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Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2014. május 26. 
 

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: 
 
4/2014. (I.27.) határozat járdaépítésről 
21/2014. (IV.14.) határozat pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez 
23/2014. (IV.14.) határozat óvodavezető felmentéséről 
24/2014. (IV.14.) határozat Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda vezetői álláspályázatról 
25/2014. (IV.14.) határozat új EKG készülék megvásárlásáról 
26/2014. (IV.14.) határozat pályázat kiírásáról civil szervezetek támogatására 
28/2014. (IV.14.) határozat 2015. évi villamos energia beszerzéséről 
 
A térfigyelő kamerarendszer telepítésére benyújtott pályázatunkat nem részesítették 
támogatásban. 
 
Hosszabb idejű közfoglalkoztatásra támogatást nyertünk el május-szeptember időszakra 2 fő * 
8 óra/nap *4 hónapra. 
 
Aktualizálásra kerültek a település kitelepítési és befogadási tervei. 
 
A templom körüli tér felújításához felvett hitelhez a 0215/24 ingatlanra bejegyzett jelzálog 
törlése megtörtént. 
 
 
 
 

Rábakecöl, 2014. május 26. 
            Tuba Erik 
          polgármester 



                                                      Beszámoló 
          A Rábakecöl Iskoláért Alapítvány 2013. évi tevékenységéről 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
A „Rábakecöl Iskoláért Alapítvány” a megváltozott körülményekhez 
igazodva működik. Ebben az évben is szinte csak a szokásos 
gazdasági események történtek. Az alábbiakban feltüntetett két év 
számadataiból is ez látható. 
 
                      2013. év     2012. év 
                ezer forintban 
Az 2013-as évet az előző évi                          161         113  
forint pénzeszközzel kezdte meg. 
 
Bevételi források, támogatások 

 - Szja 1 %                                                               49                      25  
 - Rábakecöl Önkormányzattól Pályázat                 50                    125  
 - Egyéb szervtől /Selector Kft.körny.véd.cél./       20                      40  
                   összes támogatás                                119                     190  
 
Bevételi források összesen                                   280                     303 
 
A fenti támogatások határozzák meg az alapítvány éves 
tevékenységét, hogy azok a céljuknak megfelelően kerüljenek 
felhasználásra. 
 
 

Kiadások feladatonként. 

 
- Zenei fesztivál rend. gyermekprogramokkal.      0                          125 
- Óvodai eszköz vásárlásra             .                      26                            4 
- bankköltség                                                         11                           13 
 
Kiadások összesen:                                               37                         142 

 



 
 
 
 
Mindezek eredménye:  
 
a 2013.évi záró pénzeszközünk                           243                       161  
/Jegyzett tőke : 100 e/Ft/ 
 
A pénzeszközök kissé magasabb összege tartalmazza az 
önkormányzati támogatás 2013-12.23-án átutalt 50ezer forintos 
összegét is, mely 2014.évben kerül felhasználásra zenei fesztivál 
rendezésére. Továbbá most már elmondhatjuk, hogy, beszerzésre 
került /2014.évben/ nagyobb összegű óvodai játszótéri eszköz. 
 
Megállapíthatjuk, hogy az alapítvány anyagi lehetősége 
nagymértékben az önkormányzati támogatástól függ. 
A legnagyobb gondot az okozza Tisztelt Képviselőtestület, hogy az 

alapítvány most már „másodlagos” célja az óvodai 

gyermeklétszám is megszűnik!.  
 
 
Rábakecöl, 2014. 05.25.  
 
 
 
                                                        Boros Margit 
                                                        Kuratórium elnöke 
                                                        „Rábakecöl Iskoláért Alapítvány” 



Soós Imre Kulturális Központ 

9344 Rábakecöl, Kossuth u.51. 

Tárgy: 2013. 04.hó-2014.04.hó időszakban megtartott 

események 

2013.04.30.-án Májusfa állítás, a helybéli tűzoltók és néhány vállalkozó 

szellemű fiatalember jóvoltából. A fa felajánlását, minden évben Homlok Tamás 

teszi meg. 

2013. 05.26. Hősök Napja 

Minden évben megrendezésre kerül külsős programként, a templom előtti 

emlékműnél, a Hősök Napja, Horváth Dóra, Pébános Úr és a férfi kórus 

közreműködésével. 

