testvérkapcsolat 
c) Utas váró és kerékpártároló építése 
d) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás átalakítása 
e) Igazgatási szünet elrendelése a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban 
f) Kápolna visszaigénylése 
g) Visszatérítendő támogatás biztosítása a Sportegyesület részére 
h) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 
i) A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
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A képviselő-testület a napirendi pontokat fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

34/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
május 27-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 

értékelése, Családsegítő Szolgálat beszámolója 
2.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző 

ülések óta tett intézkedésekről 
3.) Helyi adókról szóló rendeletek módosítása 
4.) Pályázati lehetőségek 
5.) Különfélék, bejelentések, egyéb döntést igénylő ügyek 

a) Falunap 
b) Testvérkapcsolat 
c) Utas váró és kerékpártároló építése 
d) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás átalakítása 
e) Igazgatási szünet elrendelése a Beledi Közös Önkormányzati 

Hivatalban 
f) Kápolna visszaigénylése 
g) Visszatérítendő támogatás biztosítása a Sportegyesület részére 
h) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 
i) A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése, 
Családsegítő Szolgálat beszámolója 

      Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 
 

Tuba Erik polgármester: ismerteti az intézményvezető által összeállított írásos előterjesztést. 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi). 
 
A képviselő-testület az Egyesített Szociális Központ tevékenységéről előterjesztett 
beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

35/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egyesített Szociális Központ tevékenységéről – kiemelten a 
gyermekvédelem helyzetére – előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető 
Határidő: 2013. december 31. 
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2.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta 
tett intézkedésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

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

3.) Helyi adókról szóló rendeletek módosítása 
Előadó: Dr. Gál László jegyző 

 
Dr. Gál László jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a vállalkozók kommunális 
adója megszűnt, az elmúlt ülésen ugyanis felmerült a lehetőségek között ezen adó bevezetése 
is. Rábakecölben jelenleg a vállalkozók és a nem rábakecöli lakóhellyel rendelkezők 
építményadót fizetnek, a helyi lakosok kommunális adót, továbbá iparűzési adó került 
bevezetésre. 2 féle adót javasolnak a jövőben alkalmazni, a magánszemélyek kommunális 
adóját, és a vállalkozók iparűzési adóját, ez utóbbinál lehetne adóemelést alkalmazni. A 
szociális kedvezményekkel viszont csínján kell bánni, mert nehezen alkalmazható, pl. ami 
életkorhoz kötött, nem hatékony, nem tükrözi a valódi helyzetet. (Előterjesztés 
jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adóját 22.500 Ft/év-ben, helyi 
lakosoknak 2.500 Ft/év-ben (20.000 Ft kedvezménnyel), az iparűzési adót pedig 1,1%-ban 
javasolja megállapítani. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a rendelettervezeteket előkészíti, és amennyiben a 
testület elfogadja, január 1-el hatályba lehet léptetni az új adórendeleteket. 
 
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja a helyi adórendeletek felülvizsgálatát és 
átdolgozását a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
 
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendelettervezeteket 
készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
           Dr. Gál László jegyző 
Határidő: 2013. október 31. 

 
4.) Pályázati lehetőségek 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy kiírásra kerültek a Leader pályázatok. Szeretne 
pályázatot beadni útbaigazító táblák, fényképes tájékoztató táblák és padok támogatására. A 
pályázat 100%-os támogatottságú, az önerő pedig az ÁFA.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
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37/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a 35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján az EMVA Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 
2013-ban nyújtandó támogatásra „Turisztikai célokat szolgáló 
útmutató táblák és utcabútorok elhelyezése a település területén” című 
projektre.  
A megvalósítás helye: Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
lévő rábakecöli 60. hrsz-ú, rábakecöli 11. hrsz-ú, és a rábakecöli 191. 
hrsz-ú ingatlanok területén.  
A beruházás összköltsége: 1.715.000 Ft + ÁFA. 
Az igényelt támogatás: 1.715.000 Ft. 
Saját forrás összege (ÁFA összege): 463.050 Ft. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról fenti feltételek 
szerint gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 
 

5.) Különfélék, bejelentések, egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
a) Falunap 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az idei évben kissé szerényebb körülmények között, 
de megrendezik a falunapot, sztárvendég és ingyenes étkezés nélkül. Az időpont augusztus 3. 
Ismerteti a falunappal kapcsolatos javaslatait. 
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

b) Testvérkapcsolat 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az idei évben erdélyi testvértelepülésükről érkeznek 
vendégeik a falunapra. 
 
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette. 
 

c) Utas váró és kerékpártároló építése 
 

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Községházánál lévő buszmegálló nagyon rossz 
állapotban van, a településképet is rontja. Szeretné a várót felújíttatni, és mögötte 
kerékpártárolót kialakíttatni. Utána érdeklődött, és nem engedély köteles. Az utas váró és 
kerékpártároló kialakítását a 2013. évi polgármesteri tiszteletdíjából szeretné megvalósítani.  
 
