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Készült: A Rábakecöl község Képviselő – testülete által előre meghirdetett és
2007.december 14-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: Kultúrház
Rábakecöl, Kossuth u. 21.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal, Homlok
István, Horváth Győző, Pandur Ferenc, ifj. Szabó Géza képviselők, 35
választópolgár.
Igazoltan távol: Tuba Pál
Igazolatlanul távol: Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a megjelent
választópolgárokat.
Megállapítja ,hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 7
képviselő megjelent a közmeghallgatáson.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóval
azonosan, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el.

NAPIREND

1./ 2008. évi koncepció ismertetése
Előadó : Tuba Erik
Polgármester
2./ Lakossági igények felmérése a 2008. évi költségvetés tervezéséhez
Előadó : Tuba Erik
Polgármester

3./ Lakossági igények felmérése urnás temetésre
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
4./ Különfélék, bejelentések
Előadó : Tuba Erik
Polgármester

NAPIREND MEGTÁTGYALÁSA
1. / Napirendi pont
Tuba Erik polgármester az első napirendi pontban Rábakecöl község 2008. évi
költségvetési koncepcióját ismertette a lakossággal.
A napirend írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Napirendi pont
A második napirendi pontban Tuba Erik a lakosság kéréseit várta a 2008. évi
költségvetés tervezéséhez.
Boros Margit elmondta tud aktív nyugdíjasokról akik néha találkoznának, tud
alkalmas embert is aki összefogná őket.
Tuba Erik közölte, helyet tudnának biztosítani az összejövetelekhez.
3./ Napirendi pont
A harmadik napirendi pont kapcsán Tuba Erik elmondta, a képviselőtestülettel és
Nagy Attiláné építésügyi előadóval helyszíni szemlét tartottak a temetőben.
Megnézték a helyszínt hol lehetne az urnafal . A ravatalozó mellett vagy a kerítésben
lehetne. Felmerült egy harmadik megoldás is, az urnát a földbe helyezve lenne a sír.
Szabó Géza képviselő képeken mutatta be más településen hogy valósították meg az
urnás temetést.
Boros Margit szerint módot kellene találni arra, hogy a családok véleményt
alkothassanak erről a témáról.
Tuba Erik elmondta, a tervezésre kérnének árajánlatot, a kivitelezés később
valósulna meg. A kivitelezés több millióba kerülne.

Eckrich Béla felvetette nagyon szeles a ravatalozó, ha átalakítás lesz gondoljanak
arra, hogy védettebbé tegyék.
Tuba Erik szerint az átalakítás bonyolult lenne.
Pandur Ferenc szerint jó lenne nagyobb előtetős rész, ami védettebbé tenné a
ravatalozót.
Boros Margit közbevetette, ennek az átalakításnak komoly anyagi vonzata lenne.

4./ Napirendi pont
a./
Tuba Erik a sírhelymegváltási díj kapcsán elmondta, hogy 1999- től fizetni kell és 25
évente meg kell újítani. A bevételből tartják fenn a temetőt, karbantartják az utakat,
a ravatalozót.
b./
Tuba Erik felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy ne szemeteljenek a határba.
Működik a szemétszállítás elszállítják a szemetet. Ezentúl a rendőrség is jobban
odafigyel . A Kapuvári Rendőrkapitányság létszáma jelentősen bővül, több járőr lesz
a faluban is.
c./
Tuba Erik a kábeltévé hálózatról közölte a képviselő-testület következő ülésén
döntenek a kivitelezőről és 2009-re új csillagpontos hálózat lehet a faluban.
d./
Boros Margit felszólalásában elmondta gondozott lett a temető, ami a
falugondnoknak köszönhető.
Elmondta még hogy a könyvtár az iskola épületébe költözik, ott barátságosabb lesz a
környezet, lehet internetet használni. Ha kell hét végén is a látogatók rendelkezésre
áll.
Megköszönte a kéviselő-testület erőfeszítését, amit az iskoláért tettek , hogy a falu
ne maradjon iskolások nélkül.
Tuba Erik közölte Gacs István ugyan nem falugondnok, de nagyszerúen ellátja a
feladatokat. Falugondnokot 600 fő alatti településen lehet alkalmazni.