2013.05.31. Májusfa kitáncolás 

A kitáncoláskor hagyományként, az óvódások körjátéka, éneke és mondókázása 

színesíti a délutánt. A fa „kidöntése” után megvendégeljük a májusfa állítókat a 

helyi asszonyok, lányok segítségével. (lángos sütés,tea…) 

2013. 07.06. Osztálytalálkozó 

Egykedves felkérésnek tettünk eleget, hisz régen iskolaként funkcionált 

épületbe, osztálytalálkozónak kértek helyet a volt diákok. Csak beszélgettek, 

nosztalgiáztak, visszaemlékeztek. 

2013.07.27. Esküvő 

Ez ugyan nem program, de mégis egy megtartott esemény, hisz helyet adott ez 

a szép intézmény a nyáron egy fiatal pár esküvőjének. 

2013.08.06. Véradás 

Rendkívüli véradást szerveztek a vöröskeresztesek Horváth Gyuláné és 

Takácsné Szakács Ilona, Felhalmi Antalné vezetésével. 

2013.09.14. Esküvő 



-2.- 

 

2013.09.19.-11.19. Német, angol nyelv alapszintű képzés 

15 indultak a nyelvtanfolyamok, még vidékről is volt jelentkező, aki időt és 

bejárást nem sajnálva bevállalta a részvételt. 

2013.09.21. Egészségnap 

Takács Kata és Soósné Vass Szilvia, valamint a helyi szociális gondozók segítő 

munkájával megvalósult az idén is, a jól bevált egészségnap. 

(Eü. szűrések, vizsgálatok, előadások színesítették a délutáni programot, mellette lehetőség volt 

egészséges ételek kóstolására.) 

2013.10. 12. Nyugdíjas klub találkozó 

Nyugdíjas klub találkozó (Edve, Vásárosfalu, Kenyeri és Rábakecöli nyugdíjas 

klub és kórus találkozott. 

2013.10.18. Idősek napja 

2013.10.18. 56-os forradalomra emlékezünk 

Horváth Dóra szervezésében, soproni történelem tanár tartott „előadást” 

történelem órát az 1956-os időszakról. 

2013.11.08. Könyvtári előadás (Varga Niki) 

Szülők Akadémiája I.  

(Óvodás és kisiskoláskor problémái..) 

2013.11.09. Koncert 

Vargáné Simon Katalin és baráti köre szervezésében elhoztak egy zenekart a 

helybéliek szórakoztatására. 

2013.11.12. Tsz gyűlés 

2013.11.15. Polgárvédelmi Oktatás 

2013.11.15. Író- olvasó találkozó (Hámor Vilmos) (Boros Margit) 
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2013.11.20. Diabétesz előadás, cukorbetegeknek 

2013.11.21.Véradás 

2013.11.22.Könyvtári előadás (Varga Niki) 

Szülők Akadémiája II. (Bevizelési problémák) 

2013.11.23. Katalin napi operett 

„HA ÉN GAZDAG LENNÉK…”c. 

2013.11.29. Könyvtári előadás (Varga Niki) 

Szülők Akadémiája III. (Tanulási nehézségek) 

2013.11.30. Karácsonyi kézműves délután 

Horváth Gyuláné segítségével 

2013.11.30. Keczölltől-Rábakecölig (1162-2012) 

Eckrich Béla nyugalmazott igazgató előadása 

Ádventi koszorú I.gyertyagyújtás 

2013.12.07. Mikulás Kupa 

Ostffyasszonyfa, Kenyeri, Vág és Rábakecöl diákjai részére 

(Köszönet: Takács Sándornak, Takácsné Edit néninek, Ili néninek, Mártinak, Polgármester Úrnak, 

Grósz Renátának) 

Adventi koszorú II.gyertyagyújtás 

2013. 12.13. Könyvtári előadás ( Varga Niki) 

Szülők Akadémiája III. (Továbbtanulás) 

2013.12.14. Mézeskalács sütés (Busznyák Renáta) 

Adventi koszorú III. gyertyagyújtás-4.- 

2013.12.21. Falukarácsony (Angyal tánc) Adventi koszorú IV. gyertyagyújtás 
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2014.02.10. Lipi István emléktorna 

Pinpongosok emléktornája, Eckirch Béla szervezésében. 

2014.02.21. Könyvtári előadás IV.  (Boros Margit)  Liget napok 

2014.02.22. Kvíz Party 

Horváth Dóra fiatalokat és idősebbeket is gondolkodtató vetélkedője. 