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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38/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja utas váró és kerékpártároló kialakítását az 
önkormányzat tulajdonában lévő rábakecöli 187. hrsz-ú területen 
(Községháza előtt). Az építés költségét Tuba Erik polgármester 
felajánlása alapján a 2013. évi polgármesteri tiszteletdíjából 
finanszírozza. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy az utas váró és kerékpártároló 
megépítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
 

d) A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás átalakítása 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a társulási tanács elnökét tájékoztatta arról, hogy a 
társulás önerő mértékéről hozott döntésével nem ért egyet. Javasolja a Társulási Megállapodás 
elfogadását azzal a kitétellel, hogy az 1. számú mellékletben szereplő szavazati és tulajdoni 
arányokat dolgozzák át a 2013. január 1-i lakosságaránynak megfelelően, mivel sajnos a 
lakosságszám szinte mindenhol csökkent. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület a társulási megállapodás elfogadását fenti javaslatnak megfelelően 
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint elfogadja 
azzal a feltétellel, hogy a társulásban lévő önkormányzatok szavazati 
és tulajdoni arányainak meghatározásánál a 2013. január 1-i 
lakosságszámot kell figyelembe venni. Egyúttal a Társulási Tanácsba 
Tompáné Balogh Máriát, Beled város polgármester asszonyát 
delegálja. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a fentiekben meghatározott feltétellel a 
Társulási Megállapodást írja alá, és ezen döntésről a Társulási Tanács 
elnökét értesítse. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. június 10. 

 
e) Igazgatási szünet elrendelése a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Beledben minden évben meghatározza a képviselő-
testület az igazgatási szünet időpontját. Idén július 1-14-ig rendelték el az igazgatási szünetet. 
Javasolja, hogy a rábakecöli hivatal is ez alapján határozza meg az ügyfélfogadási szünetet. 
(Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
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A képviselő-testület az igazgatási szünet elrendelésével egyetértett, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 

 
40/2013.(V.27.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
CXCIX. törvény. 108. §-a értelmében 2013. július 1-től 2013. július 
14-ig (10 munkanap) a Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási 
szünetet rendel el. Az igazgatási szünet ideje alatt halaszthatatlan 
ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyekben – a hivatal ügyeletet 
tart. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled város 
polgármesterért értesítse, és a lakosságot helyben szokásos módon 
(hirdetőtáblákon és honlapon) tájékoztassa. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. július 1. 

 
f) Kápolna visszaigénylése 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy lehetőség van arra, hogy az államtól visszaigényeljék 
a kápolnát, melyet javasol megtenni. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2013.(V.27.) Határozat 
 

1. Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. tv. 13. §-ában foglaltak, 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában 
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő 
Rábakecöl (Miklósmajorban), rábakecöli 0154/2. hrsz-on felvett, 
kivett kápolna megnevezésű, 281 m² területű, 1/1 tulajdoni 
hányadú ingatlanon található 1 db kápolna ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az önkormányzat Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális örökség helyi 
védelme feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni.  

3. Rábakecöl Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését.  

4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi védettség alatt.  
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

rábakecöli 0154/2. hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
rábakecöli 0154/2. hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja.  

 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 
 

g) Visszatérítendő támogatás biztosítása a Sportegyesület részére 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Sportegyesület TAO pályázatot kíván benyújtani, 
melyhez 500.000 Ft visszatérítendő támogatásra van szükségük. Erre megállapodást kell 
kötni, a visszafizetést november 30-ig javasolja. 
 
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a TAO 
pályázat önrészének megelőlegezésére – egyszeri jelleggel 500.000 Ft, 
azaz ötszázezer forint visszatérítendő támogatást biztosít legkésőbb 
2013. november 30-i visszafizetési kötelezettséggel a Rábakecöli 
Sportegyesület (9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.) részére.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a civil szervezet 
vezetőjét értesítse, a megállapodást az egyesülettel kösse meg, és az 
összeg átutalásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 

 
h) Esélyegyenlőségi Terv elfogadása 

 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy jogszabály előírja, hogy az önkormányzatoknak 2013-
2018 év közötti időszakra a helyi viszonyokat alapul véve esélyegyenlőségi tervet kell 
készíteni. Ez ugyanis feltétele annak, hogy a jövőben az önkormányzat hazai és uniós 
forrásokra pályázatot tudjon benyújtani. A pályázat elkészítésére a közös hivatalnál egy 
munkacsoport alakult, amely minden érintett településre vonatkozóan elkészítette az 
esélyegyenlőségi tervét. Természetszerűleg ezen terv „annyit ér”, amennyi ebből a 
gyakorlatban megvalósul. 
 
