Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
12/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Soós Imre Kulturális Központ
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,
lakosság részéről 16 fő.
Tuba Erik polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a
közmeghallgatás határozatképes.
Ezek után ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait:

Napirendi pontok:
1.) 2013. évi költségvetési koncepció ismertetése
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
4.) Lakossági igények felmérése a 2013. évi költségvetés tervezéséhez
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása
1.) 2013. évi költségvetési koncepció ismertetése
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a költségvetési koncepciót az államháztartásról szóló
törvény alapján november 30-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Az önkormányzatok életében a legjelentősebb változás 2013-tól az, hogy a jelenlegi feladatok
egy részét az állam közvetlenül biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi
feladatok ellátását végzik majd. A jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő
többsége az államigazgatási szervekhez, a járási kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az
igazgatási feladatok országon belül egyenlő színvonalon történő ellátását.
A cél a 2013. végéig kialakítandó – „egyablakos ügyintézés” kialakítása. Ez azt jelenti, hogy
az állampolgárok egyetlen helyen, a kormányablaknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni.

A járási hivatalok kialakításával és az államigazgatási feladatoknak a járási hivatalok által
történő átvételével együtt fő szabály szerint megvalósul az államigazgatási és az
önkormányzati feladatok szétválasztása is. Járási hivatalok tehát kizárólag államigazgatási
ügyeket vesznek át, önkormányzati feladatokat nem.
Az államigazgatási feladatok január 1-vel a következő négy szinten fognak tehát
megvalósulni: járási központ /törzshivatal/, kirendeltségek, ügysegédek és helyi ügyintézési
helyszínek. A kormányhivatalok vezetői 2012. október 31-ig az önkormányzatokkal
megállapodást kötöttek a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről és a használatba vett
ingatlanokról és ingóságokról. „Körjegyzőségi” szinten jelenleg 2 fő köztisztviselő
jogviszonya a járási hivatal keretében kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 2013. január 1-től ott, ahol a lakosságszám nem éri
el a kétezer főt. Ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor
a város a székhelytelepülés, jelen esetben Beled. A hivatal létszámát az érintett települések
képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi
önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. A városi, valamint a kétezer főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos
település kezdeményezi.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával szóló megállapodásban meghatározattak
szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy
időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Beled székhellyel működő közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések: Edve,
Dénesfa, Rábakecöl, Vásárosfalu, valamint Répceszemere község jelentette be csatlakozási
szándékát.
Az önkormányzat feladatellátását, a település fejlődését alapvetően az határozza meg, hogy
milyen összetételű és nagyságrendű forrás (működési, fejlesztési) áll rendelkezésre.
• a helyi adókat továbbra is az önkormányzat kezeli,
• az intézmények által díjazás ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe vevők száma
várhatóan csökkeni fog,
• a gazdasági környezet változása miatt a működési és felhalmozási célra átvett
pénzeszközök mérséklődnek vagy megszűnnek,
• működési hiány nem tervezhető,
• csak éven belüli működési /likvid/ hitelt lehet felvenni,
• önkormányzat hitelképességének korlátai vannak, amely abban nyilvánul, meg, hogy a
testület saját bevételének legfeljebb 50 %-ig vállalhat kötelezettséget 2012 évtől
/kivéve: az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezésére szolgáló hitelek, a
Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségvállalások, költségvetési éven
belüli működési célú hitel, valamint az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség
megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelek esetében/,
• a helyi bevételek (adó és közterület foglalási díj) legfeljebb a 2012. évi szinten
tervezhetők.
2013. évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is.
A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel
együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb
része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra
kerül a központi költségvetésbe.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett
önkormányzati feladatok /igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi
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adóztatás stb./ teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok
jövedelemtermelő képességétől függő – általános támogatás szolgálja.
(2013. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy január 1-től különválnak az önkormányzati és az
államigazgatási feladatok. A Beledi Közös Önkormányzati Hivatalhoz Beled, Edve, Dénesfa,
Rábakecöl, Vásárosfalu településeken kívül Répceszemere csatlakozik. A hivatali létszám
tudatában határozzák meg a feladatokat, és az ügyfélfogadást. Építési hivatal csak Sopronban,
Győrben és Mosonmagyaróváron fog működni. Beledben októbertől lesz kirendeltség vagy
kormányablak, erre kaptak ígéretet. A lakosságnak tehát nem kell Kapuvárra beutazni ügyet
intézni, azt helyben meg tudják oldani. Rábakecölben lesz ügysegéd, aki heti 1-2 alkalommal
jön, és összegyűjti az ügyeket, amik a járási hivatalhoz tartoznak. Az óvodai ellátás kötelező
feladata lesz az önkormányzatoknak. Az óvodai feladatokat Rábakecölben 2 óvónő és 1 dajka
látja el. Éves szinten a finanszírozás 54.000 Ft gyermekenként, ami nem biztos, hogy
elegendő lesz. Az oktatás január 1-től állami feladat lesz. A gyerekek szállítását hogy ki
finanszírozza, még nincs letisztázva. Az erre irányuló felvetésére még nem kaptak választ.
2.) Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: összefoglalja a 2012. év során önkormányzatuk környezetvédelmet
és a lakóhely környezeti állapotát érintő néhány intézkedését:
Környezetvédelmi intézkedések:
- Immár sokadszorra csatlakoztak áprilisban a Magyar Közút által Föld Napja
alkalmából szervezett szemétgyűjtő akcióhoz.