2014.03.06.-03.07. Agrártudományi Intézet 2 napos előadása 

2014.03.08. Bazsika József festménykiállítása 

2014.03.15. Nemzeti ünnep /műsor 

2014.03.21. Könyvtári előadás V. (Önismereti játék) (Boros Margit, Varga Niki) 

2014.03.22. Keczölltől-Rábakecöl (1162-2012) 

2014.03.28. Könyvtári program (Boros Margit) 

„Szeretlek Magyarország…” vetélkedő 

2014.04.04. Könyvtári előadás  (Horváth Petra) 

(HIV/AIDS Prevenciós előadás) 

-Húsvéti kézműves délután (Horváth Gyuláné) 

2014.04.11. Könyvtári program/Irodalmi tudáspróba (Boros Margit) 

(10-15- éves korosztály számára vetélkedő) 

2014.04.24. Véradás 

2014.04.26. Falukirándulás, 

2014.04.30. Májusfa állítás (Tűzoltók, Helyi fiatalok)+ Homlok Tamás, Pilisvári 

József 

Köszönet minden segítőmnek, támogatómnak az egész éves munkájáért. 

Kovácsné Somogyi Mónika 



 

Beledi Egyesített Szociális Központ 
9343 Beled Vörösmarty u. 1. 

Tel/Fax:96/594-013 
e-mail: eszkbeled@gmail.com 

 
 
Ikt.sz:  Gy- 635/2014 

 
2013 éves szakmai beszámoló Rábakecöl 

 
 

Intézmény működését érintő változások 2013 évben: 
 

- fenntartó változás: 2013.07.01-től az intézmény fenntartója a Beledi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás,  székhelye: 9343 Beled Vörösmarty u.1. 

- a társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács, elnöke: Tompáné Balogh Mária 
- Intézmény neve: Beledi egyesített Szociális Központ  
- Intézményünk ellátási területe a következőképpen változott: 

7 település csatlakozott a Családsegítő, a Gyermekjóléti és  a Közösségi ellátásokhoz. 
5 településsel bővült az Étkeztetés, a Házi se4gítségnyújtás és a Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás. 
8 település hozzáférést biztosítottuk a Családi napközik telephelyeihez. 
 

 

Az intézmény felépítése, általános információk: 
 
 
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. 
 
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 2013 évben ( nem halmozott) 

3 főt alapellátásban gondoztunk ( családok száma 3), védelembevétel keretében 1 fő 
gondozása történt. Ideiglenes hatályú elhelyezéssel 1 fő kiemelése történt meg, melyet 
átmeneti nevelésbe való gondozás követett. 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 további 30 gyermekkel volt kapcsolata a 
gyermekjóléti szolgálatnak. 
 

A kapcsolatfelvétel módjára  továbbra is a jelzőrendszer általi kezdeményezés, illetve a 
gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése jellemző. A jelzőrendszer tagjai 2013 évben 
összesen 5 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):      24 
- gyermeknevelési:            4 
- beilleszkedési probléma:       1 
- magatartászavar:            7 
- családi konfliktus:           1 
- életvitellel kapcsolatos:             
- szülői elhanyagolás:            1 
- fizikai, lelki bántalmazás:       - 
- fogyatékosság:              1 



- szenvedélybetegség:                                                                   -   
 
 
Szakmai tevékenységek száma ( halmozott) 

- információnyújtás:         92 
- tanácsadás:         38 
- segítőbeszélgetés:           87 
- hivatalos ügyekben való közreműködés:      41 
- családlátogatás:         26 
- közvetítés más szolgáltatásba:      7 
 
Összességében 325 esetben történt szakmai segítségnyújtás. 
 
4 gyermek vett részt az intézmény által nyújtott pszichológiai tanácsadáson. 
 
A gondozási esetek kapcsán végzett munka heti szinten történik. A gondozás során kitűzött 
célok eléréséhez a családgondozó rendszeres kapcsolattartás során nyújt segítséget.  
 
Bántalmazás: 1 gyermek esetében lelki és 1 gyermek tekintetében fizikai bántalmazás fordult 
elő  
Szabálysértés: 1 fő fiatalkorú 
Bűncselekmény: 1 fő fiatalkorú esetében 
 
Nyilvántartott veszélyeztetet gyermekek száma a településen: 21 fő. 
 
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 Torma Tamás 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:    51 fő 
 
Szolgálatunk forgalmi napló vezetésével követi nyomon statisztikai szempontból a problémák 
előfordulását.  
 