 
Ezt követően a képviselő-testület vita nélkül az esélyegyenlőségi tervet elfogadta, és 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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43/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013-2018. év közötti időszakra szóló 
Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Utasítja a polgármestert, hogy az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. június 30. 

 
i) A Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a kapuvári önkormányzat kiküldte valamennyi érintett 
önkormányzat részére a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
módosított társulási megállapodását, mivel a Magyar Államkincstár hiánypótlást 
kezdeményezett az ügyben, és korábban már elfogadott formájában nem jegyezte be a 
társulást. A módosításokat az illetékesek átvezették, és kérik annak sürgős elfogadását, hogy a 
társulás megkapja a Magyar Államkincstártól a törzskönyvi számot, és ez alapján a társulási 
tanács kérhesse a működési engedély módosítását. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi). 
 
A képviselő-testület a Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 
 

44/2013.(V.27.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvár 
Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulásnak – a Magyar 
Államkincstár hiánypótlási végzése alapján átdolgozott és módosított 
– Társulási Megállapodását 2013. július 1-i hatályba lépéssel az 
előterjesztés szerint elfogadja.  
 
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást 
aláírja, és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: azonnal 
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Pandur Ferenc alpolgármester: elmondja, hogy magántulajdonú telkek vonatkozásában évek 
óta gondot okoz az el nem végzett gyomtalanítás, kaszálás. Végignézte a települést, és nagyon 
sok a gondozatlan terület, főleg külföldi tulajdonban lévő ingatlanok tekintetében. 
 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy köztisztasági szabálysértési eljárásban fel lehet őket 
jelenteni a járási hivatalnál. Ezzel kapcsolatban sajnos megszűnt az ő jogköre. 
 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 20,45 
órakor bezárta. 
 

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

 
 
Németh-Takács Katalin 

     jegyzőkönyvvezető 
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Egyesített Szociális Központ 

9343 Beled Vörösmarty u. 1. 
Tel/Fax:96/594-013 

e-mail: eszkbeled@gmail.com 
 
 
Ikt.sz:  Gy- 498/2013 

 
2012 éves szakmai beszámoló Rábakecöl 

 
 
 
Az intézmény felépítése, általános információk: 
 
 
Intézményünk ellátási területe 2012-ben nem változott. 
 
Az intézmény Beled központtal működik. Az intézmény telephelyet működtet Rábakecölben, 
Rábapordányban és Rábaszentandráson a Családi napközi tekintetében.  
 
Ügyfélfogadás: Rábakecöl településen a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat 
ügyfélfogadása a Polgármesteri Hivatalban zajlik, minden kedden 10 órától- 12 óráig. 
Ügyfélfogadási időt követően a családgondozó terepmunkát végeznek a településen. Krízis 
esetén a családgondozó az ügyfélfogadási időn kívül is ellátják feladatait  
Az intézmény folyamatosan biztosítja az adósságkezelési szolgáltatást és a rendszeres 
szociális segélyezettekkel kapcsolatos beilleszkedési programot.  
Közösségi ellátás tekintetében ügyfélfogadást nem tartunk, de a közösségi gondozó heti 
szinten tevékenykedik a településen. 
Az Egyesített Szociális biztosítja a házi segítségnyújtás, az étkeztetés és a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatok ellátását is.  
2007 évtől működik családi napközi ellátás a településen.  
 
Rábakecöl településen az intézmény a következő alapszolgáltatásokat nyújtja 
 
- Családsegítő Szolgálat 
- Gyermekjóléti Szolgálat 
-     Közösségi pszichiátriai ellátás 
-     Házi segítségnyújtás 
-     Étkeztetés 
-     Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
-     Családi Napközi 
  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. Törvény előírásainak megfelelően, a gyermekek jólétéért, jogainak 
érvényesítéséért, valamint a kialakított szakmai program és házirend alapján végzi feladatát. 
A településen az ügyfélfogadást Budainé Lelkes Bernadett családgondozó látja el. 
 
A működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 



 11 

 
Ellátottak köre: 
 
A működési területen élő 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai. 
 
A Gyermekjóléti szolgálat célja és feladata: 
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. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálta gondozási tevékenysége 2012 évben ( nem halmozott) 
4 főt alapellátásban gondoztunk ( családok száma 4), védelembevétel keretében 3 fő 
gondozása, átmeneti nevelés, utógondozás nem történt a településen. Alapellátás keretében 
gondozzuk azokat a veszélyeztetett gyermekeket, akik a gondozási folyamatban 
együttműködnek. Védelembe vétel abban az esetben alkalmazunk amennyiben az 
együttműködés nem megfelelő, illetve a jogszabály kötelezően előírja (pl: 50 órát meghaladó 
igazolatlan hiányzás) 
Gondozást nem igénylő tevékenység keretében 24 gyermekkel volt kapcsolata a 
gyermekjóléti szolgálatnak. 
 