- Szelektív hulladékgyűjtés: A Rekultív Kft PET palack gyűjtését végez a településen.
A Községházán 2007. óta gyűjtik az elemeket, mobiltelefon akkumulátorokat, 2009től pedig a fénycsöveket és izzókat is. A hagyományos lomtalanítás mellett 2007.
évtől január közepén 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 2,9 MFt
önerőt kell településüknek biztosítani, ebből 2012. évben 1.692 eFt önerőt utaltak el.
- Az „újhidi” út mentén szikkasztó árok építése és felújítása, valamint a mezőgazdasági
út karbantartása valósult meg
- A 8611 közút mentén a fenntartó Magyar Közút Kht. faültetést hajtott végre.
- Az Óvoda 2 csoportszobáján nyáron ablakcsere történt, jelenleg folyamatban van a
második lépésben gazdasági irodán és konyhán megvalósuló nyílászáró csere. A
sportöltözőn 3 új ablak cseréje történik meg.
- Az IKSZT kisléptékű fűtéskorszerűsítésére 409 eFt-ot költöttek.
- A környezeti állapot fenntartását, javítását szabályozó rendeletek megszegése miatt 2
esetben csak felszólítás, 4 esetben felszólítást követően bírság is került kivetésre.
- Szennyvíztartályok beszerzése történt, hogy a felmerülő lakossági igényeket azonnal
ki tudják szolgálni
- Közterületeiket folyamatos kaszálták a parlagfű netesítés jegyében
Lakóhely környezeti állapotát érintő intézkedések:
- A civil szervezetek támogatásából, annak egy részét a Napsugár Nyugdíjas Klub
virágosította közterületeiket.
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A lakosság és az önkormányzat összefogásával a Dózsa és az Arany János utca 1-1
járdája készült idén el. Név szerint külön megköszöni Vas István és Kovács Dénes
mestermunkáját, amelyet társadalmi munkában vállaltak el.
- A József Attila utcában megtörtént a gyaloghíd felújítása.
- A Rákóczi utcában a közúton összegyűlő víz elvezetése sok éves probléma volt,
melyre talán sikerült végleges megoldást találni.
- A Petőfi utca útpadka felújítása tavasszal készült el.
A Katasztrófavédelem javaslatot kért veszélyes anyagszállítás útvonal, útszakasz
korlátozására. A közintézményekre való tekintettel a közforgalomban érintett Kossuth utcát
korlátozásra terjesztette fel.
Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi utak állapota jó, a gyalogjárdák közül még
több felújításra szorul. A mezőgazdasági utak – különösen az őszi munkálatok után – szinte
kivétel nélkül rossz állapotúak. 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.
Ismét 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.
Köszönettel tartozik azért az évről-évre növekvő példás összefogásért, melyet a helyi lakosság
– még ha többnyire ugyanazok is a visszatérő arcok – és vállalkozások tanúsítanak a
rendezvényeik megvalósítása és a belterületeink csinosítása során.
3.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Magyar Közút Kht. a 8611 közút mentén faültetést
végzett el. Felhívja a területen érintett földtulajdonosok és gazdálkodók figyelmét arra, hogy a
Közútkezelő ellenőrizni fogja a fák állapotát, és amennyiben hiányosságot tapasztal, pótlásra
kötelezi a tulajdonost, szükség esetén bírságot szab ki.
Az idei évben nem hirdetnek külön alkalmat elektronikus hulladékgyűjtésre. A feleslegessé
vált vagy meghibásodott háztartási berendezésekkel kéri, segítsék az óvodát. Az akció
keretében összegyűjtött elektronikai hulladékért pénzbeli támogatást kap intézményük.
Kéri, hogy a hulladékszállítási szolgáltatáson túl a pet palack gyűjtést valamint az imént
felsorolt lehetőségeket egyaránt használják ki, semminemű hulladékot ne rakjanak le
környezetükben. Volt már példa illegális hulladéklerakásért történő bírság kiszabására.
Felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy 2012. december 1. napjától 2013. február 28. napjáig
tűzgyújtási tilalom van életben. Kéri, hogy az avart, nyesedéket és egyéb hulladékot 2013.
március 1. napját követően tüzeljék el, azt közterületre ne helyezzék ki.
Tájékoztatja ügyfeleiket, hogy az Önkormányzat Hivatala a decemberi szombati valamint a
két ünnep közötti munkanapokon nem tart ügyfélfogadást.
Szeretne a lakosság figyelmébe ajánlani két ünnepi programot. 2012. december 9. vasárnap a
Bábi néni kincsesházában nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Luca napi kézi míves
találkozó. A 4 gyertya című adventi rendezvénysorozatuk 4 decemberi szombaton biztosít
programot az érdeklődők számára.
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4.) Lakossági igények felmérése a 2013. évi költségvetés tervezéséhez
Előadó: Tuba Erik polgármester
Boros Margit könyvtáros: elmondja, hogy találkozott a megyei könyvtár igazgatójával, és
beszélgettek arról, hogy mi várható a könyvtári szolgáltatás terén. Tájékoztatta arról, hogy a
mozgókönyvtár megszűnik, és dönteni kell arról, hogy a megyéhez csatlakozzanak. A
finanszírozás függ az aktivitástól, ami nagyon gyér, a látogatók létszáma lecsökkent.
Véleménye szerint szinte felesleges a szolgáltatás, az a 10 olvasó viszont elvárná, hogy
mindig új könyvekhez juthasson hozzá. Pl. író-olvasó találkozót lehetne szervezni a
látogatottság növelése érdekében.