 Leggyakrabban a következők fordulnak elő: 

- életviteli        31 
- családi kapcsolati       12 
- lelki mentális     3 
- anyagi       63 
- gyermeknevelési         4 
- foglalkoztatással kapcsolatos:    19 
- egészségkárosodás      22 
- ügyintézéssel kapcsolatos:      103 
- információhiány:        41 
 
esetkezelés jellege: 
 
- információ:      86 
- ügyintézés:      105 
- segítő beszélgetés:     98 
- tanácsadás:      41 
- továbbirányítás:     11 
 
 
 
Éves forgalom 212 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 Orbánné Horváth Nikoletta pszichiátriai gondozónő keddi napon végzi 
feladatit a településen, szorosan együttműködve a kórházak pszichiátriai osztályaival, 
gondozóival, házi orvosokkal. 
 
A tavalyi évben, 4 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. 
 

2013 évben összesen 39 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 
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 50 fő vette igénybe, melyből 13 fő elvitellel, 37 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 2013 évben 23 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. 2013 évben a szolgáltatást összességében 18 fő 
gyermek vette igénybe. A férőhelyek száma 10 fő. 
 
 
Szabadidős tevékenységek: 
A következő programok valósultak meg az intézmény szervezésében, melyek a közelség miatt 
a település lakói is igénybe vehettek: 
 



Családi és gyerek programok: 
 
- 1 hetes bentlakásos nyári tábor 50 fő gyerek 
- 3 alkalommal nyári napközis tábor 50- 50 fő gyerek 
- 14 fő gyermek nyári felügyelete 
- ifi klub működtetése 
- Pünkösdi fesztivál játszóház 
- Márton nap 
- Forma 1 Magyar Nagydíj 60 gyermek 
- vetélkedő gyermekek és ifjúság részére- közösségépítés 
- 3 alkalommal csoportos foglalkozás a közösségi ellátás keretében 
- 2 alkalommal kirándulás közösségi ellátás keretében 
- egészségnap 
- ünnepekhez kapcsolódó játszóházak 
- konfliktuskezelési tréning 60 fő részére 3 csoportban- pszichológus vezetésével 
- iskolai mentálhigiénés csoport  
- Családi napközi családi programjai 3 alaklommal  
 
Tanulási folyamatok:  
 
- 2 csoportban életvezetési és háztartási ismeretek 
                                    Hátrányos helyzetű kismamáknak 10 fő 
   Hátrányos helyzetű lakosság 10 fő 
- pályaorientációs trénig fiatal munkanélkülieknek 
- hasznos információk álláskeresőknek 
- személyiségfejlesztő tréning fiataloknak 2 alaklommal 
- részképesség zavarok korai felismerése szülőknek  5 alaklom 
- stressz kezelés tréning 
 
 
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 
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 10 tonna élelmiszert osztottunk 
ki a települések között. Rábakecöl település 34 család részesült nagyobb mennyiségű 
élelmiszeradományban 4 alkalommal.  



 
Továbbképzés: 
 
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a szolgálat a legkorszerűbb tudásanyag elsajátítására és 
gyakorlati alkalmazására. Ennek érdekében szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, 
tanfolyamokon veszünk részt. 2013-ban minden dolgozó részére biztosított az intézmény 
szupervíziót, tanfolyamot. 
 
 
További tervek: 
 
Továbbá igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a szociális segítés kompetenciája 
alá tartozik.  
 
2014-ben tovább folytatjuk prevenciós munkánkat. 
Tovább igyekszünk színesíteni a szabadidős, prevenciós programjainkat is.  
 
terveink: 

- családi napközi további megszervezése a településen 
- szociálisan rászoruló lakosság lakhatásának támogatása 
- 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 
 

- információs pont kialakítása, működtetése 
 
Igény esetén bármilyen előadás megszervezésére igyekszünk lehetőséget biztosítani.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, 
javaslataival, észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat. 
 
Beled, 2014-05-19 
 

Tisztelettel: 
 
Odoricsné Buthi Krisztina 
         intézményvezető 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

SZOBOR KÖRNYEZETÉNEK 
felújítási tervéhez 

 
 

 Építtető  :  Rábakecöl Község Önkormányzata 
     9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
 Építési cím   : 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 
 Hrsz.   :  191. 
 Környezet   :  falusi jellegű, a templom környezete 
 Beépítési mód  :  szabadon álló 
 
 

1. KIALAKÍTÁS 
 
1.1. Rábakecöl település Önkormányzatának megbízásából térfelújítási tervet készítettünk a 

templom közelében lévő szobor környezetének felújításáról. 
A tervezéshez szükséges alapadatokat az Önkormányzat biztosította. (Kiviteli tervek 
készítéséhez szükséges a terület geodézia mérése) 
A szobor környezete elhanyagolt képet mutat, pedig adottsága alapján a település vonzó 
központi pihenő területe lehetne. Óvandó, szép lombos fák és örökzöldek a szobor körül 
figyelhetők meg. Hiányoznak a burkolt sétautak, mindössze néhány kitaposott csapás 
figyelhető meg, illetve egy-egy szakaszon murvaszórás történt valamint a házak előtt aszfalt 
burkolatú járdacsík húzódik. 
A tervezés során térkő burkolatot alakítunk ki az út irányából, mely körbeöleli a szobrot is. 
A tervezett burkolatok enyhe lejtéssel kerülnek kialakításra, így alkalmasak 
mozgáskorlátozottak közlekedésére is. 

