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Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes. Ezek után ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
 

 
Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársa 

 

2. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 

3. Tájékoztató intézményi átszervezésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 

4. Helyi adórendeletek változása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 

5. Mezőgazdasági útfelújítás 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
 

6. Beszámoló a 2012. évi és 2013. ¾ évi önkormányzati feladatok teljesítéséről, 

adóbevételek alakulásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 

7. Tájékoztató a 2013. évi fejlesztésekről, 2014. évi fejlesztési tervekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 

8. 2014. évi költségvetési koncepció ismertetése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 

9. Lakossági igények felmérése a 2014. évi költségvetés tervezéséhez 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 

10. Különfélék, bejelentések, egyéb lakossági észrevételek, kérdések 
Előadó:Tuba Erik polgármester 
 



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

100/2013.(XI.29.) Határozat 

 
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
november 29-i közmeghallgatás ülés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint fogadja el: 
1.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának 

helyzetéről 
2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 
3.) Tájékoztató intézményi átszervezésekről 
4.) Helyi adórendeletek változása 
5.) Mezőgazdasági útfelújítás 
6.) Beszámoló a 2012. évi és 2013. ¾ évi önkormányzati feladatok 
teljesítéséről, adóbevételek alakulásáról 
7.) Tájékoztató a 2013. évi fejlesztésekről, 2014. évi fejlesztési 
tervekről 
8.) 2014. évi költségvetési koncepció ismertetése 
9.) Lakossági igények felmérése a 2014. évi költségvetés tervezéséhez 
10.)Különfélék, bejelentések, egyéb lakossági észrevételek, kérdések 

 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1.) Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársa 

 
Varga András hadnagy: elmondja, hogy 2013. november 12-től változás történt az ügyeleti 
hívószámok (107) a Győr-Moson-Sopron Megyei Tevékenység Irányító Központba fut be és 
innen kapcsolják az illetékes kapitányságot. A Kapuvári Rendőrkapitányság a 96/242-933 
telefonszámon érhető el. A szolgálati rendtől függően 16 óra után ez is átirányításra kerül a 
győri központba. Az elmúlt időszakban környékünkön is elszaporodtak a besurranásos 
lopások, a tolvajok elsősorban idős, egyedülálló személyeket keresnek fel mondván, hogy az 
önkormányzattól, vagy valamelyik közműszolgáltatótól jöttek, így beengedik a házba és mire 
észbe kapna, a „hívatlan vendég” már nincs is ott, az összekuporgatott pénzük, pedig nincsen 
meg. Kéri a lakosságot, ha gyanús személyt, vagy járművet látnak, jelezzék a rendőrség felé, 
az ajtókat zárják be és idegent ne engedjenek be otthonukba.  
 
 
      2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

Előadó: Tuba Erik polgármester 
 
Tuba Erik polgármester: ismerteti, hogy a 2013-as év során immár sokadszorra is csatlakoztak 
áprilisban a Magyar Közút által Föld Napja alkalmából szervezett szemétgyűjtő akcióhoz, 
melyen 2 alkalommal összesen 29 fő vett részt. A településen 2003 óta három ponton 
biztosított a szelektív hulladékgyűjtés. A Rekultív Kft 2009-ben vezette be a zsákos PET 
palackgyűjtést. A Községházán 2007. óta gyűjtik az elemeket, mobiltelefon akkumulátorokat, 
2009-től pedig a fénycsöveket és izzókat is. A hagyományos lomtalanítás mellett 2007. évtől 
elektronikus hulladékgyűjtést is szerveznek. A településen három szelektív gyűjtő sziget 
működik. A Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt 
vesznek a 2013. évig megvalósuló új hulladéklerakó megépítésében, melyhez 2.880 eFt 
önerőt kellett településnek biztosítani 2011-2013 időszakban. A Rekultiv Kft. tájékoztatása 