Az ülésekről a videó felvételt nagyon hiányolja, úgy mindenki láthatta az üléseket.
Tuba Ernőné helyi lakos: játékos foglalkozással is lehetne növelni az aktivitást.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy amióta a Molnár TV-hez tartoznak, csak
összefoglaló készül a rendezvényeikről. Saját TV biztos, hogy nem megoldható.
A mozgókönyvtári szolgáltatás arról szól, hogy könyvet a központi könyvtárból is lehet
kölcsönözni. A finanszírozást az államtól a megyei könyvtár fogja kapni.
Takács Imréné helyi lakos: elmondja, hogy sok helyen az útpadka lesüllyedt, nem lehetne-e
feltölteni? Kerékpárosok számára balesetveszélyes. A járdák is elég rossz állapotban vannak,
nagyobb figyelmet kellene fordítani a gondozásukra.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a közútnak jelezte már az útpadkával kapcsolatos
problémát, volt bejárás is, és el is ismerték, hogy szakaszosan felújításra szorul, de nem
történt előrelépés. Jelezni fogja újra.
Kertész Antal helyi lakos: elmondja, hogy a „Sztalin” út vége nagyon balesetveszélyes, mert
az ott lévő hársfától beláthatatlan az út, és az ott lévő táblától sem lehet belátni a falu felé.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a fakivágás engedélyezés jegyzői hatáskör.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy amennyiben balesetveszélyes, engedélyezi a
fakivágást. Meg kell nézni, hogy közterületen helyezkedik-e el, hogy kinek a tulajdona?
Pandurné Horváth Gyöngyi: elmondja, hogy az önkormányzati telefonos flotta előfizetője, és
500 Ft-ot fizet internetre függetlenül attól, hogy használja vagy nem használja. Nem lehet-e
ezt valamilyen módon lemondani?
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy sajnos ezt annak is meg kell fizetni, aki nem
használja az internetet. Ezt el kell fogadni, vagy lemondani az előfizetést.
Mindezek után, mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 18,55
órakor bezárta.
K.m.f.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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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
Közmeghallgatás
2012. november 30.
1. napirend: A 2013. évi költségvetési koncepció
Előterjesztés
Tisztelt Rábakecöliek!
Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24 §-a
értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. /XII.31./ Korm. rendelet (Ávr.) 26. §-ában
foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját az alábbiak
figyelembevételével állítja össze:
- a helyben képződő tervévi bevételek
- a kötelezettségvállalások és más kötelezettségek
- a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását
megalapozó koncepciót a következők szerint fogadta el a Képviselő-testület:
I. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati
döntések
A helyi adórendeletek változatlanul hagyásával kívánjuk az adózók gazdasági válság okozta
terheit enyhíteni, de számítunk az adózási fegyelem további erősödésére, ennek érdekében
határozottabban fel kell lépnünk.
Jelenlegi információnk szerint a közműadó bevezetése állami hatáskörben marad.
II. Az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezők
Az önkormányzatok életében a legjelentősebb változás 2013-tól az, hogy a jelenlegi feladatok
egy részét az állam közvetlenül biztosítja, a helyi önkormányzatok inkább a sajátosan helyi
feladatok ellátását végzik majd. A jövőben az államigazgatási feladat- és hatáskörök döntő
többsége az államigazgatási szervekhez, a járási kormányhivatalokhoz kerül, biztosítva az
igazgatási feladatok országon belül egyenlő színvonalon történő ellátását.
A cél a 2013. végéig kialakítandó – „egyablakos ügyintézés” kialakítása. Ez azt jelenti, hogy
az állampolgárok egyetlen helyen, a kormányablaknál tudják majd hivatalos ügyeiket intézni.
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A járási hivatalok kialakításával és az államigazgatási feladatoknak a járási hivatalok által
történő átvételével együtt fő szabály szerint megvalósul az államigazgatási és az
önkormányzati feladatok szétválasztása is. Járási hivatalok tehát kizárólag államigazgatási
ügyeket vesznek át, önkormányzati feladatokat nem.
Az államigazgatási feladatok január 1-vel a következő négy szinten fognak tehát
megvalósulni: járási központ /törzshivatal/, kirendeltségek, ügysegédek és helyi ügyintézési
helyszínek. A kormányhivatalok vezetői 2012 október 31-ig az önkormányzatokkal
megállapodást kötöttek a járási hivatalokhoz kerülő köztisztviselőkről és a használatba vett
ingatlanokról és ingóságokról. „Körjegyzőségi” szinten jelenleg 2 fő köztisztviselő
jogviszonya a járási hivatal keretében kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy
közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 2013. január 1-től ott, ahol a lakosságszám nem éri
el a kétezer főt. Ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike város, akkor
a város a székhelytelepülés, jelen esetben Beled. A hivatal létszámát az érintett települések
képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. Megállapodás hiányában a városi
önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. A városi, valamint a kétezer főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos
település kezdeményezi.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásával szóló megállapodásban meghatározattak
szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy
időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Beled székhellyel működő közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések: Edve,
Dénesfa, Rábakecöl, Vásárosfalu, valamint Répceszemere község jelentette be csatlakozási
szándékát.
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a
következők szerint:
1. /2013 első négy hónapjára időarányos támogatás /átmeneti támogatás/ illeti meg az
önkormányzatot annak figyelembevételével, hogy az önkormányzati hivatal működéséről
2012. év december hónapban gondoskodott.
