
Rábakecöl Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
7/2013. szám 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. július 8-án (hétfőn) 

17,00 órakor megtartott rendkívüli 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: 
 

Napirendi pontok: 
 

1.) Döntés a „a templom körüli tér felújítása” tárgyú beruházás kivitelezőjéről 
      Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
2.) Döntés a „a templom körüli tér felújítása” tárgyú beruházás műszaki ellenőréről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

3.) Döntés fejlesztési előfinanszírozott- valamint önerőhitel felvételéről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
4.) Döntés likvidhitel szerződésről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

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

45/2013.(VII.08.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
július 8-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az 
alábbiak szerint fogadja el: 
1.) Döntés a „a templom körüli tér felújítása” tárgyú beruházás 

kivitelezőjéről 
2.) Döntés a „a templom körüli tér felújítása” tárgyú beruházás 

műszaki ellenőréről 
3.) Döntés fejlesztési előfinanszírozott- valamint önerőhitel 

felvételéről 
4.) Döntés likvidhitel szerződésről 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Döntés a „a templom körüli tér felújítása” tárgyú beruházás kivitelezőjéről 
      Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a templom körüli tér felújítására benyújtott 
pályázatuk nyert. A felújítási munkák elvégzésére a beérkezett ajánlatok közül Fülöp Gábort, 
mint legalacsonyabb ajánlattevőt javasolja.  
 
A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül Fülöp Gábor építési vállalkozó ajánlatát, 
mint legkedvezőbb ajánlatot fogadta el, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

46/2013.(VII.08.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „a 
templom körüli tér felújítása” tárgyban beérkezett ajánlatok közül 
Fülöp Gábor (9364 Cirák, Gyórói út 102.) építési vállalkozót hirdeti ki 
nyertesnek, mint legalacsonyabb árajánlat tevőt. 
Az ajánlati árat 6,5 M Ft + ÁFA összegben határozza meg, és fogadja 
el. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázati ajánlatban foglaltak szerinti 
műszaki tartalommal kösse meg a vállalkozási szerződést a nyertes 
céggel. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 

 
2.) Döntés a „a templom körüli tér felújítása” tárgyú beruházás műszaki ellenőréről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a templom körüli tér építési munkáinak műszaki 
ellenőrzésével javasolja megbízni Szijjártó Ottót bruttó 150.000 Ft megbízási díjért. 
 
A képviselő-testület a templom körüli tér építési munkáinak műszaki ellenőrzésével Szijjártó 
Ottót bízza meg, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2013.(VII.08.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a templom 
körüli tér építési munkáinak műszaki ellenőrzésével Szijjártó Ottót 
(9321 Farád, Zalka M. u. 20/B.) bízza meg bruttó 150.000 Ft 
megbízási díjért. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a műszaki 
ellenőrrel kösse meg és írja alá. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 
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3.) Döntés fejlesztési előfinanszírozott- valamint önerőhitel felvételéről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy pályázaton 4.997eFt támogatást nyertek el, mely 
utófinanszírozott, így előfinanszírozott hitel felvétele szükséges. Költségvetésükben összesen 
8 MFt-ot terveztek a beruházásra, a tervezett fejlesztési hitel 1.816 eFt. A beruházás tényleges 
bruttó értéke műszaki ellenőrzéssel együtt 8.405 eFt lesz. Letelepedési támogatásból 
visszautalásra került 200eFt, a Hulladékgazdálkodási Társulásnak KEOP önerőre tervezett 
282 eFt a képviselő-testület korábbi állásfoglalása alapján nem kerül kifizetésre. Fentiek 
alapján a várható fejlesztési hitel 1.739 eFt. Mivel a féléves teljesítésről szóló beszámoló előtt 
állnak és a hitelfelvételnek is lesz költsége, 2.500 eFt (de legalább 2.000 eFt) mértékkel 
javasolja a fejlesztési hitel emelését az önerő biztosításához. 
A 3 havi bubor jelenleg ~ 4,1%. 
EU támogatás önerő finanszírozása 10 MFt értékhatárig állami engedély nélküli 
hitelfelvétellel történhet. 
 
A képviselő-testület ezek után egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2013.(VII.08.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei 
évben tervezett „templom körüli tér felújítása” beruházás önerejének 
finanszírozására 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió forint fejlesztési célú 
hitel felvételét tartja szükségesnek a számlavezető beledi Kis-Rába 
menti Takarékszövetkezettől (9343 Beled, Rákóczi u. 131.). 
A hitel kamata: 4% + 3 havi BUBOR. 
Kezelési költség: 1% 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a hitel felvételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 

 
A képviselő-testület ezek után egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2013.(VII.08.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei 
évben tervezett „templom körüli tér felújítása” beruházás 
előfinanszírozására 4.994.773 Ft, azaz négymillió-
kilencszázkilencvennégyezer-hétszázhetvenhárom forint fejlesztési 
célú hitel felvételét tartja szükségesnek a számlavezető beledi Kis-
Rába menti Takarékszövetkezettől (9343 Beled, Rákóczi u. 131.). 
A hitel kamata: 4% + 3 havi BUBOR. 
Kezelési költség: 1% 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a hitel felvételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 
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4.) Döntés likvidhitel szerződésről 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy itt a feltételek hasonlóak. Amennyiben a fejlesztési 
hitel felvétele nem ütközik akadályba, a folyószámla hitelkeretre szóló szerződéskötést még 
tolhatják, hogy banki költségeket takarítsanak meg. A működés meglátása szerint 2 hónapig 
még biztosított, szeptemberben pedig várható a második féléves adók befizetése. Év végéig 
viszont nem tartható fenn a működés hiány nélkül. 
 
A képviselő-testület ezek után egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2013.(VII.08.) Határozat 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátás zavartalan működése céljából a 2013-as 
évben szükségesnek tartja 5.000.000 Ft összeg erejéig likvid hitelkeret 
megállapodás megkötését a számlavezető beledi Kis Rába menti 
Takarékszövetkezettel. 
A hitel kamata: 3 havi BUBOR + 4% kamat + 1% forgalom 
elmaradási díj + 1% rendelkezésre tartási díj. 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a hitelkeret megállapodás megkötéséről 
a számlavezető pénzintézettel gondoskodjon. 
 
Felelős: Tuba Erik polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 

 
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 17,45 
órakor bezárta. 
 

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

 
 
Németh-Takács Katalin 

     jegyzőkönyvvezető 