szerint a 2011. II. félévi, illetve 2012. évi hulladékszállítási díjban beszedett KEOP önrész 
310.549 Ft. A „majori út” kritikus szakaszán az alap megerősítése a templomtérről kitermelt 
kaviccsal történt. 
Az IKSZT energetikai fejlesztésére (szigetelés, ablakcsere, fűtéskorszerűsítés) KEOP 
pályázatot nyújtottak be. Az előkészítésre, valamint tervdokumentációk elkészítésére 700 eFt-
ot fordítottak. 
A környezeti állapot fenntartását, javítását szabályozó rendeletek megszegése miatt 11 
ingatlan esetben történt felszólítás. Küldtek továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának 4 bejelentést parlagfüves 
területről. Három ingatlanon közérdekű védekezést hajtottak végre, ebből egy tulajdonos a 
költségeket megtérítette, kettő ingatlanra pedig ráterhelték a költséget. Közterületeket 
folyamatos kaszálják a parlagfű mentesítés jegyében. 
Temetői hulladék begyűjtésére és kezelésére januártól szerződést kötöttünk a Rekultív Kft-vel 
K-36-09-00015H jelű illegális hulladéklerakó felszámolására szóló pályázat utóellenőrzése és 
hiánypótlása februárban megtörtént 
Lakóhely környezeti állapotát érintő intézkedések a lakosság és az önkormányzat 
összefogásával az Új és a Rákóczi utca 1-1 járdája készült idén el. Név szerint külön 
megköszöni Vas István és Boros István mestermunkáját, amelyet társadalmi munkában 
vállaltak el. A templom körüli tér felújítása pályázati támogatásból valósult meg. A Szobrok 
és a padok is lefestésére kerültek. 
Felajánlások is érkezetek a Napsugár Nyugdíjas Klub virágosította a közterületeket (Horváth 
Dóra képviselői felajánlásából). Lakossági aktivitást tapasztalt a közterületek felvirágoztatása 
terén is. Néhányan már nem csak saját portájuk táján, de a közeli közterületeken, 
buszmegállókba, kisebb építmények, oszlopok, hirdetőtáblák, stb. körül is helyeztek el 
virágokat és azokat gondozták egész nyáron. A Községháza udvarán kemence épült (Vass 
István, Boros István) segítségével. A Községháza mellett található utas váró és kerékpártároló 
is megújult.  
Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi utak állapota jó, a gyalogjárdák közül még 
néhány felújításra szorul, de település szinten állapotuk nagymértékben javult. A 
mezőgazdasági utak – különösen az őszi munkálatok után – többsége rossz állapotú. A 
jelenlegi finanszírozási rendszerben az önkormányzatnak sosem lesz forrása arra, hogy teljes 
körű és minden mezőgazdasági útra kiterjedő felújítást végezzen. A vízelvezető árkok 
állapota nem megfelelő. Bár szikkasztóárokként többnyire mindenhol jól funkcionálnak, a 
vízelvezetés már kevés helyen működik. Az árkok és vízátereszek karbantartása az 
ingatlantulajdonos feladata és ennek tudatosítására hatékonyabban kell felhívni a figyelmet. 
 

3.) Tájékoztató intézményi átszervezésekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ 
megszűnt, és 2013. január 1.-től megalakult a Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda. A Körzeti 
Védőnői Szolgálat (Rábakecöl, Edve, Vásárosfalu) megszűnt 2013. augusztustól: 
Németh Mária Etelka: Rábakecöl, Edve, Vásárosfalu, Beled I. körzet, továbbá az iskola 
egészségügy vonatkozásában a beledi általános iskola alsó tagozatos tanulóit látja el. 
Nyitrainé Horváth Anita: Dénesfa, Cirák, Beled II. körzet, továbbá az iskola egészségügy 
vonatkozásában a beledi általános iskola felső tagozatos és SNI-s tanulói, továbbá az óvodás 
gyermekeket.  
 
 
 
 
 
 



4.) Helyi adórendeletek változása 
Előadó: Tuba Erik polgármester 
 

Tuba Erik polgármester: ismerteti, hogy Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete szeptemberi ülésén új helyi adórendeleteket alkotott, a régieket 2013. december 31. 
nappal hatályon kívül helyezi. Az alábbi szempontok miatt vált időszerűvé a rendeletek 
felülvizsgálata: 