2./ 2013. május 1-től nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot
annak figyelembevételével, ahogy 2013 május 1-én az önkormányzati hivatali
feladatokról gondoskodik.
A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert
átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező
önkormányzatot, vagy az 1. pont szerinti körjegyzőségi hivatalt vagy a 2. pont szerinti közös
önkormányzati hivatal székhely települését.
Az átmeneti támogatást 2013. május 1-ig éves támogatásként kell megállapítani, amelynek
folyósítása öt részletben történik. 2013. május 1-től megillető nyolc havi időarányos
támogatás folyósítása nyolc részletben nettó finanszírozás keretében történik.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
A korrekciós tényezőt a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosság
számából számított összeg. Jelenlegi információink alapján a közös önkormányzati
hivatalunknál az elismert létszám 16,5 fő.
III. Tervezhető források
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Az önkormányzat feladatellátását, a település fejlődését alapvetően az határozza meg, hogy
milyen összetételű és nagyságrendű forrás (működési, fejlesztési) áll rendelkezésre.
• a helyi adókat továbbra is az önkormányzat kezeli
• az intézmények által díjazás ellenében nyújtott szolgáltatást igénybe vevők száma
várhatóan csökkeni fog,
• a gazdasági környezet változása miatt a működési és felhalmozási célra átvett
pénzeszközök mérséklődnek vagy megszűnnek,
• működési hiány nem tervezhető
• csak éven belüli működési /likvid/ hitelt lehet felvenni
• önkormányzat hitelképességének korlátai vannak, amely abban nyilvánul, meg, hogy a
testület saját bevételének legfeljebb 50 %-ig vállalhat kötelezettséget 2012 évtől
/kivéve: az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezésére szolgáló hitelek, a
Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségvállalások, költségvetési éven
belüli működési célú hitel, valamint az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség
megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelek esetében/
• a helyi bevételek (adó és közterület foglalási díj) legfeljebb a 2012. évi szinten
tervezhetők
1. Központi támogatás
2013. évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is.
A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel
együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb
része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra
kerül a központi költségvetésbe.
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályzás
átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az
eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az
ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek
szétválásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási
technikát igényelnek.
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett
önkormányzati feladatok /igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi
adóztatás stb./ teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok
jövedelemtermelő képességétől függő – általános támogatás szolgálja.
Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati
törvényben meghatározott célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó
elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételek meghatározott mértékével /a
gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg,
valamint az egyéb helyi adók összegének fele/ és az ezt követően fennmaradó különbözethez
biztosít a központi költségvetés támogatást.
Ezen számítási metódus miatt nem tudjuk meghatározni összegszerűen, hogy
önkormányzatunkat mekkora állami normatíva fogja megilletni 2013. évben.
Köznevelés
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja az állam felelősségét, illetve
azt, hogy az állami feladatellátás az eddigi állami-önkomrányzati feladatmegosztás jelentősen
megújuló formájában él tovább.
2013 január 1-től az állam 3000 főnél kisebb lélekszámú településeknél átveszi az alapfokú
oktatás /iskola/ irányítását de az óvoda fenntartása továbbra is önkormányzati kézben marad.
Tehát önkormányzatunk fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges
támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az
itt dolgozó – a szaktörvény feladatszervezési /csoport átlag létszám, foglalkoztatási időkeret,
gyermekkel töltendő kötött idő/ előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát
segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes
mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.
Tehát az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés
célzott és nevesített támogatást biztosít. A gyermekétkeztetés finanszírozása változatlan
marad.
Szociális és gyermekjóléti ellátás
Jelentős változások várhatóak 2013. évben. A módosítások értelmében az önkormányzati
szektor szerepe az alapellátások területére fog koncentrálódni, az érintettek minél komplexebb
„otthonközeli” ellátása érdekében.
Pénzbeli ellátások
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző
hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló törvény alapján 2013 január 1-től a normatív ápolási díjról, az időskorúak
járadékáról, és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni. Ezek
11 havi forrása így kikerül az önkormányzati támogatásokból, és átadásra kerül a KIM fejezet
részére.
A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek.
A létalap:
- alaptámogatási komponense nyújt segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező
háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti /azaz ide
tartozik a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális
segély/.
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert
egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat. /pl. lakásfenntartási
támogatás/
Nyári gyermekétkeztetés
A gyermekszegénység elleni program keretében 2013. évben is lehetőség lesz a rászoruló
gyermekek nyári étkeztetésének megszervezésre. Támogatásra azok a települési
önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.
Egyéb ágazati feladatok
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása központosított előirányzat alapján a települési önkormányzatok – csak úgy, mint
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eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai,
műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthatnak
pályázati úton támogatáshoz.
2. Átengedett bevételek
A gépjárműadó átengedés mértéke is csökken, 100 %-ról 40 %-ra továbbá a helyben maradó
személyi jövedelemadó részesedés megszűnik. /a feladatátcsoportosításhoz kapcsolódó részük
átkerül az érintett fejezetbe /pl. iskola pedagógus bérre, szociális szakellátásra/ a feladatátcsoportosítással nem érintett pedig általános jellegű támogatásba épül be.
A jövedelemkülönbség mérséklés rendszere is megszűnik, helyette az átalakított támogatási
rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás
segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz.