Eckrich Béla tájékoztatást kért a nagyiskola helyzetéről , kihasználtságáról.
Megkérdezte még , a társulás anyagilag mit jelent a településnek, van-e megtakarítás
és mennyi?
Elmondta nem így kellett volna az iskolának megszűnnie.
Tuba Erik válaszában elmondta mindent megtettek az iskoláért, sajnos nem sikerült
megtartani. Arra, hogy a társulással mennyit sikerült megtakarítani pontos választ
adni csak később lehet, most úgy látja kb. 4 millió forint a megtakarítás. .Elmondta
még, hogy idén 42 millió forint a hiány, több pénz nem lesz csak kevesebb hiány.
Eckrich Béla szerint az iskola kihasználtsága pazarló. Miért nem kérnek bérleti díjat
a családi napközit működtető társulástól.
Takácsné Kovács Edit elmondta az iskolában működik a családi napközi a szigorú
előírásoknak megfelelően.
Dr. Gál László elmondta a családi napközi tulajdonképpen gyermekfelügyelet. Itt a
napközit váltja ki. Kiegészítő normatíva azért jár mert társulásban látjuk el a
feladatokat. Bérleti díjat ezért kérni nem lehet.
Elmondta még, ha a faluban alulról jövő kezdeményezésként megalakul a nyugdíjas
klub tudna segíteni abban, hogy felvegyék a kapcsolatot a már működő beledi
nyugdíjas klubbal. Ők a megyei egyesület tagjaként több anyagi forráshoz juthatnak.
Most alakult meg Dénesfán és Edvén is a nyugdíjas csoport.
Tuba Erik a pazarló gazdálkodásra utalva elmondta, ahol lehet takarékoskodnak.
Takácsné Kovács Edit elmondta, takarékoskodnak az iskolában a fűtéssel, a
világítással..
Boros Margit ezt kiegészítette azzal, hogy az iskolában nem használják a hűtőt sem.
Jó példa előttük a képviselő-testület ők szintén takarékosan gazdálkodtak.
Pandur Ferenc a 2007. évről elmondta ,nagy volt a hiány, de örült hogy nem kellett
hitelt felvenni. Kitért arra, hogy az önkormányzat támogatta a közép és általános
iskolás tanulókat is. Hiányolta, hogy az orvosi műszer beszerzése nem valósult meg.
Örömmel közölte hogy sok pályázatot megnyert az önkormányzat, kb 35 millió
forintot.
Úgy látja a közterület rendezett, a temető rendezett. A Petőfi utca felújítása rendben
befejeződött. Reméli a 2008. év is eredményes lesz.
Tuba Erik közölte a létszámleépítési pályázaton nyertek több millió forintot, ez
Szaradicsné Mészáros Andreának és Vekszli Ferencnének köszönhető , ők
készítették a pályázatot. Elmondta még 16 év óta most a legnehezebb az
önkormányzatoknak, az elnéptelenedés társadalmi probléma , nem csak helyi.
Reméli a faluban lesz igény a letelepedési támogatásra.

Mivel több hozzászólás nem volt Tuba Erik az ülést 19 óra 40 perckor bezárta.

Tuba Erik
polgármester

Kovácsné Szabó Katalin
jegyzőkönyvvezető

Dr. Gál László
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzat Polgármesterének
előterjesztése