A kapcsolatfelvétel módjára  továbbra is a jelzőrendszer általi kezdeményezés, illetve a 
gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése jellemző. A jelzőrendszer tagjai 2012 évben 
összesen 15 esetben éltek jelzési kötelezettségükkel 
 
A kezelt problémák típusa és száma alapellátásban nem részesülő gyermekek esetében( nem 
halmozott – minden gyermek soronként egyszer szerepel): 
  
- anyagi(lakhatással, megélhetéssel összefüggő):      37 
- gyermeknevelési:            16 
- beilleszkedési probléma:       3 
- magatartászavar:            1 
- családi konfliktus:           - 
- életvitellel kapcsolatos:            2 
- szülői elhanyagolás:            - 
- fizikai, lelki bántalmazás:       - 
- fogyatékosság:              - 
- szenvedélybetegség:                                                                   -   
 
 
Szakmai tevékenységek száma ( halmozott) 
- információnyújtás:         99 
- tanácsadás:         37 
- segítőbeszélgetés:           87 
- hivatalos ügyekben való közreműködés:      55 
- családlátogatás:         45 
- közvetítés más szolgáltatásba:      2 
 
Összességében 325 esetben történt szakmai segítségnyújtás. 
 
2 gyermek vett részt az intézmény által nyújtott pszichológiai tanácsadáson. 



 12 

 
Bántalmazás: 1 gyermek tekintetében fordult elő, lelki  bántalmazás,  
Szabálysértés: 2 fő fiatalkorú 
Bűncselekmény: nem volt 
 
 
A gondozási esetek kapcsán végzett munka heti szinten történik. A gondozás során kitűzött 
célok eléréséhez a családgondozó rendszeres kapcsolattartás során nyújt segítséget.  
 
A gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartása: 

1 alkalommal tartottunk a településen Települési Tanácsozást melynek célja, hogy a helyi 
jelzőrendszer összefogása, munkájuk javítsa, értékelése. A megbeszélést kötelező 
megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet írj elő. A tanácskozáson készült 
jegyzőkönyvet a megyei Gyámhivatal felé megküldtük. 6 estben szerveztünk Szakmaközi 
megbeszélést, melynek célja a településen megjelenő, aktuális problémák átbeszélése, 
megoldási javaslatok kidolgozása a jelzőrendszer tagjaival.  

Esetkonferencia tartására 3 alkalommal volt szükség. A konferencián egy adott esettel 
kapcsolatban ülésezik a jelzőrendszer a szolgálat kezdeményezésére. A megbeszélésen 
mindenki részt vesz, aki a gyermekkel kapcsolatban áll és a probléma megoldás érdekében 
eszközzel rendelkezik.  

A helyi jelzőrendszer működése: a helyben működő óvodával és családi napközivel, illetve a 
beledi iskolával rendszeres a kapcsolattartás.  

 
A Családsegítő Szolgálat: A szociális igazgatásról és ellátásokról 1993. évi III: törvény 
előírása, a szakmai program és házirend alapján végzi feladatait. 
A településen az ügyfélfogadást Budainé Lelkes Bernadett családgondozó látta el. 
 
A szolgálat célja és feladatai: 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
A szolgáltatást igénybe vevők száma, kora: 
 
Összes igénybevevő:    61 fő 
 
Szolgálatunk forgalmi napló vezetésével követi nyomon statisztikai szempontból a problémák 
előfordulását.  
 
 Leggyakrabban a következők fordulnak elő: 
- életviteli        57 
- családi kapcsolati       40 
- lelki mentális     10 
- anyagi       77 
- gyermeknevelési         4 
- foglalkoztatással kapcsolatos:    6 
- egészségkárosodás      23 
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- ügyintézéssel kapcsolatos:      62 
- információhiány:        27 
 
esetkezelés jellege: 
 
- információ:      75 
- ügyintézés:      93 
- segítő beszélgetés:     119 
- tanácsadás:      37 
- továbbirányítás:     16 
 
 
 
Éves forgalom 218 alkalom. 
 
A Közösségi Ellátás a 1993. évi III: törvény, valamint a kialakított szakmai program alapján 
végzi feladatait. 
A feladat olyan komplex gondozási módszer kidolgozása, működtetése, mely biztosítja az 
ellátási területen élő pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy 
segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy 
minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.  
 
Az ellátást végző Törökné Kápolnási Zsanett pszichiátriai gondozónő szerdai napon végzi 
feladatit a településen, szorosan együttműködve a kórházak pszichiátriai osztályaival, 
gondozóival, házi orvosokkal. 
 
A tavalyi évben, 3 fő pszichiátriai betegségben szenvedő kliens kérte a segítségnyújtás ezen 
formáját.  
 
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek 
kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát.  
 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének 
fenntartását - szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.  
A házigondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, 
mentális, szociális szükséglete  

- a saját környezetében,  
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,  
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 
 

2012 évben összesen 33 fő vette igénybe a szolgáltatást.  
 
A szolgáltatás megfelelő színvonalát 2 fő házigondozó biztosítja.  
A szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta 07.30. órától 15.30. óráig végzik 
feladataikat.  
A szolgálat gondozónője megfelelő tárgyi eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy feladatait 
színvonalasan elláthassa.  
 
Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a 
gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a 
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kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Ezen kívül a helyi rendelet rendelkezik a 
az ellátási formákról, ennek szervezetéről, jogosultságáról.  
 