Adónem/Év (MFt)
Gépjárműadó
SZJA 8 %
Jövedelemkülönbség mérséklés
Általános jellegű támogatás
Feladatfinanszírozás
Összesen

2012. tervidőszak
5
5,7
17,3
28

2013. tervidőszak
2
0
0
nem ismert
nem ismert
nem ismert

3. Saját források
3.1. Helyi adó
A gazdasági válság elhúzódó hatásaival 2013. évben is számolni kell. Nem tervezhetjük a
helyi adóbevételek növelését. A 2012. évre tervezett bevétel szintjét meg kell őrizni az adót
nem fizető adóalanyok további felderítésével, a hatékony adóellenőrzéssel és a behajtási
munka folytatásával.
A helyi adók – így az iparűzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az
ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad,
és helyben járul hozzá a feladatokhoz.
A talajterhelési díj a költségvetés szempontjából nem szabadon felhasználható bevétel, az a
Környezetvédelmi Alap forrását képezi. A díjbevételekben csökkenés várható, mivel 2012
február 1-től 360 Ft/m3-ról 3600 Ft/m3 összegre változott. Az egységdíj megemelése miatt
többen kötöttek rá a csatornahálózatra.
A működési kiadások egy részét a realizált helyi adók biztosítják ezért fontos azok minél
teljesebb körű feltárása, beszedése.
3.2. Működési bevételek
A 2013. évi bevételek tervezésnél el kell érni, hogy a tapasztalatok alapján, a várható
teljesítéshez közelebb álló reálisan tervezett bevételekről dönthessen a Képviselő-testület.
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A térítési díjak jelentős növelésével a lakosság már nem terhelhető. Az intézmények által
díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásoknál, továbbá a térítési díjaknál – a törvényi
előírásoknak megfelelően – elvárás a költségeken alapuló bevételek elérése.
Fontos és sürgető a nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységek esetén olyan
bevételi mértékek meghatározása, amelyek legalább a rezsi jellegű költségeket fedezik (pl.
terembérlet)
3.3. Átvett pénzeszközök
A bevételek tényleges teljesülésének tapasztalatai alapján törekedni kell a támogatás értékű
bevételek és az átvett pénzeszközök reális megtervezésére.
Számolni kell az egészségügy finanszírozási rendszerének változásával, ami valószínűsíthető,
hogy az OEP támogatás csökkenésével jár.
A mozgókönyvtári normatíva 2013. évtől megszűnik (560 eFt).
További átvett pénzeszközként csak azok az összegek számolhatók el, amelyek ellenében az
átadó szervezet vagy személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást
nem kér. Az abból megvalósítható eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az
önkormányzatot számadási kötelezettség nem terheli.
3.4. Felhalmozási célú bevételek
A felhalmozási célú bevételek realizálhatóságát a vagyongazdálkodás határozza meg. A
vagyongazdálkodással a költségvetési koncepció külön fejezete foglalkozik (VI.
Vagyongazdálkodás).
Fejlesztési és felújítási feladatok kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére tervezhetők.
Ezen bevételek növelése érdekében törekedni kell a piaci lehetőségek maximális
kihasználására. /a bérbeadás és az értékesítés terén egyaránt/.
E bevételi előirányzatok túltervezése – ennek következtében bevételi elmaradás keletkezése –
a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti. Ennek megakadályozására indokolt tartalék
képzése, tervezése melyre a bevételek beérkezésének függvényében vállalható kötelezettség,
illetve annak függvényében használható fel.
Gondoskodni kell a bevételek beszedéséről. Ehhez naprakészen kell vezetni a megfelelő
nyilvántartásokat, a bevételi előírásokról, a bevételek beérkezéséről és meg kell hozni a
szükséges intézkedéseket a hátralékokra vonatkozóan.
Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségekben rejlő forrásokra.
Egyre inkább nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok számára folyamatosan szűkülő állami
források pótlására ez a terület válik kulcsterületté. Az az önkormányzat, amely hatékonyan
tud a pályázati forrásokra pályázni, óriási helyzeti előnybe kerül azokkal szemben, amelyek
önerő, vagy adminisztratív nehézségek miatt ezeket a lehetőségeket nem tudják kihasználni,
ezzel egyidejűleg a leszakadásuk is egyre inkább érzékelhető lesz.
Önkormányzatunk számára a következő évben is nagyon fontos a pályázatfigyelés, a
kiszemelt pályázatok előkészítése, a pályázati anyagok korrekt, és következetes összeállítása,
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a pályázati határidők betartása, valamint a megnyert pályázatok esetében a hatékony projekt
menedzselés, és a megbízható elszámolás.
3.5. Finanszírozási bevételek
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a 2011. évi CXCIV. törvény10. §. /2/
bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet úgy,
hogy a tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének
végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Az önkormányzat működési célra éven belüli likvid hitelt vehet fel Kormány engedélye
nélkül /pl folyószámla hitel/.
IV. Kiadások
1. A létszám és a személyi juttatások tervezése
A létszámot 2013. évre az alábbiak szerint kell tervezni
•
•

A tervezésnél figyelembe kell venni a feladatátrendeződés miatti létszámváltozásokat.
A létszám az év közben belépett fejlesztésekkel és azok szintre hozásával, továbbá a
2013. évben indokolt fejlesztésekkel növelhető

Létszám személyi juttatás előirányzat nélkül nem tervezhető.
A személyi juttatásokat úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti
kifizetésekre. A törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre előirányzatot kell képezni, azt
nem lehet a várható megtakarításokra alapozni.