Rábakecöl Község Önkormányzatának 2008. évi
költségvetési koncepciója
tárgyában

Tisztelt Lakosság!
A rábakecöli önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójának összeállítása az állami
költségvetés tervezetében meghatározott irányelvek alapján történt, figyelembe véve az
önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletet előírásait, továbbá a korábbi
képviselőtestületi határozatokban vállalt kötelezettségeket.
Az önkormányzat 2008. éves gazdálkodását szabályozó éves költségvetés összeállítását
megalapozó koncepciót a következők szerint fogadta el a képviselőtestület:
I.
A költségvetési koncepció összeállításának szükségessége
Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht) 70. §ában előírtak alapján a polgármesternek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót
november 30.-ig kell benyújtania a képviselőtestületnek.
Az önkormányzat alapvető feladat- és hatásköri rendszerében jogszabályváltozás miatt nem
várható változás.
A 2008. évi feladatokat a jelenlegi intézményhálózattal kívánjuk ellátni, ám igény esetén év
közben családi napközi indítása szükségessé válhat.
A koncepció összeállításának időpontjában még nem ismertek a pénzügyi szabályozás
végleges adatai, emiatt jelentős bizonytalansági tényezőkkel kell számolni.
II.
A költségvetési törvénytervezet alapján megállapítható, hogy az önkormányzati feladatok és a
rendelkezésre álló források közötti feszültség 2008. évben is az előző évekhez hasonlóan fog
alakulni.
A 2008. évi központi költségvetési szabályozók önkormányzatokat érintő főbb elemei a
következők:
a.) Keresetek alakulása
A közszféra 2008. évi bérpolitikai mozgásterét döntő mértékben meghatározza és
továbbra is behatárolja a konvergencia program.
2008. évben a köztisztviselői illetményalapjának ( 36.800Ft), a közalkalmazotti
illetménytáblák bértételeinek keretösszege nem változik ( illetménypótlék számítási
alap 19.600Ft ).
A tizenharmadik havi illetmény kifizetésére a szakszervezetekkel kialakított
szabályozás alapján kerül sor. Így 2008. január 16-án történik a 2007. év után járó
tizenharmadik havi illetménnyel való elszámolás. A 2008. év alapján járó
tizenharmadik havi illetmény kifizetésére pedig januártól decemberig folyamatosan,
havi egyenlő részletekben kerül sor.

b.)Járulékok alakulása
-

A munkaadókat terhelő társadalombiztosítási járulék mértéke /29 %/ változatlan
marad a tervezet szerint, melyből 24 % a nyugdíjbiztosítási alapot, 5 % az egészség
biztosítási alapot illeti meg, munkaadói járulék 3 %. Az egészségügyi hozzájárulás
nagysága változatlanul 1.950Ft/hó/fő marad .

c./ Államháztartási tartalék képzése
Az általános tartalék az előre nem tervezhető, nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve
az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására szolgál. Az
általános tartalék előirányzata a kiadási főösszeg 0,7%-a.
d./ Önkormányzatok támogatása
A Konvergencia programban megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében ezen
alrendszerben is érvényesülnie kell a még racionálisabb gazdálkodásnak.
- Az Önkormányzat kötelező feladatait kell elsősorban szem előtt tartani / ivóvíz
ellátás, oktatás, egészségügy és szociálpolitika, közvilágítás, helyi közutak és
köztemető fenntartása./
- Az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változás nem következik be,
hiszen az önkormányzati rendszerben nincs elmozdulás.
- A 2007. évhez képest a normatívákban nem várható változás egyik területen sem, a
finanszírozás nem változik, sőt a lakáshoz jutás feladatainak támogatása, - ami
1.264.897 Ft-ot jelentett 2007. évben – a 2008. évi költségvetésben nem szerepel.
- Folytatódik a többcélú kistérségi társulások ösztönzése. A társulás tagjai
számíthatnak arra, hogy a közös feladatellátáshoz kapcsolódó normatívák fajlagos
összege 2008. évben sem változik.
- A működésképtelen települési önkormányzatok kiegészítő támogatása / ÖNHIKI /
feltételrendszere szigorodik.
- A kormányzat előtérbe helyezte az önkormányzatok hitelfelvételének szabályozását,
ami a most rendelkezésünkre álló információk alapján annyit jelent, hogy fejlesztési
kiadás csak a fejlesztési bevételek + 20%-os túllépésével vállalható. Működési célú
likviditási hitel csak az adott év terhére vehető fel.

IV.
A 2007. évi költségvetés összeállításának főbb alapelvei
Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat feladat- és hatáskörében, a fenntartott intézmények
számában és feladataiban számottevő változások nem következnek be a 2008. évben, továbbá
a központi forráselosztás és így a közgazdasági szabályozó rendszer is alapjaiban változatlan
marad (reálértéken mintegy 5 %-al csökken), ezért a következő évi költségvetés
összeállításának alapelveit a jelenlegi kiindulópontra építve határozzuk meg. Ezen felül
számolni kell egy családi napközis csoport indításának igényére.