 
1.2. Általános adatok: 
 
 -Ingatlan jellege :                közterület, önkörmányzati tulajdon 
 -Burkolandó felület :      37,56 m2 

-Burkolatszint  :     +- 0,00 és + 0,10 között 
-Terepszint  :     - 0,05 között 
-Útkoronaszint :     +0,10 

 
            

2. SZERKEZETEK 
 
2.1. Tér burkolata: 

Térkő burkolat készül tömörített ágyazatra, a vízgyűjtők felé való lejtésekkel. 
A térkő ívelt oldalaival mozgalmasságot kölcsönöz, mégis harmonikus burkolat valósítható 
meg. Szabályos vagy szabálytalan rakáskép, egyenes vagy ívekkel tagolt kialakítás, körök, 
legyezőminták kiképzése sem okoz gondot. 

 
2.2 Térburkolat kivitelezése: 

Térkő burkolat a következő rétegrenddel készül: 
• Földmű kialakítása 
• Fagyvédő réteg (tömörített) 
• Geotextília 
• Kiegyenlítő réteg 
• Homokágy 
• Térkő 
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A földművet a tervezett mélységgel kellően tömörítve, a vízelvezetés segítésére megfelelő 
lejtés-kialakítással kell megépíteni (Hosszesés ca. 0,5%, keresztesés 2-3%). A tömör 
földműre készül a fagyvédő réteg (ca. 25-30 cm vastagságban, 0-70 mm szemnagyságú, 
alacsony agyag-iszap tartalmú kavicsréteg).  
A fagyvédő réteg tömörítése után egy kiegyenlítő réteget kell teríteni (5 cm vastagságban, 4-
8 mm szemnagyságú tört kavicsból). A kiegyenlítő réteget szintén tömöríteni kell, és ennél a 
rétegnél kell elkészíteni a végleges burkolat esési viszonyainak megfelelő lejtéseket is. 
A kiegyenlítő réteg után már csak az ágyazóréteg kialakítása következik (2-4 cm vastag, 0-8 
mm szemnagyságú tört homokoskavics réteg). A tömörítés nélkül, lehúzóléccel tükörré 
képzett homokágyra kell fektetni a térburkoló köveket, mely 
köveken a kivitelezés által kívánt mértékben már járni is szabad. A burkolat kivitelezése a 
fugák besöprésével (0-2 mm szemnagyságú éles homok), a térkövek betömörítésével 
végződik. A besöprőhomok mennyiségi igénye a térkő típusából és vastagságától is függ, 
ennek meghatározásához kérje szaktanácsadóink segítségét. 
A térkövek nyers burkolati szintje 1 cm-rel a végleges szint fölé kerüljön, hogy ezzel 
kiegyenlítsük a tömörítés következtében előálló szintsüllyedést. 
A tömörítés után 1-2 héttel a fugák éles homokkal történő besöprését újra el kell végezni. 

 
2.3.   Talajnedvesség és csapadékvíz elleni védelem:       

A szobor alatt nem készült szigetelés. Így a talajból felszívódó nedvesség jelenléte állandó 
lehet a szerkezetben. A talapzaton lévő vakolat és festés a nedvesség hatására állandó 
jelleggel lehullhat. Ezért a talapzat mellett szegélykővel övezve, nagy szemű 50 x 50 cm 
keresztmetszetű mosottkavics réteg készül szivárgócső beépítésével. 
A szivárgócső a talapzat mellett elvezetve, mintegy 20-40 cm mélységben a lejtéssel készül. 
A szivárgók és a csapadékvíz elvezető csövek az út melletti árokba kerülnek bekötésre, ahol 
a szikkasztás megtörténik. 

 
 

A kivitelezési munka az eseti és hatósági munkabiztonsági 
óvórendszabályok szigorú betartásával történjék! 