A 2013. évi tervezés során változatlan mértékű illetményalap/alapilletménnyel kell
számolni, a személyi juttatás illetmény-fejlesztés címen nem növelhető.
Ennek ellenére a személyi juttatások tervezésénél a következő – jogszabályi előírásokon
alapuló – kötelezettségekkel számolni kell az eredeti előirányzatban.
- közalkalmazottak tekintetében biztosítani kell a 3 évenkénti kötelező feljebbsorolások
és a jubileumi jutalmak fedezetét, a törvényben megállapított egyéb juttatásokat,
valamint az egyéb javadalmazásokat.
- Biztosítani kell a minimálbér mértéke változásának fedezetét /törvényjavaslat alapján
minimálbér összege 97 000 Ft, a garantált bérminimum összege 113 000 Ft/
A munkaadókat terhelő járulékokkal a hatályos jogszabályok alapján kell számolni.
A közalkalmazottak megtartása és a munkamorál jobbá tétele érdekében biztosítani kell
részükre azokat a juttatásokat, amelyek eddig is megillették őket. A közalkalmazottak és a
munkatörvénykönyvesek esetében is fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébetutalvány juttatásával kell számolni az előző évi juttatással megegyezően.
2. Dologi kiadások tervezése
A nehéz gazdasági körülmények között is törekedni kell a működtetés egyensúlyának
fenntartására 2013. évben is. A dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság
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követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását,
rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő
helyekre koncentrálódjon.
Dologi kiadásoknál az infláció mértékét figyelembe kell venni, mivel az előirányzatainkat
emelni fogja. A kiadásokat csökkenteni kell az egyszeri feladatokra biztosított támogatások
összegével. A következő évi tervezésnél ezért kiemelt fontosságú, hogy a képviselőtestület felülvizsgálja, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyek további
finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad felvállalni.
A realizálható források függvényében biztosítani kell az önkormányzat, a hivatal, valamint az
intézmények zavartalan működését.
Az élelmezési norma emelése várható a táplálkozás egészségügyi szabályok módosítása,
valamint a nyersanyagköltség emelkedése miatt.
Az intézményeknek a kapacitások jobb kihasználásával és a pályázati lehetőségek széleskörű
igénybevételével kell törekedniük a működési bevételeik növelésére, ezáltal az önkormányzati
támogatás csökkentésére illetve a kötelező feladataik jobb színvonalon történő ellátására.
Ennek során az intézmények elsősorban olyan pályázatokat nyújthatnak be, amelyekhez
minimális /10-20%/ önkormányzati támogatás szükséges.
Az egészségügy finanszírozása 2009. III. negyedévben megváltozott. Az új finanszírozási
rendszer az OEP támogatás csökkenését eredményezte. A 2013. évi költségvetésben védőnői
körzet megszűnésével kell számolni.
3. Támogatások, pénzeszköz átadások
Függetlenül attól, hogy a támogatási célok nem jelentenek az önkormányzat számára kötelező
feladatot, meg kell tartani azokat a támogatási formákat amelyek immár hagyományosak, a
lokálpatrióta program részévé váltak, közösségi célt szolgálnak és a település lakói körében
elismertek. E támogatási formák személyes kapcsolatot biztosítanak az önkormányzat és a
támogatott között, az odafigyelés fontos eszközévé vált, azonban szelektálni kell azon
kiadásokat, melyek nem kötelező feladatok.
2013. évtől megszűnik a „körjegyzőségi” hozzájárulás (7.391eFt), mivel a közös
önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos támogatást a székhely település kapja.
4. Ellátottak pénzbeli juttatása
Szociális gondoskodás továbbra is kiemelt feladata kell, hogy maradjon az
Önkormányzatnak. A szociális juttatásokat legalább a 2012. évi eredeti előirányzat szintjén
indokolt tervezni.
5. Felhalmozási kiadások tervezése
a.) Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek
Gondoskodni kell az önkormányzati ingatlanok, elsősorban középületek tervszerű
állagmegóvásáról.
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Tervezni kell a mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projektre az önrész
átadást, amely nem az önkormányzat beruházásaként valósul meg, de az önkormányzatnak is
szerepe van a fejlesztés megvalósításában.
- Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet pályázati
forrásokból kívánjuk megoldani, tehát biztosítani kell a költségvetésben egy nagyobb összeget
– a céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz benyújtandó pályázati saját erő
fedezetére. A pályázatokhoz kapcsolódó saját források vonatkozásában kiemelt szempontként
jelöljük meg, hogy olyan pályázatokon indulunk, melyek a tervben megjelölt célokat segítik
és az elnyerhető támogatási arány legalább a megvalósítandó projekt értékének 80%-át eléri.
- Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél:
• Leader pályázatok benyújtása
• mezőgazdasági útfelújítás
• Járdafelújítások (lakossági összefogással)
• MVA pályázat: „Templomtér” felújítása
• Energia hatékonyságot fokozó beruházások (csak pályázati forrás esetén)
• pályázatokhoz önerő biztosítása
• Működési célú, közösségfejlesztő, kulturális pályázatok (pl. IKSZT programok,
képzések, óvoda, stb.)
6. Területfejlesztési feladatok
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által
korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.
- Társulások:
Jelenleg tagként jelen vagyunk 9 társulásban, melyekből az alábbiak működésével
2013. január 1. napjától is számolhatunk:
• Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület
• Egyesített Szociális Központ Beled (Házi gondozás, Szociális
étkeztetés, Családi napközi)
• Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
• Rába Szövetség
• TÖOSZ
A 2013. évi tagdíjak összegét a még működő társulások, valamint azokban vállalt szerepünk
felülvizsgálatával kell megtervezni.