- Helyi adókról szóló törtvény (Htv.) változása (kedvezmények korlátozásra kerültek) 
- Az önkormányzatok finanszírozási rendszerének átalakítása (csökkenő központi 

támogatás mellett elvárt helyi bevétel) 
- Áttekinthetőbb, egyszerűbb, kezelhetőbb rendeletek alkotása 
- Rendeletmódosítást csak tárgyév január 1. napjával lehet hatályba léptetni. 
- e-útdíj kedvezmény levonása IPA-ból, rezsicsökkentés visszahatása önkormányzatokra 

 

Htv. alapján kivethető helyi adók: telekadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, kommunális 
adó és építményadó. 
Rábakecölben jelenleg kivetett adók és mértékük: 

- Iparűzési adó: 1% 
- Kommunális adó: 2.500 Ft/év (25, 50 és 100 % mértékű kedvezményekkel szociális 

alapon, gyermekes családoknak, nyugdíjasoknak és letelepedőknek) 
- Építményadó: 150 Ft/m2/év (helyi lakosoknak 100% kedvezmény) 

 

Változások 2014. január 1-től: 
- Iparűzési adó: 1,1% 
- Kommunális adó 22.500 Ft/év, helyi lakosnak 20.000 Ft/év kedvezmény 
- Építményadó: megszűnik 

 

Várható hatások: 
- Településszinten az adóbevétel nem változik 
- Kevesebb lesz az adónem 
- Átláthatóbb kedvezményrendszer 
- Egyenlőbb teherviselés 
- A helyi lakosok, letelepedők továbbra is kedvezményt élveznek 

 

Kedvezőtlen hatást érzékelhetnek a telephellyel nem rendelkező vállalkozók és a szociális 
alapon eddig kedvezményt élvezők. 
Kedvező hatást tapasztalhatnak a telephellyel rendelkező vállalkozók. 
 
 

5.) Mezőgazdasági útfelújítás 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy problémát jelent az önkormányzat pénztelensége, a 
használók nem odafigyelése, a szomszédos földtulajdonosok nemtörődömsége (pl. elszántás). 
Szeptember 16-i képviselő-testületi ülésen egyeztettek a „Haraszti” út menti gazdákkal 
- Forgolódás, trágya, bála (10 méteres védősáv) 
- Téli előkészületek, bokrászás 
- Tavasszal társadalmi munkában kavicshordás, munkavégzés 
 - Bográcsozás a résztvevőknek 
 
Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy a köztisztaságról és a települési környezet 
fenntartásáról szóló 6/2010.(VI.01.) rendelet értelmében a 17.§ A pontja határozza meg a 
mezőgazdasági- és sétautak védelmét. 
elmondja, hogy mezőgazdasági- és sétaútnak minősül minden szilárd burkolattal nem 
rendelkező út és gyalogút. 



A mezőgazdasági- és sétaút széléig, szegélyéig az ingatlan tulajdonosa vagy használója 
köteles e rendeletben szabályozott módon a vízelvezető árok és a növényzet ápolására, 
karbantartására. Az utat csak rendeltetésszerűen, közlekedésre szabad használni, 
mezőgazdasági munkavégzésre nem. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a mezőgazdasági- és 
sétaút mentén 10 méteres védősávban tilos bármilyen eszközt elhelyezni vagy azt tárolásra 
használni (pl. munkagépek, bálák, trágya, stb.). 
(4) Felázott útra mezőgazdasági munkagéppel, traktorral ráhajtani tilos.  
(5) Esőzést követően az út száradásáig az csak közlekedésre használható. Nem végezhető 
szállítási tevékenység, tehervontatás mezőgazdasági munkagéppel, továbbá kijavítási, 
helyreállítási kötelezettséget kell előírni. 
 
 