Az önkormányzat hosszabb távra irányuló gazdálkodásának koncepcionális eleme a
- A közfeladatok maradéktalan ellátásának követelménye,
- A meglévő intézményhálózat működőképességének fenntartásával 2008. évben is
biztosítani kell az önkormányzati, hatásköri, valamint az ágazati törvények által
előírt kötelező feladatok ellátását.
- Törekedni kell arra, hogy a feladatok finanszírozására minél kevesebb mértékű
hitelfelvétel mellett valósuljon meg.
- Figyelemmel kell lenni a Képviselőtestület által korábban vállalt kötelezettségek
teljesítésére.
- Törekedni kell arra, hogy a felhalmozási célú bevételek felhalmozási célú kiadások
fedezetét képezzék.
- Tartós, több évet érintő kötelezettségek csak a folyamatosan beszedhető bevételek
terhére vállalhatók.
- Az Áht. Követelményeire is figyelemmel úgy kell tervezni, hogy az éves
költségvetésben meghatározott feladatok biztonságos megvalósítása érdekében
megfelelő általános tartalék álljon rendelkezésre, melynek mértékét a tervezés
folyamatában szükséges meghatározni.
- Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az Európai Unió és egyéb
támogatásokból származó jövőbeli pénzügyi források megszerzésének lehetőségeire.
- Önként vállalt feladat kizárólag olyan szinten tervezhető, hogy az önkormányzat a
kötelező feladatait a törvényben előírt mértékig teljesíteni, ill. finanszírozni tudja.

V.
A 2008. évi költségvetés összeállításánál a következő feladatok elvégzése, illetve
szempontok figyelembevétele szükséges:
1. Általános szempontok, feladatok
-

a.)
b.)

-

A törvény(ek)ben meghatározott önkormányzatok feladatok biztonságos
finanszírozhatósága érdekében alapvető követelmény a tervezhető bevételek reális
szinten történő felmérése, figyelembe véve a költségvetési törvényben
meghatározott szabályozott forrásokat, továbbá az intézmények és a hivatal várható
saját és átvételre tervezett bevételeit.
A 2008. évi személyi juttatások tervezésénél a következő előírások figyelembe
vétele szükséges:
Közalkalmazottak esetében biztosítani kell a 2007. évi bérintézkedések 2008. évet
érintő hatását,
A közalkalmazottak tekintetében biztosítani kell a kötelező (3 évenkénti)
feljebbsorolások és jubileumi jutalmak fedezetét, a Ktv-ben megállapított egyéb
juttatásokat,
valamint
a
közalkalmazotti
szabályzatban
meghatározott
javadalmazásokat.
A dologi kiadások központi forrásból történő növelésére nincs mód, emiatt dologi
automatizmusra nincs lehetőség. Figyelembe kell venni a tervezésnél az energia- és
gázár támogatásában várható nagyobb volumenű változásokat.

-

Valamennyi területen figyelemmel kell kísérni a megjelenő új pályázatokat mind a
hazai, mind az Európai Uniós pénzügyi források megszerzésére törekedve. Az
önkormányzatnak egy rövid távú / 2-3 év / tervet kell készíteni, amibe figyelembe
vesszük a pénzügyi lehetőségeket is, és a pályázatok írását ehhez kell igazítani.
Ennek érdekében 2008. évben is szükség lenne céltartalék képzésére az év közbe kiírt
a tervben szereplő, pályázati önrész biztosításához.

2. Ágazati szempontok, feladatok
a.) Fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek
-

-

-

Tekintettel arra, hogy számos beruházási feladathoz a pénzügyi fedezetet pályázati
forrásokból kívánjuk megoldani, biztosítani kell a költségvetésben egy nagyobb
összeget – a céltartalékok között – az önkormányzat pályázataihoz benyújtandó
pályázati saját erő fedezetére. A jövő évben várhatóan egyre több pályázati
lehetőség nyílik meg az Európai Uniós forrásokból, melyeket csak akkor tudunk
kihasználni, ha a megfelelő saját erő biztosítására is megteremtjük a lehetőséget
(Phare, Nyugat-dunántúli Regionális Tanács által kiírt pályázatok, a Megyei
Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázatok, illetve egyéb más pályázatokon való
részvétel esetén).
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 60%-át eléri.
Fejlesztési tervek kialakításához elsődleges cél:
folyamatban lévő beruházások, fejlesztések befejezése
önerő biztosítása a pályázatokhoz