 
 
 
 
 
 

 Farád, 2014. május 
 
 
               Szijártó Ottó 
                  tervező 
       okleveles magasépítő üzemmérnök 

   9321 Farád, Szent István u. 20/B. 
          MÉK: É3-08-0176 
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KÉPMELLÉKLET 
 

9344 Rábakecöl, Kossuth u. 
Hrsz.: 191. alatti 

SZOBOR KÖRNYEZETÉNEK 
felújítási tervéhez 

 
 

A szobor környezete az út irányából 
 

 
 
 
 

A szobor környezete a templom felől 
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Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.

Építtető:

Építési cím:

Tervező: Szijártó Ottó MÉK: É-3-08-0176
9321 Farád, Szent István u. 20/B.
okleveles magasépítő üzemmérnök

Jelmagyarázat:

Bejárat

Füvesített zöldfelület

Meglévő tuja

Meglévő fa

Térkő szegéllyel (37,56 m2)
Beton térkő burkolat       6 cm
Ágyazó vágott kavics  2 cm
Kiegyenlítő törtkavics     5 cm
Geotextília                       1 rtg.
Kavicságyazat              25 cm
Tömörített talaj               

A-A metszet  M 1:50
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      Anyag            Díj 

Építmény költsége : 411 180 Ft 866 702 Ft

     

Összesen nettó anyag + díj : 1 277 882 Ft

ÁFA  + 27.0000  % : 345 028 Ft

          
Létesítmény bruttó összesen: 1 622 910 Ft

2014. május 26.

aláírás

Megbízó :       Rábakecöl Község Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉS ELŐLAP

Létesítmény : SZOBOR KÖRNYEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
Helye :            9344 Rábakecöl, Kossuth u.   Hrsz: 191.

……………………………………..
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2 FELÚJÍTÁSI ALAPRAJZ  M  1 : 200 
A-A METSZET    M  1 : 50 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

TÉR 
felújításának tervéhez 

 
 

 Építtető  :  Rábakecöl Község Önkormányzata 
     9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. 
 Építési cím   : 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 
 Hrsz.   :  191, 25/1, 27/1. 
 Környezet   :  falusi jellegű, a központ környezete 
 Beépítési mód  :  szabadon álló 
 
 

1. KIALAKÍTÁS 
 
1.1. Rábakecöl település Önkormányzatának megbízásából térfelújítási tervet készítettünk a 

központ környezetében lévő tér felújítására. 
A tervezéshez szükséges alapadatokat az Önkormányzat biztosította. (Kiviteli tervek 
készítéséhez szükséges a terület geodézia mérése) 
A tér jelenleg elhanyagolt képet mutat, pedig adottsága alapján a település vonzó központi 
pihenő területe lehetne. A tágas terület egy része kőszórással, más része elhanyagolt gyeppel 
borított. Óvandó, szép lombos fák és örökzöldek a járda mellett figyelhetők meg. 
Hiányoznak a burkolt sétautak, mindössze néhány kitaposott csapás figyelhető meg, illetve 
egy-egy szakaszon murvaszórás történt valamint a területet átszelő aszfalt burkolatú 
járdacsík húzódik. 
A tervezés során térkő burkolatú sétautat alakítunk ki, melyek egyben a környező lakóházak 
és óvoda megközelítését is szolgálja, az üzletépület előtt pedig dísztérré szélesednek ki. 
A tervezett burkolatok enyhe lejtéssel kerülnek kialakításra, így alkalmasak 
mozgáskorlátozottak közlekedésére is. 

 
1.2. Általános adatok: 
 
 -Ingatlan jellege :                közterület, önkörmányzati tulajdon 
 -Burkolandó felület :      688,39 m2 

-Burkolatszint  :     - 0,10 és + 0,10 között 
-Terepszint  :     - 0,15 és + 0,05 között 
-Útkoronaszint :     +0,10 

 
            

2. SZERKEZETEK 
 
2.1. Tér burkolata: 

Térkő burkolat készül tömörített ágyazatra, a vízgyűjtők felé való lejtésekkel. 
A térkő ívelt oldalaival mozgalmasságot kölcsönöz, mégis harmonikus burkolat valósítható 
meg. Szabályos vagy szabálytalan rakáskép, egyenes vagy ívekkel tagolt kialakítás, körök, 
legyezőminták kiképzése sem okoz gondot. 