- Környezetvédelem
• virágosítás
• parkosítás
• szelektív szemétszállítási program
• energia
hatékonyságot
növelő
fejlesztések
(fűtéskorszerűsítés,
világításkorszerűsítés)
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása, terveztetése
Diáktámogatási rendszer
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Az önkormányzat évek óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj programnak. A
következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez, tehát részt vesz a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj és az Arany János tehetséggondozó programokban. Az
önkormányzatot terhelő kifizetések fedezetét tervezni kell a 2013. évi költségvetésben.
- Sportfeladatok
A helyi sportfeladatok – nem kötelezően ellátandó feladatok ugyan – de a sportolni vágyók
igényeinek kielégítésére és a színvonalasabb ellátása érdekében az önkormányzat a korábbi
évekhez hasonlóan és anyagi lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújt a sporttal foglalkozó
helyi szervezetek támogatására anyagi lehetőségeink függvényében figyelembe véve a
Sportfejlesztési koncepcióban és a Sportrendeletben foglaltakat.
A tornaterem üzemeltetését továbbra is külön szakfeladaton biztosítjuk.
- Kulturális feladataink
- Törekedni kell arra, hogy Rábakecöl község kulturális élete folyamatos bemutatásra
kerüljön.
- Falunap megrendezése
- Karácsonyi csengőszó
- Idősek Napjának megrendezése
- Nemzeti ünnepek
- Falukirándulás
- Ismeretterjesztő előadások
- Pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása annak érdekében, hogy a
kulturális élet minél színesebb legyen
- Kiemelt feladat az IKSZT nyújtotta lehetőségek kiaknázása, a hatékony de
költségtakarékos lakossági szolgáltatások
- Nemzetközi kapcsolatok
- Erdélyi kapcsolatok ápolása
- Szociális ellátás
- A családsegítő és gyermekjóléti társulásban továbbra is részt veszünk.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulás útján biztosítjuk.
- Támogató szolgálat ellátási szerződés alapján működik.
- A közösségi ellátást beledi székhellyel működő társulásban látjuk el.
- A családi napközi ellátását is szintén társulásban látjuk el (2 csoportot működtetünk).
- Házi gondozást és a szociális étkeztetést a Beleden működő Egyesített Szociális
Központon keresztül biztosítjuk..
- Egészségügyi feladatok
- Az önálló Körzeti Védőnői Szolgálatot 2013-ban megszüntetjük az ellátottak alacsony
száma miatt,m a feladatokat körzetátszervezés után Beled látja el.
- A Körzeti Háziorvosi Szolgálatot jelenleg helyettesítéssel működtetjük.
- A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el.
- Az egészségház eszközállománya a jogszabályi kötelezettségnek megfelel.
- Folytatni kell a hagyományos Egészségnap szervezését.
- Egyéb feladatok
Továbbra is fontos hangsúlyt kell helyezni az olyan mindenkit érintő területekre, mint a
községgazdálkodás. Szem előtt kell tartani a letelepedést és munkahelyteremtést ösztönző
intézkedéseket.
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V. Kötvényfelhasználás, hiteltörlesztés
Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Kötvényt nem bocsátottunk ki, a 2011. évben
felvett hosszú lejáratú 35 MFt fejlesztési hitelt 2012-ben letörlesztettük. 2012. ¾. évben
11.041 eFt folyószámla hitelállománnyal rendelkeztünk.
VI. Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása a feladatellátáshoz szükséges
vagyontárgyak működőképes állapotban tartását követeli meg, ezért az önkormányzat
fenntartásában működő intézmények elhelyezésére szolgáló, saját tulajdonú ingatlanok
állagmegóvását kiemelten kell kezelni. Az erre lehetőséget nyújtó pályázati forrásokat fel kell
kutatni és az önrész megléte esetén azokra a pályázatot be kell nyújtani, különösen a nagy
összegű beruházások vonatkozásában.
A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják.
VII. Költségvetési tartalék képzése
A bevételi források függvényében tartalékot kell képezni az előre nem látható gazdasági
események kezelésére, továbbá pályázati önerő biztosításához.
VIII. Általános szempontok a tervezéshez
A 2013. évi költségvetési javaslatnak a 2012. évi előirányzatból kell kiindulnia oly módon,
hogy a törvényi változások miatti feladatellátás és annak költségigénye legyen a meghatározó.
A kiemelt előirányzatokat úgy kell kialakítani, hogy év közben ne kerüljön sor előirányzat
nélküli kötelezettségvállalásra.

Rábakecöl, 2012. november 30.
Tuba Erik
polgármester
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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
Közmeghallgatás
2012. november 30.
3. napirend: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előterjesztés
Tisztelt Lakosság!
Az 1995. évi LIII. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján a lakosság számára évente tájékoztatást
kell nyújtani a lakóhely környezeti állapotáról. Önkormányzatunk működéséről és
eredményeiről minden alkalommal a tárgyévet követő tavasz során megtartandó
közmeghallgatáson számolok be, mely magában foglalja a fent hivatkozott jogszabályi
kötelezettség teljesítését is.
Most külön napirendi pont keretében vázlatosan összefoglalom a 2012. év során
önkormányzatunk környezetvédelmet és a lakóhely környezeti állapotát érintő néhány
intézkedését:
Környezetvédelmi intézkedések:
- Immár sokadszorra csatlakoztunk áprilisban a Magyar Közút által Föld Napja
alkalmából szervezett szemétgyűjtő akcióhoz.
