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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: 
 
22/2014. (IV.14.) határozat a templomtéren lévő első világháborús emlékmű és környezetnek 
felújításáról 
34/2014. (V.26.) határozat pályázat benyújtása kedvezményes számítógépekre 
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, 4 db számítógépet nyertünk el, melyhez 86.000 Ft 
önerőt kellett biztosítani. 
35/2014. (V.26.) határozat pályázat benyújtásáról a Kossuth utca 20-23 előtti terület 
térkövezésére. A pályázat elutasításra került. 
37/2014. (V.26.) határozat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli 
Régió Támogató Szolgálata részére térítési díj bevezetéséhez egyszeri jelleggel 10.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásról 
39/2014. (V.26.) határozat civil szervezetek támogatásáról 
 
A 36/2014. (V.26.) határozat alapján Első világháborús emlékmű és környezetének 
felújítására készített pályázatunkat eddig nem tudjuk beadni, mivel határozatlan időre 
felfüggesztették a pályázatok benyújtását. 
 
A Liget Műhely Alapítvány támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót benyújtottuk, 
elfogadták. 
 
Az elmúlt időszakban az alábbi hatósági ellenőrzéseken estünk át és feleltünk meg: 

- Vízelvezető rendszer helyszíni ellenőrzése 
- Szelektív hulladékgyűjtő sziget ellenőrzése 
- Tűzvédelmi átfogó ellenőrzés 

 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz szúnyoggyérítés 
végrehajtására kérelmet nyújtottam be. 
 
Nyári diákmunka kérelem benyújtására 5 fő 1 hónapos foglalkoztatására nyertünk el 100 % 
mértékű támogatást. 
 
A Vöröskereszt Kapuvári Alapszervezete az általa készített pályázaton a Rábakecöli 
egészségnaphoz 130.000,- Ft támogatást nyert el. Köszönjük az eredményes pályázati munkát 
és együttműködést! 
 



 
 
Június 21. napján az Önkormányzat közreműködésével sikeresen megvalósítottuk a Civil Bált. 
Köszönjük a civil szervezetek aktivitását, a Coop Boltnak a vacsorát, a 6:3 Kiskocsmának a 
fődíjat, a lakosságnak a tombola felajánlásokat és Horváth Dórának a tiszteletdíj felajánlását. 
 
Telenorral aláírtuk az új, jelentősen kedvezőbb feltételeket biztosító telekommunikációs 
szerződést. 
 
Nyári gyermekétkeztetésre benyújtott kérelmünk pozitív elbírálásban és 71.280,- Ft 
támogatásban részesült. 
 
 
 
 

Rábakecöl, 2014. július 7. 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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6. napirend: Hozzájárulás központi háziorvosi ügyelet működéséhez 
 
 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 

Dr. Gregorovics István az OXITRANS ügyvezetője a Kapuvár–Beledi Kistérségi Többcélú 
Társulását megkereste, hogy az orvosi ügyelet jelentős működési költségének növekedése 
miatt 2014. évtől bruttó 5 Ft/fő/hó-val emelje meg a Kis-Rába menti Kistérségi Központi 
Háziorvosi ügyelet szolgáltatási díját. 
A díj emelési kérelme mellett vállalta, hogy az ügyeletes gépjármű lecserélését a cég az 
elkövetkező időszakban biztosítja.  
A Társulás a díj emelése mellett döntött, így szükséges a Társulási tagok 1 lakosra jutó éves 
hozzájárulásának 50 Ft/év-re történő emelése. 
Úgy gondolom, hogy minden érintett önkormányzat és lakossága számára fontos, hogy 
központi háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet a továbbiakban is működjön, ezért javaslom 
a társulási döntés támogatását. 
 
Az előterjesztéshez mellékelten csatolom az előzőekben említett kérelmet, továbbá a 
településekre számított éves hozzájárulás összegét. 
 
 
 
 

Rábakecöl, 2014. július 2. 
 
            Tuba Erik 
          polgármester 
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7. napirend: Intézményfenntartással kapcsolatos döntések 
 
 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
 

a) Óvodavezető álláshelyre kiírt felhívásra érkezett pályázatok értékelése, óvodavezető 
megbízása 

 
A 24/2014. (IV.14.) határozattal a Rábakecöli Napköziotthonos Óvoda vezetői álláshely 
pályáztatásáról döntött a Képviselő-testület. A meghirdetett felhívásra sajnos nem érkezett 
pályázati anyag, így javaslom, hogy 1 éves határozott időre a vezetői feladatok ellátásával 
Horváth Gyuláné óvónőt bízzuk meg. 
 
 

b) Rábakecöli Napközi Otthonos Óvoda személyi feltételeinek biztosítása 
 
Bors Jenőné óvodavezető felmentésével, és Horváth Gyuláné óvodavezetői feladatellátással 
történő megbízásával szeptembertől létszámhiány keletkezik. A megfelelő szakellátás 
biztosítása az alábbi intézkedések valamelyikével megoldható lehet: 

- Az Önkormányzatnál jelenleg foglalkoztatott létszám átcsoportosítása 
- Határozott idejű teljes vagy részmunkaidős óvónői álláshely meghirdetése 
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