 
2.2 Térburkolat kivitelezése: 

Térkő burkolat a következő rétegrenddel készül: 
• Földmű kialakítása 
• Fagyvédő réteg (tömörített) 
• Geotextília 
• Kiegyenlítő réteg 
• Homokágy 
• Térkő 
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A földművet a tervezett mélységgel kellően tömörítve, a vízelvezetés segítésére megfelelő 
lejtés-kialakítással kell megépíteni (Hosszesés ca. 0,5%, keresztesés 2-3%). A tömör 
földműre készül a fagyvédő réteg (ca. 25-30 cm vastagságban, 0-70 mm szemnagyságú, 
alacsony agyag-iszap tartalmú kavicsréteg).  
A fagyvédő réteg tömörítése után egy kiegyenlítő réteget kell teríteni (5 cm vastagságban, 4-
8 mm szemnagyságú tört kavicsból). A kiegyenlítő réteget szintén tömöríteni kell, és ennél a 
rétegnél kell elkészíteni a végleges burkolat esési viszonyainak megfelelő lejtéseket is. 
A kiegyenlítő réteg után már csak az ágyazóréteg kialakítása következik (2-4 cm vastag, 0-8 
mm szemnagyságú tört homokoskavics réteg). A tömörítés nélkül, lehúzóléccel tükörré 
képzett homokágyra kell fektetni a térburkoló köveket, mely 
köveken a kivitelezés által kívánt mértékben már járni is szabad. A burkolat kivitelezése a 
fugák besöprésével (0-2 mm szemnagyságú éles homok), a térkövek betömörítésével 
végződik. A besöprőhomok mennyiségi igénye a térkő típusából és vastagságától is függ, 
ennek meghatározásához kérje szaktanácsadóink segítségét. 
A térkövek nyers burkolati szintje 1 cm-rel a végleges szint fölé kerüljön, hogy ezzel 
kiegyenlítsük a tömörítés következtében előálló szintsüllyedést. 
A tömörítés után 1-2 héttel a fugák éles homokkal történő besöprését újra el kell végezni. 

 
2.3.   Talajnedvesség és csapadékvíz elleni védelem:       

A teret határoló épület falazata alatt nem készült szigetelés. Így a talajból felszívódó 
nedvesség jelenléte állandó lehet a falakban. A falazaton lévő vakolat és festés a nedvesség 
hatására állandó jelleg lehullhat. Ezért az épület falai mellett szegélykővel övezve, nagy 
szemű 50 x 50 cm keresztmetszetű mosottkavics réteg készül szivárgócső beépítésével. 
A szivárgócső a fal mellett elvezetve, mintegy 20-40 cm mélységben a bejárat felől hátra 
lejtéssel készül. A szivárgók és a csapadékvíz elvezető csövek az út melletti árokba kerülnek 
bekötésre, ahol a szikkasztás megtörténik. 

 
 

A kivitelezési munka az eseti és hatósági munkabiztonsági 
óvórendszabályok szigorú betartásával történjék! 

 
 
 
 
 
 

 Farád, 2014. május 
 
 
               Szijártó Ottó 
                  tervező 
       okleveles magasépítő üzemmérnök 

   9321 Farád, Szent István u. 20/B. 
          MÉK: É3-08-0176 
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KÉPMELLÉKLET 
 

9344 Rábakecöl, Kossuth u. 
Hrsz.: 191, 25/1, 27/1. alatti 

TÉR 
felújításának tervéhez 

 
 
 

 
 
 

A tér látképei a Kossuth utcáról 
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A tér részlete a Kossuth utcáról 
 
 

 
 
 
 
 

Az óvoda előtti utca részlet 
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Üzletépület

Óvodaépület

Lakóépület

Burkolandó felület:
Burkolatszint:          
Terepszint:              
Útkoronaszint:       

2014. 05.

9321 Farád, Szent István u. 20/B.
okleveles magasépítő üzemmérnök

27/1

Tér felújítási terve

Építési cím: 9344 Rábakecöl, Kossuth u.
Hrsz.: 191, 25/1, 27/1

Építtető:

688,39 m2
- 0,10 és + 0,10 között
- 0,15 és + 0,05 között
+ 0,10

Rábakecöl Község Önkormányzata
9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.

Tervező: Szijártó Ottó MÉK: É-3-08-0176

Rábakecöl Község
Önkormányzata
9344 Rábakecöl, Kossuth u.
Hrsz.: 191, 25/1, 27/1.