-

Fejlesztési feladatok meghatározásánál követni kell a 14/2007 (III.2.) határozatban
foglalt célkitűzéseket.

b.) Vagyongazdálkodás
A 2007. évi vagyongazdálkodásban – koncepcionálisan – a vagyongazdálkodási irányelvben
meghatározott szempontokhoz képest jelentős változást nem tervezünk.
-

Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, amelyek elnyerésével
különösen a nagyobb összegű, előre tervezett beruházásokat kívánjuk
megvalósítani.
Program vásárlását tervezzük annak érdekében, hogy az önkormányzat vagyon
nyilvántartása a számviteli előírásoknak megfelelő legyen.

c.) Területfejlesztési feladatok
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe kell vennünk a képviselőtestület által
korábban vállalt feladatokat, kötelezettségeket.

- Társulások:
Jelenleg tagként jelen vagyunk a következő társulásokba:
• Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás
• Területfejlesztési Tanács
• Beled körjegyzőség
• Társulási tanács Beled /oktatási/
• Kapuvár és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
• Házi gondozás, Szociális étkeztetés
• Családi Napközi
• Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
A 2007. évi tagdíjak összegét legalább a tavalyi szinten kívánjuk megtervezni.
d.) Környezetvédelem
• Virágosítás, parkosítás
• szelektív szemétszállítási program
• energia
hatékonyságot
növelő
fejlesztések
világításkorszerűsítés)
• vízelvezető rendszer karbantartása, felújítása

(fűtéskorszerűsítés,

g.) 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 (igény esetén önállóan
indítunk csoportot)
- Házi gondozást és a szociális étkeztetést a Beleden működő Egyesített Szociális
Központon keresztül biztosítjuk.
h.) Közoktatás-i feladatainkat továbbra is társulás formájában látjuk el.
- Az önkormányzat több év óta részese az országos felsőoktatási ösztöndíj
programnak. A következő évben is csatlakozik ehhez a diáktámogatási rendszerhez,
tehát részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázaton. Az ösztöndíj
önkormányzatot terhelő kifizetéseinek fedezetét tervezni kell a 2008. évi
költségvetésben. Támogatjuk az általános és középiskolás korú tanulóinkat is.
i.) Sportfeladatok
A helyi sportfeladatok színvonalasabb ellátása érdekében az önkormányzat a korábbi
évekhez hasonlóan támogatást nyújt az alábbi feladatok ellátására:
- Sportegyesület működése (sportpálya és tornaterem használat, támogatás)
- Sportrendezvények (Mikuláskupa, teremtorna, stb.)

j.) Kulturális feladataink
- Falunap megrendezése
- Karácsonyi csengőszó
- Idősek Napjának megrendezése
- Nemzeti ünnepek
- Tűzoltóverseny 2008. évi megrendezése
- Nyugdíjas kirándulás
- Ismeretterjesztő előadások
k.) Nemzetközi kapcsolatok
-

Erdélyi testvérkapcsolatok ápolása

l.) Egészségügyi feladatok
-

A védőnői körzeti szolgálatot továbbra is szakfeladatként látjuk el, biztosítva a
Beled II. körzet helyettesítését is.
A körzeti háziorvosi szolgálat szakfeladat igény esetén vállalkozói, szerződéses
formában működtethető tovább.
A gyermekorvosi feladatokat Beled körzet látja el.
2008. évben a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve bútorok, IT és orvosi
eszközök beszerzését kell megvalósítani pályázati forrásból.

m.) 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.
A miniszterelnököt idézve „a következő költségvetési év már nem a megszorítások, hanem a
szigorúság éve lesz az önkormányzatoknál”. A szeptember 28-án kormány által beterjesztett
2008. évi költségvetési javaslat valóban nem ígér javulást az önkormányzatok fennállása óta
legszűkösebb 2007. évhez képest. Ilyen körülmények között is törekednünk kell arra, hogy a
szolgáltatások és a színvonal csökkenése nélkül, a szükséges fejlesztési feladatok felvállalása
mellett gazdálkodjunk 2008. évben.

Rábakecöl, 2007. december 14.
Tuba Erik
Polgármester