6.) Beszámoló a 2012. évi és 2013. ¾ évi önkormányzati feladatok teljesítéséről, 

adóbevételek alakulásáról 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi 
feltételei megfelelnek a követelményeknek. Az önkormányzatunknál nem volt fluktuáció, 
munkaerő vándorlás. Az önkormányzatuknál állandó jelleggel egy köztisztviselő dolgozik, ő a 
körjegyzőség alkalmazottja.  Augusztus végéig egy fő prémiuméves munkavállaló heti 12 
órában intézte az adóügyeket, nyugdíjazása után pedig heti 1 alkalommal az adóügyi előadó 
végezte.  Az anyakönyvi ügyintéző és a szociális ügyintéző hetente egyszer 4 órában tart 
fogadóórát, az építésügyi ügyintéző havonta egy alkalommal, a jegyző hetente két alkalommal 
látja el helyben a hivatali teendőket.  
Turisztikai fejlesztési célra elnyert támogatásból Rába parti pihenőház épült 2012-ben, 
melyhez a fenntartó Rábakecöl Község Önkormányzata 3,5 MFt önerőt biztosít. 
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás KEOP 
1.1.1. pályázat keretében hulladéklerakó építési beruházást valósít meg, melyhez 
önkormányzatuk 2.880 eFt önerőt biztosít (ebből 1,7 MFt-ot 2012. évben). 
Az EU források elosztását szolgáló pályázati rendszer túl bonyolult és bürokratikus, melynek 
köszönhetően csorbul a támogató által kívánt cél elérése. A költségek jelentősen – mintegy 
30% mértékben – megnőnek. 
Az alapfokú oktatási feladatokat 2010. szeptember 1-től a beledi ÁMK látja el. Az óvoda 
helyben működik, az általános iskola 1-4 osztálya és az 5-8 osztályosok oktatása Beledben 
történik.  
Az egészségügyi alapellátási feladat az önkormányzat ellátási körébe tartozik, nem 
vállalkozásként látják el. 2008. november 1-től a háziorvos közös megegyezéssel távozott, 
azóta megbízási szerződés alapján helyettesítéssel látják el a feladatot, orvosi rendelés heti 2 
alkalommal van. 
Önkormányzatuk hivatali teendőit Beled Közös Önkormányzati Hivatala látja el.  
Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás egyik alapítója és fenntartója 
önkormányzatuk. Felügyeleti szerv : Beled Város Önkormányzata 
2004. november 9-én megalakult Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás, melynek 
Önkormányzatunk is tagja. 
Az alábbi társulásoknak még tagjai: 
Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 
Területfejlesztési Tanács 
Társulási tanács Beled /oktatási/ 
Házi gondozás, Szociális étkeztetés 
Családi napközi 
Önkormányzatuk intézményeket nem működtet. Helyben működik önálló intézményként a 
Napköziotthonos Óvoda.  



A központi támogatásokra az önkormányzati feladatellátás tekintetében szükség van. 
Azonban alacsony mértéke miatt az önkormányzati feladatok ellátását és a lakosság terheinek 
mérséklését csak kis mértékben segítették elő.  
2012. évben az előirányzatokat a tervezett módon használták fel, rendkívüli esemény nem 
befolyásolta a pénzügyi helyzetet. . 
Munkanélküliség az önkormányzat közigazgatási területén kisebb problémát okoz. 
önkormányzatunk 2012-ben közmunka keretében 3 fő 6 órás munkavállalót alkalmazott 3-4 
hónap időtartamra. 
 
 

7.) Tájékoztató a 2013. évi fejlesztésekről, 2014. évi fejlesztési tervekről 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a 2013-as évben több fejlesztés is történt a 
településen melyet az itt élők és a településre látogatók is érzékelhetnek. A nyáron folyamán 
térburkolatot kapott a Templomtér, melynek átadása a falunapon történt meg. Mint már az 
előbbiekben is említette a Rákóczi, a Bem és az Új utcában járdákat újítottak fel a lakosság 
segítségével. A Községháza udvarán kemencét építettek melyet a „Szeretlek Magyarország” 
programsorozat esti záró rendezvényén avattak fel. A Községháza mellet található utasvárót 
lebontották és újat építettek helyette így szebbé téve a faluközpont összképét. 
 
Tuba Erik polgármester: ismerteti, hogy a 2014 évi tervek között szerepel KEOP pályázat 
segítségével az energetika korszerűsítése, az energia hatékonyságot fokozó beruházások 
előtérbe helyezése. A járdaépítési programot lakossági összefogással szeretnék megvalósítani, 
persze ha lesz pályázati lehetőség azzal is kívánnak élni, mint már az előbbiekben 
mezőgazdasági utak rendbetétele is fontos feladat tartja.  
Pályázat esetén turisztikai fejlesztésre is nyújtanának be pályázatot. A ravatalozó 
karbantartását alpolgármesteri felajánlásból kívánják megvalósítani 
A szükségszerű karbantartások, festéseket az idei évben is elvégzik. A fejlesztési tervek 
kialakításához elsődleges cél a (2014. évi költségvetési koncepció): kötelező feladathoz 
kapcsolódó ingatlan felújítások. Fontos a tervek közötti összhang megteremtése, a 
pályázatokhoz az önerő biztosítása, Leader pályázatok készítése, működési célú, 
közösségfejlesztő, kulturális pályázatok (pl. IKSZT programok, képzések, óvoda, stb.) 
benyújtása. 
 