191

Beton térkő burkolat       6 cm
Ágyazó vágott kavics  2 cm
Kiegyenlítő törtkavics     5 cm
Geotextília                       1 rtg.
Kavicságyazat              25 cm
Tömörített talaj               
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M 1:500

Rábakecöl Község
Önkormányzata
9344 Rábakecöl, Kossuth u.
Hrsz.: 191.
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Útkoronaszint:                   
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      Anyag            Díj 

Építmény költsége : 3 424 841 Ft 4 732 471 Ft

     

Összesen nettó anyag + díj : 8 157 312 Ft

ÁFA  + 27.0000  % : 2 202 474 Ft

          
Létesítmény bruttó összesen: 10 359 786 Ft

2014. május 26.

aláírás

Megbízó :       Rábakecöl Község Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉS ELŐLAP

Létesítmény : TÉR FELÚJÍTÁSA
Helye :            9344 Rábakecöl, Kossuth u.   Hrsz: 191, 25/1, 27/1.

……………………………………..

                       9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.







Rábakecöl Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének ülése 
2014. május 26. 
10. napirend 

Pályázati eredmények 
Rábakecöl Község Önkormányzata 19/2006. (XII.29) rendelete alapján  

2014. évben megítélt támogatások 
 
Keretösszeg: 450.000,- Ft 
Kihirdetve: 2014. április 22., Beadási határidő: 2014. május 26. 
 

Pályázó Igényelt 
támogatás 

Tervezett felhasználás 2012. évi 
támogatás* 

2013. december Megítélt támogatás Státusz 

Magyar Vöröskereszt 
Rábakecöli Alapszervezete 

55.000,- Ifjúsági vöröskeresztes program szervezése 
Rábakecölben 

50.000,- 60.000,-   

Római Katolikus 
Egyházközség 

100.000,- Templom és kápolnák karbantartása, 
működési költségek, egyházközségi kórus 
működése 

180.000,- 50.000,- 
+ templom és 

templomtér 

  

Napsugár Nyugdíjas Klub 40.000,- Közterületek virágosítása, nyugdíjas 
találkozó, működési költségek 

45.000,- 40.000,-   

Rábamenti Horgász Egyesület 150.000,- Jubileumi rendezvényszervezés, tó 
halasítása, működési költségek 

150.000,- 150.000,-   

„Rábakecöl Iskoláért” 
Alapítvány 

60.000,- óvoda támogatása játékokkal 
fejlesztőeszközökkel, 
gyermekrendezvények megvalósítása 

125.000,- 
+termész. 

50.000,- 
+termész. 

  

Pajtaműhely Hagyományőrző 
Közművelődési Alapítvány 

60.000,- 2014. évi rendezvények költségeire 
(bütykölde, kosárfonó tábor, kézi míves 
találkozó) 

200.000,- 70.000,-   

Rábakecöl Községi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 

80.000,- Működési költségek, részvétel térségi 
tűzoltóversenyen 

50.000,- 80.000,-   

Összesen: 545.000-  800.000,- 500.000,-   
 
* Képviselői felajánlás nélkül 
A Rábakecöli Sportegyesület a Sportrendelet és külön megállapodás alapján a költségvetésben 500.000,- Ft támogatásban részesül. 



Projekt címe: FotóSzíniStúdió-kreatív megoldások Beleden 
Projekt azonosítója: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0118 
 

 

 

Beledi Általános Művelődési Központ 
9343 Beled Vásártér u. 6. 
Tel/fax: +36 / 96 / 257 150 
E-mail: belediovi@kapulan.hu 
Honlap: www.mamkbeled.hu 
AL: 2631|FINYSZ: 21116-2007 
 

 

 

TISZTELT RÁBAKECÖLI LAKOSOK! 

 

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0118 azonosítószámú „FotóSzíniStúdió-kreatív megoldások 

Beleden” című projekt keretében egy települési értéktár-adattárat hozunk létre, melynek 

célja az épített környezeti és szellemi, kulturális és természeti, értékeinek felmérése, 

gyűjtemény készítése. A program eredményeként a létrejövő gyűjtemény egy kiadvány 

formájában fog előállni.  

Hogy mi kerüljön be a települési értéktár-adattárba várjuk javaslataikat. 

Legyen Ön is partner ebben a munkában!  

Minden javaslatot szívesen fogadunk. 

 

Javaslataikat az alábbi elérhetőségeken tehetik meg: 

Személyesen: Tuba Erik polgármesternél fogadóidőben illetve a hivatal munkatársainál, 

 Kovácsné Somogyi Mónikánál Rábakecölben a Soós Imre Kulturális Központban, 

Mórocz Ildikónál és Tóth Nikolettánál Beleden a Művelődési Házban. 

Telefonon:06/96 257-125; 06/20 593-40-15; 06/20-389-78-42 

E-mailben: felnottkepzes@mvh-beled.koznet.hu , toth.nikoletta.hu@gmail.com  

 