A szolgáltatás célja: 
A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére. 
Az étkezést a tavalyi évben 47 fő vette igénybe, melyből 17 fő elvitellel, 30 fő házi 
segítségnyújtás keretében jutott hozzá az egyszeri meleg élelemhez.  
Az étkeztetés a helyi konyháról történik. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  
Rábakecöl településen 2012 évben 26 fő részesült ellátásban. 
 
A Családi Napközi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított 
szakmai program alapján végzi feladatát.  
Az ellátást Rábakecöl településen 2007. szeptemberében indítottuk el, 2 fő részmunkaidős 
gondozónő alkalmazásával. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára 
nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást. 
 
A településen 2 családi napközi működik. 2012 évben a szolgáltatást összességében 21 fő 
gyermek vette igénybe. A férőhelyek száma 10 fő. 
 
 
Szabadidős tevékenységek: 
 
Az előző éveknek megfelelően 2012-ben is igyekeztünk minél több szabadidős programokat 
szervezni, ezzel is elősegítve a kapcsolattartást, a prevenciót és a szórakozási lehetőséget a 
gyermekek, felnőttek részére. 
A következő programok valósultak meg az intézmény közreműködésével: 
 
- 1 hetes bentlakásos nyári tábor.  
- 3 alkalommal csoportos foglalkozás a közösségi ellátás keretében 
- 2 alkalommal kirándulás 
- falunapi játszóház 
- egészségnap 
 
Az intézmény a tavalyi évben is számos programot szervezett a társult települések számára, 
részvételi lehetőséget biztosítva. Ilyenek voltak a Márton napi rendezvény, vetélkedő sorozat, 
részképesség zavarok korai felismerése, háztartási ismeretek csoportos foglalkozás. 
 
Egyéb tevékenységek:  
 
Tavalyi évben az intézmény minden egységét, működését, dolgozói létszámát, 
szakképzettséget, tárgyi feltételeket vizsgálta a működési engedélyt kiadó szerv, a szakmai 
módszertani intézmények, a Magyar államkincstár, belső ellenőrzés, mely ellenőrzéskor nem 
találtak hiányosságot.  
 
Igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, így 2012 évben több nyertes pályázatunk 
volt. Az elnyert támogatásokat az infrastruktúra fejlesztésére, szakmai munka színvonalának 
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emelésére, szabadidős, prevenciós programok rendezésére és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás működtetésére fordítottuk. 
 
Az év folyamán minden lehetőséget megragadtunk, hogy adományokban részesítsünk 
családokat. Ruha, élelmiszer, cipő adománnyal segítettük a település 45 családját.  
A Beleden szervezett ruhaadomány osztáson való részvétel a település lakosai számára is 
hozzáférhető volt, illetve a családgondozó csomagot készített a rászoruló lakosság számára.  
Az intézmény hosszú távra vonatkozó együttműködési megállapodást kötött a Magyar 
élelmiszerbank egyesülettel, melynek keretében a tavalyi ében 12 tonna élelmiszert osztottunk 
ki a települések között. Rábakecöl település 37 család részesült nagyobb mennyiségű 
élelmiszeradományban 5 alkalommal.  
 
Továbbképzés: 
 
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a szolgálat a legkorszerűbb tudásanyag elsajátítására és 
gyakorlati alkalmazására. Ennek érdekében szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, 
tanfolyamokon veszünk részt. 2012-ben minden dolgozó részére biztosított az intézmény 
szupervíziót.  
 
 
További tervek: 
 
Továbbá igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a szociális segítés kompetenciája 
alá tartozik.  
2013-ben tovább folytatjuk prevenciós munkánkat. 
Tovább igyekszünk színesíteni a szabadidős, prevenciós programjainkat is.  
2013 évben nagy hangsúlyt helyezünk a csoportmunkára. A következő csoportmunkát tudjuk 
a településen felajánlani: 
- részképesség zavarral küzdő gyermek  és szüleik számára  
- életvezetési és háztartási ismeretek 
- pszichopedagógus előadás 
- pályaorientációs tréning 
- munkanélküli lakosság számára, elhelyezkedést elősegítő csoportos foglalkozás 
 
Igény esetén bármilyen előadás megszervezésére igyekszünk lehetőséget biztosítani.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, javaslataival, 
észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat. 
 
Beled, 2013-05-22 
 

Tisztelettel: 
 
Odoricsné Buthi Krisztina 
         intézményvezető 
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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Tuba Erik polgármester 
Cím:  H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 
E-mail: polgarmester@rabakecol.hu 
Honlap: www.rabakecol.hu 

 

Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2013. május 27. 
 

2. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések 
óta tett intézkedésekről 

Előterjesztés 
 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 

Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek 
végrehajtásra: 
 

15/2013. (III.27.) határozat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervéről 
18/2013. (III.27.) határozat védőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodásról 
19/2013. (III.27.) határozat a Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás 
módosításáról 
20/2013. (III.27.) határozat Vis Maior pályázat benyújtásáról 
25/2013. (IV.29.) határozat a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának 
2013. június 30-i hatállyal történő megszüntetéséről 
26/2013. (IV.29.) határozat pályázat kiírásáról a Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda vezetői 
állására 
28/2013. (IV.29.) határozat a Kossuth u. 90. szám alatti telek haszonkölcsönbe adásáról 
29/2013. (IV.29.) határozat Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás 
módosításáról 
31/2013. (IV.29.) határozat a 0215/24. hrsz-ú földterület bérletéről 
32/2013. (IV.29.) határozat a Molnár Kft-vel kötött vállalkozási szerződés felmondásáról 
 

Nyári gyermekétkeztetésre 118.800 Ft támogatási igényt nyújtottunk be. 
 

Az IKSZT-s „Építő közösségek” pályázatunkon (TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0107) sikeresen 
elnyertünk 4.998.994,- Ft támogatást. Az okirat postai úton kerül megküldésre, melynek 
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell beszerezni a kötelező mellékleteket, elkülönített 
számlát nyitni, elkészíteni a szakmai tervet és aláírni a szerződést. A pályázat keretében 
2013.07.01 és 2014.06.30 között 25 közösségi és 12 könyvtári programot fogunk 
megvalósítani. 
 

Kovácsné Somogyi Mónika: Könyvtárellátási szolgáltatató rendszer működtetése 
 
Fentiek végrehajtásán túl többek közt a mai ülésen tárgyalandó ügyek kapcsán történtek 
előkészítő egyeztetések. 
 
Rábakecöl, 2013. május 27.         Tuba Erik 
          polgármester 



 17 

Rábakecöl Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

magánszemélyek kommunális adója 
 rendeletének tervezete 

 
Az adó mértéke 

 
Az adó évi mértékének törvényi maximuma adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 
legfeljebb 26.600,- Ft/év. 
Az adó mértéke Rábakecölben jelenleg: 2.500,-Ft/év 
Rábakecölben jelenleg 361 adózó fizet kommunális adót, melynek összege 698.245,-Ft. 
Építményadót 52 adózó fizet, az adó összege:  739.350,-Ft 
Rendeleti tervezet: ........... Ft/év 
 

Az adómentesség 
 

- Az adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyrajzi számon nyilvántartott minden nem 
lakás céljára szolgáló – egyébként adóköteles építménye. 
 
- Községrendezési terv szerint építési teleknek nem minősülő bel- és külterületi (nem 
aranykoronás) telek. 
 
 

Adókedvezmények 
 

- Kedvezményben részesülnek azok a személyek, akik a lakcímbejelentés szabályai 
szerint  rábakecöli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek az 
önkormányzat terültén. 

 
       -   A kedvezmény mértéke adótárgyanként: ................Ft/év. 
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KIVONAT 

 
… (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzatának … … …-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 

…/… . (… . … .) Kt. / Kgy. számú határozat 
 

1. … (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzatának Képviselő-testülete / 

Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában (és a ……… vagyonkezelésében) lévő ………(település, 

cím) …… helyrajzi számon felvett, ………… megnevezésű, ......... területű ingatlan 
…/… tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés … .) pontjában / pontjaiban meghatározott 
………… feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és …………. célra 
kívánja felhasználni. 
 
konkrét felhasználási cél meghatározása:  
pl. helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára kívánja felhasználni / 
az Önkormányzat parkolás, illetve gyalogosforgalom lehetőségét kívánja biztosítani a 
területen. Az ingatlan természetben jelenleg is közterületként funkcionál. / 
önkormányzati bérlakásként kívánja használni. / a település területén hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítására kívánja használni. / a szociálisan rászorult személyek 
lakáshoz jutásának elősegítése céljára kívánja használni. / önkormányzati irodák, 
tervtár kialakítása céljára kívánja felhasználni. / szabadidő parkot kíván kialakítani a 
területen. / az ingatlan mellett lévő út szélesítése, az út mellett szikkasztó árok 
kiépítése, valamint közterület, közpark, piac kialakítása céljára kívánja használni. / 
stb.  
(Megjegyzés: a Mötv-n kívül más jogszabályra való hivatkozás is elfogadható, 
amennyiben az rögzíti az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát, amelynek 
elősegítésére igénylik az ingatlant. A felhasználási célt pontosan, a segítendő feladattól 
elkülönítve kell meghatározni.) 

3. … (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 
vagy 
 
Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan (örökségvédelmi / 
természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és az ingatlan 
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önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó 
kötelezettségek megtartását és teljesítését. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ………(település, cím) 

…… hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ………(település, cím) 

…… hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
 

Erről értesülnek: 
K.m.f. 