- Szelektív hulladékgyűjtés: A Rekultív Kft PET palack gyűjtését végez településünkön.
A Községházán 2007. óta gyűjtjük az elemeket, mobiltelefon akkumulátorokat, 2009től pedig a fénycsöveket és izzókat is. A hagyományos lomtalanítás mellett 2007.
évtől január közepén elektronikus hulladékgyűjtést is szervezünk.
- A településen három szelektív gyűjtő sziget működik.
- A Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként részt
veszünk a 2013. évig megvalósuló új hulladéklerakó megépítésében, melyhez 2,9 MFt
önerőt kell településünknek biztosítani, ebből 2012. évben 1.692 eFt önerőt utaltunk
el.
- Az „újhidi” út entén szikkasztó árok építése és felújítása, valamint a mezőgazdasági út
karbantartása valósult meg
- A 8611 közút mentén a fenntartó Magyar Közút Kht. faültetést hajtott végre.
- Az Óvoda 2 csoportszobáján nyáron ablakcsere történt, jelenleg folyamatban van a
második lépésben gazdasági irodán és konyhán megvalósuló nyílászáró csere. A
sportöltözőn 3 új ablak cseréje történik meg.
- Az IKSZT kisléptékű fűtéskorszerűsítésére 409 eFt-ot költöttünk.
- A környezeti állapot fenntartását, javítását szabályozó rendeletek megszegése miatt 2
esetben csak felszólítás, 4 esetben felszólítást követően bírság is került kivetésre.
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Szennyvíztartályok beszerzése történt, hogy a felmerülő lakossági igényeket azonnal
ki tudjuk szolgálni
Közterületeinket folyamatos kaszáltuk a parlagfű netesítés jegyében

Lakóhely környezeti állapotát érintő intézkedések:
- A civil szervezetek támogatásából, annak egy részét a Napsugár Nyugdíjas Klub
virágosította közterületeinket.
- A lakosság és az önkormányzat összefogásával a Dózsa és az Arany János utca 1-1
járdája készült idén el. Név szerint külön megköszönöm Vas István és Kovács Dénes
mestermunkáját, amelyet társadalmi munkában vállaltak el.
- A Józsaf Attila utcában megtörtént a gyaloghíd felújítása
- A Rákóczi utcában a közúton összegyűlő víz elvezetése sok éves probléma volt,
melyre talán sikerült végleges megoldást találni
- A Petőfi utca útpadka felújítása tavasszal készült el.
A Katasztrófavédelem javaslatot kért veszélyes anyagszállítás útvonal, útszakasz
korlátozására. A közintézményekre való tekintettel a közforgalomban érintett Kossuth utcát
korlátozásra terjesztettem fel.
Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi utak állapota jó, a gyalogjárdák közül még
több felújításra szorul. A mezőgazdasági utak– különösen az őszi munkálatok után – szinte
kivétel nélkül rossz állapotúak. 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 felhívnunk a figyelmet.
Ismét lakossági aktivitást tapasztaltam 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. Köszönöm.
Végül pedig köszönettel tartozok azért az évről-évre növekvő példás összefogásért, melyet a
helyi lakosság – még ha többnyire ugyanazok is a visszatérő arcok – és vállalkozások
tanúsítanak a rendezvényeink megvalósítása és a belterületeink csinosítása során.

Rábakecöl, 2012. november 30.
Tuba Erik
Polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzata
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5. napirend: Különfélék, bejelentések
Előterjesztés
Tisztelt Lakosság!
A Magyar Közút Kht. a 8611 közút mentén faültetést végzett el. Felhívom a területen érintett
földtulajdonosok és gazdálkodók figyelmét arra, hogy a Közútkezelő ellenőrizni fogja a fák
állapotát, és amennyiben hiányosságot tapasztal, pótlásra kötelezi a tulajdonos, szükség esetén
bírságot szab ki.
Idei évben nem hirdetünk külön alkalmat elektronikus hulladékgyűjtésre. A feleslegessé vált
vagy meghibásodott háztartási berendezésekkel kérem, segítsék óvodánkat. Az akció
keretében összegyűjtött elektronikai hulladékért pénzbeli támogatást kap intézményünk.
Kérem, hogy a hulladékszállítási szolgáltatáson túl a pet palack gyűjtést valamint az imént
felsorolt lehetőségeket egyaránt használják ki, semminemű hulladékot ne rakjanak le
környezetünkben. Volt már példa illegális hulladéklerakásért történő bírság kiszabására.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy 2012. december 1. napjától 2013. február
28. napjáig tűzgyújtási tilalom van életben. Kérjük, hogy az avart, nyesedéket és egyéb
hulladékot 2013. március 1. napját követően tüzeljék el, azt közterületre ne helyezzék ki.
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Önkormányzat Hivatala a decemberi szombati
valamint a két ünnep közötti munkanapokon nem tart ügyfélfogadást.
Közeledik a karácsony, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljak két ünnepi programot.
2012. december 9. vasárnap a Bábi néni kincsesházában nyolcadik alkalommal kerül
megrendezésre a Luca napi kézi míves találkozó. A 4 gyertya című adventi
rendezvénysorozatunk 4 decemberi szombaton biztosít programot az érdeklődők számára.

Rábakecöl, 2012. november 30.
Tuba Erik
Polgármester
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