 

8.) 2014. évi költségvetési koncepció ismertetése 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
Tuba Erik polgármester: A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati 
feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor 
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az 
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását 
nem veszélyeztetheti. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a saját bevételek a helyi közösség 
javát szolgáló feladatok teljesítését szolgálják, a kötelező feladatok pedig a 
feladatfinanszírozás keretében biztosított forrásból valósuljanak meg. 
Új helyi adó bevezetését, illetve a meglévő helyi adók emelését nem tervezik. Az 
adóbevételek emelése nélkül, a helyi adórendeletek egyszerűsítésével és adónemek 
csökkentésével, egyenlő teherviselés elve alapján kívánják a lakosság számára átláthatóbbá 
tenni a helyi adók rendszerét. Nem kívánják a lakosság terheit tovább növelni, de számítanak 
az adózási fegyelem további erősödésére. 



Az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, kiigazításra 
szorult, ennek érdekében már 2013. év közben történtek lépések, melyek 2014. évben 
beépülnek az alapfinanszírozásba.  
A helyi önkormányzatok feladataihoz országos szinten 2014-ben a központi költségvetés több 
mint 703 milliárd forintot biztosít, amely a 2013. évi támogatás 108,8%-a. 
 
 

9.) Lakossági igények felmérése a 2014. évi költségvetés tervezéséhez 
Előadó: Tuba Erik polgármester 

 
A napirendhez a lakosság részéről nem érkezett javaslat, illetőleg észrevétel.  
 
 

10.) Különfélék, bejelentések, egyéb lakossági észrevételek, kérdések 
Előadó:Tuba Erik polgármester 

 
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a rendőrség tájékoztatása alapján értesült arról, hogy 
közterületen árusítani a szabálysértési tényállás szerint tilos. Árusítani csak közösségi térben, 
művelődési ház előterében, piacra kijelölt helyen lehetséges.  
 
Tuba Erik polgármester: A piac kialakításának meg vannak a feltételei, ezen feltételeket az 
önkormányzat nem tudja biztosítani. Rábakecölben árusításra alkalmas hely a Kultúrház és a 
Soós Imre Művelődési Központ.  
 
Dr. Gál László jegyző: ismerteti, hogy az önkormányzati segélyt módosítani kell, a rendkívüli 
gyermekvédelmi az átmeneti és a temetési segély megszűnik és január 1-től önkormányzati 
segélyben egyesül. A jövedelem határokon lehet változtatni, különösen indokolt esetben az 
önkormányzati segély évente egy alkalommal jövedelmi helyzetre való tekintet nélkül évente 
egy alkalommal adható. 
 
Keszte Ferencné: az önkormányzat tulajdont képező Rábakecöl Kossuth utca 81. szám alatti 
ingatlanban él. Szükségesnek találja az udvaron található 2db kiöregedett, beteg fa kivágását 
és kéri a testületet, hogy a fák kivágásáról gondoskodjanak, az utánpótlásról a bérlő 
facsemeték ültetésével gondoskodik. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az általa fizetett 
lakbér egy részét vissza kellene fordítani az épület javítására, a tető beázik, a tetőszerkezet is 
javításra szorul. 
 
Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlan udvarán található 2 db juharfa valóban beteg és indokolt lenne a kivágása. Javasolja, 
hogy a fát a rászorulók között osszák szét. A tető pedig nagy valószínűséggel azért ázik be, 
mert egy cserép elmozdult, ezen hibát könnyen ki lehet javítani.  
 
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 18.25. 
órakor bezárta. 

 
 

 
K.m.f. 

 
Tuba Erik                                      Dr. Gál László 
polgármester              jegyző 
        

Takács Katalin 
        jegyzőkönyvvezető 