 
 

 polgármester jegyző 
 
A kivonat hiteles: 
(dátum) 
 
 
 
(Amennyiben a testületi döntés a jogszabályban előírt alaki-tartalmi kellékeknek megfelel, úgy az természetesen 
más tartalommal és formában is meghozható! A tulajdonba adás érdekében felmerülő költség az értékbecslés 
díja is!) 
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helyszínek

1. melléklet 

Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás 

Sor Település

 

Összesen: 100,000% 116 772
1 Acsalag 0,387% 452
2 Ásványráró 1,591% 1 858
3 Babót 0,939% 1 097
4 Bágyogszovát 1,100% 1 284
5 Barbacs 0,613% 716
6 Beled 2,186% 2 553
7 Bezenye 1,193% 1 393
8 Bezi 0,437% 510
9 Bodonhely 0,237% 277

10 Bogyoszló 0,512% 598
11 Bősárkány 1,808% 2 111
12 Cakóháza 0,041% 48
13 Csorna 9,119% 10 649
14 Darnózseli 1,341% 1 566
15 Dör 0,593% 693
16 Dunakiliti 1,590% 1 857
17 Dunaremete 0,206% 241
18 Dunasziget 1,231% 1 437
19 Edve 0,091% 106
20 Enese 1,529% 1 785
21 Farád 1,649% 1 926
22 Fehértó 0,384% 448
23 Feketeerdő 0,482% 563
24 Győrsövényház 0,639% 746
25 Halászi 2,546% 2 973
26 Hédervár 1,023% 1 195
27 Hegyeshalom 2,979% 3 479
28 Jánossomorja 5,063% 5 912
29 Jobaháza 0,451% 527
30 Károlyháza 0,555% 648
31 Kimle 1,880% 2 195
32 Kisbodak 0,303% 354
33 Kisfalud 0,625% 730
34 Kóny 2,238% 2 613
35 Lébény 2,705% 3 159
36 Levél 1,522% 1 777
37 Lipót 0,578% 675

Lakosság szám  
2012.01.01

Szavazati és 
tulajdoni arány



helyszínek

38 Maglóca 0,082% 96
39 Magyarkeresztúr 0,368% 430
40 Máriakálnok 1,449% 1 692
41 Markotabödöge 0,379% 443
42 Mecsér 0,504% 589
43 Mihályi 0,900% 1 051
44 Mosonmagyaróvár 28,020% 32 720
45 Mosonszolnok 1,435% 1 676
46 Mosonudvar 0,426% 498
47 Osli 0,733% 856
48 Páli 0,295% 345
49 Pásztori 0,315% 368
50 Potyond 0,086% 101
51 Püski 0,549% 641
52 Rábacsanak 0,394% 460
53 Rábakecöl 0,569% 665
54 Rábapordány 0,846% 988
55 Rábasebes 0,069% 81
56 Rábatamási 0,866% 1 011
57 Rábcakapi 0,144% 168
58 Rajka 2,195% 2 563
59 Sopronnémeti 0,227% 265
60 Szany 1,734% 2 025
61 Szárföld 0,768% 897
62 Szil 1,042% 1 217
63 Szilsárkány 0,557% 651
64 Tárnokréti 0,165% 193
65 Újrónafő 0,679% 793
66 Vadosfa 0,064% 75
67 Vág 0,412% 481
68 Várbalog 0,330% 385
69 Vásárosfalu 0,134% 157
70 Veszkény 0,782% 913
71 Zsebeháza 0,109% 127



helyszínek

2.melléklet

Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás 

Sor Település Szavazati és Fizetendő önerő
 tulajdoni arány Ft

%

Összesen: 100,000% 400 000 000
1 Acsalag 0,434% 1 736 000
2 Ásványráró 1,697% 6 788 000
3 Babót 1,006% 4 024 000
4 Bágyogszovát 1,163% 4 652 000
5 Barbacs 0,650% 2 600 000
6 Beled 2,508% 10 032 000
7 Bezenye 1,377% 5 508 000
8 Bezi 0,357% 1 428 000
9 Bodonhely 0,281% 1 124 000

10 Bogyoszló 0,555% 2 220 000
11 Bősárkány 1,889% 7 556 000
12 Cakóháza 0,052% 208 000
13 Csorna 9,258% 37 032 000
14 Darnózseli 1,371% 5 484 000
15 Dör 0,489% 1 956 000
16 Dunakiliti 1,473% 5 892 000
17 Dunaremete 0,210% 840 000
18 Dunasziget 1,250% 5 000 000
19 Edve 0,126% 504 000
20 Enese 1,516% 6 064 000
21 Farád 1,656% 6 624 000
22 Fehértó 0,406% 1 624 000
23 Feketeerdő 0,333% 1 332 000
24 Győrsövényház 0,684% 2 736 000
25 Halászi 2,437% 9 748 000
26 Hédervár 0,957% 3 828 000
27 Hegyeshalom 3,042% 12 168 000
28 Jánossomorja 5,119% 20 476 000
29 Jobaháza 0,483% 1 932 000
30 Károlyháza 0,469% 1 876 000
31 Kimle 1,967% 7 868 000
32 Kisbodak 0,323% 1 292 000
33 Kisfalud 0,732% 2 928 000
34 Kóny 2,232% 8 928 000
35 Lébény 2,704% 10 816 000
36 Levél 1,464% 5 856 000
37 Lipót 0,591% 2 364 000
38 Maglóca 0,087% 348 000



helyszínek

39 Magyarkeresztúr 0,436% 1 744 000
40 Máriakálnok 1,233% 4 932 000
41 Markotabödöge 0,433% 1 732 000
42 Mecsér 0,548% 2 192 000
43 Mihályi 0,972% 3 888 000
44 Mosonmagyaróvár 25,980% 103 920 000
45 Mosonszolnok 1,340% 5 360 000
46 Mosonudvar 0,370% 1 480 000
47 Osli 0,789% 3 156 000
48 Páli 0,353% 1 412 000
49 Pásztori 0,349% 1 396 000
50 Potyond 0,083% 332 000
51 Püski 0,564% 2 256 000
52 Rábacsanak 0,514% 2 056 000
53 Rábakecöl 0,705% 2 820 000
54 Rábapordány 0,981% 3 924 000
55 Rábasebes 0,100% 400 000
56 Rábatamási 0,856% 3 424 000
57 Rábcakapi 0,159% 636 000
58 Rajka 2,225% 8 900 000
59 Sopronnémeti 0,239% 956 000
60 Szany 1,967% 7 868 000
61 Szárföld 0,740% 2 960 000
62 Szil 1,176% 4 704 000
63 Szilsárkány 0,626% 2 504 000
64 Tárnokréti 0,186% 744 000
65 Újrónafő 0,707% 2 828 000
66 Vadosfa 0,069% 276 000
67 Vág 0,496% 1 984 000
68 Várbalog 0,420% 1 680 000
69 Vásárosfalu 0,130% 520 000
70 Veszkény 0,776% 3 104 000
71 Zsebeháza 0,130% 520 000



helyszínek

1. melléklet 

Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás 

Sor Település

 

Összesen: 100,000% 116 772
1 Acsalag 0,387% 452
2 Ásványráró 1,591% 1 858
3 Babót 0,939% 1 097
4 Bágyogszovát 1,100% 1 284
5 Barbacs 0,613% 716
6 Beled 2,186% 2 553
7 Bezenye 1,193% 1 393
8 Bezi 0,437% 510
9 Bodonhely 0,237% 277

10 Bogyoszló 0,512% 598
11 Bősárkány 1,808% 2 111
12 Cakóháza 0,041% 48
13 Csorna 9,119% 10 649
14 Darnózseli 1,341% 1 566
15 Dör 0,593% 693
16 Dunakiliti 1,590% 1 857
17 Dunaremete 0,206% 241
18 Dunasziget 1,231% 1 437
19 Edve 0,091% 106
20 Enese 1,529% 1 785
21 Farád 1,649% 1 926
22 Fehértó 0,384% 448
23 Feketeerdő 0,482% 563
24 Győrsövényház 0,639% 746
25 Halászi 2,546% 2 973
26 Hédervár 1,023% 1 195
27 Hegyeshalom 2,979% 3 479
28 Jánossomorja 5,063% 5 912
29 Jobaháza 0,451% 527
30 Károlyháza 0,555% 648
31 Kimle 1,880% 2 195
32 Kisbodak 0,303% 354
33 Kisfalud 0,625% 730
34 Kóny 2,238% 2 613
35 Lébény 2,705% 3 159
36 Levél 1,522% 1 777
37 Lipót 0,578% 675

Lakosság szám  
2012.01.01

Szavazati és 
tulajdoni arány



helyszínek

38 Maglóca 0,082% 96
39 Magyarkeresztúr 0,368% 430
40 Máriakálnok 1,449% 1 692
41 Markotabödöge 0,379% 443
42 Mecsér 0,504% 589
43 Mihályi 0,900% 1 051
44 Mosonmagyaróvár 28,020% 32 720
45 Mosonszolnok 1,435% 1 676
46 Mosonudvar 0,426% 498
47 Osli 0,733% 856
48 Páli 0,295% 345
49 Pásztori 0,315% 368
50 Potyond 0,086% 101
51 Püski 0,549% 641
52 Rábacsanak 0,394% 460
53 Rábakecöl 0,569% 665
54 Rábapordány 0,846% 988
55 Rábasebes 0,069% 81
56 Rábatamási 0,866% 1 011
57 Rábcakapi 0,144% 168
58 Rajka 2,195% 2 563
59 Sopronnémeti 0,227% 265
60 Szany 1,734% 2 025
61 Szárföld 0,768% 897
62 Szil 1,042% 1 217
63 Szilsárkány 0,557% 651
64 Tárnokréti 0,165% 193
65 Újrónafő 0,679% 793
66 Vadosfa 0,064% 75
67 Vág 0,412% 481
68 Várbalog 0,330% 385
69 Vásárosfalu 0,134% 157
70 Veszkény 0,782% 913
71 Zsebeháza 0,109% 127


