Rábakecöl Község Képviselő-testülete
4/2007.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. május 18-án (pénteken) 17-órai
kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Domiter Ferenc, Felhalmi Antal,
Horváth Győző, Homlok István, Pandur Ferenc, Szabó Géza képviselők, Dr.
Gál László megbízott jegyző, valamint Májer Gyuláné főmunkatárs ,
jegyzőkönyvvezető, Szaradicsné Mészáros Andrea a Beled Nagyközség
Polgármesteri Hivatala pénzügyi csoportvezetője.
Igazoltan távol: Igazolatlanul távol: Tuba Pál képviselő
Tuba Erik polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 7
megjelent az ülésen.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívótól
eltérően , melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el:
NAPIREND
1./ Körjegyzőséghez csatlakozás megállapodás tervezetének megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik
polgármester
2./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik
polgármester
3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Tuba Erik
polgármester
4./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik
polgármester

5./ Az építményadóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik
polgármester
6./ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik
polgármester
7./ A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tuba Erik
polgármester
8./ A 17/2006.(XII.30.) rendelet törvényességi észrevételének ismertetése,
tudomásulvétele.
Előadó: Tuba Erik
polgármester
9./ Falunap
Előadó: Tuba Erik
polgármester
10./ Mezőgazdasági utak állapota
Előadó: Tuba Erik
polgármester
11./ Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik
polgármester
12./ Szociális ügy (zárt ülés )
Előadó: Tuba Erik
polgármester

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:
1./ Napirendi pont:
Az első napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismertette a képviselő-testülettel a
körjegyzőséghez tartozó Önkormányzatok közötti megállapodás tervezetet és a
kimutatást a körjegyzőségi hozzájárulás fizetendő mértékéről.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólások:
Pandur Ferenc képviselő: Kéri Szaradicsné Mészáros Andreát, hogy a körjegyzőségi
hozzájárulás fizetendő mértékéről , illetve a Rábakecölre eső hányadáról bővebb
tájékoztatást adjon a testületnek.
Szaradicsné Mészáros Andrea: elmondja, hogy a számítást a körjegyzőség ügyeiben
eljáró 12 fő munkabérének és járulékainak figyelembevételével adta meg, Rábakecöl
vonatkozásában pedig a Rábakecöl önkormányzattól átvételre kerülő két dolgozó
bérének és járulékainak számításával.
Homlok István képviselő: megkérdezi , hogy hol lennének az átveendő dolgozók, helyben
vagy Beledbe?
Dr. Gál László megbízott jegyző: elmondja , hogy a dolgozók Rábakecölben
maradnának , de Beledhez tartoznának.
Elmondja, hogy a körjegyzőség az adott feladat szakreferense lesz. Az építésügy
Beledhez tartozna, ők írnák a pályázatokat, amelyek felértékelődnek . Feladatuk a
kiegészítő pénzforrások megszerzése a feladatok specializálása. A dologi költségek
helyben maradnak. Az igényeket az önkormányzatok mérik fel.
Feltételek: nagyközségi körjegyzőségi feladatokat lát el. A polgármesterek egyeztetnek a
jegyző ügyében. A 2 hét tapasztalatai jók, még nehezebb lesz a jövőben. Ha a döntés a
csatlakozás lesz igény szerint lehet csatlakozni.
Tuba Erik polgármester: Miért lehet félévkor csatlakozni?
Dr. Gál László mb. jegyző : Körjegyzőségi feladatokat lát el, ezért a feltételek megléte
esetén máskor is lehet csatlakozni nemcsak év elején .
Felhalmi Antal képviselő: Már decemberben is megvolt a javaslat. Már lehetett volna
csatlakozni. Átláthatóbb lett volna az ÖNHIKI. A vezetés biztosítja a működést. Üdvözli
a csatlakozást.
Pandur Ferenc képviselő: Örömmel veszi a változást. A település polgárai
tájékozottabbak. 2004-ben javasolta a körjegyzőséghez csatlakozást. Anyagilag
szerencsésebb dolog lett volna előbb lépni. Első szempont volt az anyagi előny. Lehet,
hogy még 2004. előtt meg kellett volna lépni a körjegyzőséget.
Tuba Erik polgármester: Július 1-el javasolja a csatlakozást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
30/2007. (V. 18.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
körjegyzőséghez
tartozó
önkormányzatok
közötti
megállapodás tervezetet elfogadja és

egyúttal kinyilvánítja, hogy 2007. július
elsejétől csatlakozik a Beled székhellyel
működő körjegyzőséghez.
A
Képviselő-testület
megbízza
a
polgármestert és a jegyzőt, hogy a
csatlakozáshoz szükséges egyeztetéseket az
érintett Önkormányzatokkal folytassa le és
ezen döntésről Beled, Dénesfa, Edve és
Vásárosfalu Önkormányzatait értesítse.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Dr. Gál László
mb. jegyző
Határidő: 2007. június 30.
2./ Napirendi pont:
A második napirendi pontban Tuba Erik polgármester beszámol a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képzi.
Tuba Erik polgármester a második napirendi pont kapcsán elmondja , hogy 40
előfizetője van az új internet társaságnak. 40 hölgy vett részt a rákszűrésen.
A képviselők beszámolnak az előző hónapban végzett munkájukról.
A képviselő-testület egységes vélemény alapján jóváhagyólag tudomásul vette a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről szóló
előterjesztést.
3./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a harmadik napirendi pontban ismertette a képviselőtestülettel az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2003.(V.5.) rendelet módosításának szükségességét.
Hozzászólások:
Felhalmi Antal képviselő: elmondja, hogy az önkormányzat nem vesz részt
vállalkozásban , ezért a vállalkozásról szóló résznek nem kell szerepelni a rendeletben.
Dr. Gál László mb. jegyző : ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a törvény rendelkezéseit szó
szerint átvesszük, vagy hivatkozunk rá.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el.
7/2007. (VI.01.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat és
Szervei
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.5.) rendeletét
az előterjesztés szerint módosítja .
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és a rendeletet
küldje meg a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Főosztályához.
4./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester a negyedik napirendi pontban ismertette a képviselő-testülettel
a szociális rendelet módosításának szükségességét.
Hozzászólások:
Homlok István képviselő: elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális
rendelet módosítását , ismerteti a javaslataikat, a támogatások mértékének emelésében
állapodtak meg és a jövedelemigazolások mellőzésében ahol erre lehetőség adódott.
Igyekeztek úgy módosítani a rendeletet , hogy a rábakecöli lakóhellyel rendelkezők
részesüljenek támogatásba.
Dr. Gál László mb. jegyző: tájékoztatta a testületet, hogy a temetési segély esetében
szükséges a jövedelmi korlát beépítése a rendeletbe, tekintettel arra, hogy segély, és így a
szociális törvény jövedelmi korlátot ír elő.
Pandur Ferenc képviselő: a rábakecöli lakóhellyel rendelkező lakosok támogatását kéri
a testületi tagoktól.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el.
8/2007. (VI.01.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szociális igazgatás és
szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló

rendelettervezetet – kiegészítésekkel együtt
– az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és a rendeletet
küldje meg a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Főosztályához.
5./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester :az ötödik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel az
építményadóról szóló rendeletet.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el.
9/2007. (VI.01.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az építményadóról szóló
rendeletet az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és a rendeletet
küldje meg a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Főosztályához.
6./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester :a hatodik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el.
10/2007. (VI.01.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendeletet az
előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és a rendeletet
küldje meg a Nyugat-dunántúli Regionális

Közigazgatási
Főosztályához.

Hivatal

Törvényességi

7./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester :a hetedik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel a
helyi iparűzési adóról szóló rendeletet.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet fogadta el.
11/2007. (VI.01.) RENDELET:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról
szóló rendeletet az előterjesztés szerint
elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és a rendeletet
küldje meg a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Főosztályához.
8./ Napirendi pont:
A nyolcadik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismertette a képviselőtestülettel a 17/2006.(XII.30.) rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételt.
Hozzászólások:
Dr. Gál László mb. jegyző: elmondja, hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján a
fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről szóló rendeletek alkotmánysértők,
alkotmányellenesek. Valamennyi önkormányzatnak megküldték az Alkotmánybíróság
határozatát. A 2008-as vízdíj rendelet megalkotásánál figyelembe kell venni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
31/2007. (V. 18.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2007. évben fizetendő
víz- és csatornadíj mértékéről szóló
17/2006.(XII.30.)
rendeletre
tett
törvényességi észrevételt tudomásul veszi.

Egyúttal utasítja a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a 2008. évi víz- és
csatornadíjak mértékére vonatkozó rendelet
megalkotásánál
a
törvényességi
észrevételben foglaltakat vegye figyelembe.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Dr. Gál László
mb. jegyző
Határidő: 2007. december 31.
9./ Napirendi pont:
A kilencedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismerteti a falunappal
kapcsolatos információkat.
A T-Boy együttes 80.000 Ft-ért vállalja a fellépést.
Tűzijáték nem lesz, helyette tűzzsonglőrök lennének.
A Duna TV műsorajánlata 100 perc lenne 144.000 Ft-ért 5 fő részvételével.
Humoristák jönnének – Forgács Gábor- 110.000 Ft + ÁFA + útiköltségért , vagy Ihos
József 110.000 Ft + ÁFÁ-ért.
A vízifoci és légvár együtt kb. 100.000 Ft.
Szolgáltatások ( ugyanazon paraméterek biztosítása) 200 főre + az önkormányzat.
A közlekedés biztonsága érdekében maradjon kint a pályán.
Hozzászólások:
Pandur Ferenc képviselő: 14-17 óráig kell még kitölteni az időt. 1 óra lehet néptánc, 1
óra a helyiek műsora. Az étkezés hogy lesz megoldva?
Tuba Erik polgármester: Eddig még csak egy szakács van a Tuba Gábor. Délelőtt
horgászverseny lesz. Ők 15.000 Ft-ot kaphatnak.
Pandur Ferenc képviselő: 7 kondérral főzni kell, szabályozni kell, mert kevés, nem
kapott mindenki, sokan elviszik.
Dr. Gál László mb. jegyző: elvitelre nem lehet, az ételosztást le kell szabályozni. A főzők
felé lépni kell. Bonnal vagy hasonlóval kell megoldani. A kereskedőket is be kell vonni , a
hozzájárulásukat kell kérni a falunapi rendezvényhez. A pékek is szoktak kenyérrel
hozzájárulni a falunaphoz. A lángossütők is jönni fognak.
10./ Napirendi pont:
Tuba Erik polgármester :a tizedik napirendi pontban ismerteti a képviselő-testülettel a
mezőgazdasági utak állapotával kapcsolatos észrevételeit.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hozzászólások:
A sportpályától a horgásztóig Domiter Ferenc képviselő vállalja az út javítási
munkáinak koordinációját.
Felhalmi Antal képviselő: 11 millióba került az út és sajnos meg sem látszik rajta. Oda
kell figyelni a használatra. Figyelni kell rá , hogy süsse a nap az utat, hogy ki tudjon
száradni.
Szabó Géza képviselő:Az esővíz nem tud lefolyni.
Tuba Erik polgármester: Irtani kell a bokrokat,a bozótot az utak mellett. A fáktól nem
tudnak száradni az utak. Lehet-e helyi rendeletet alkotni ?
Dr. Gál László mb. jegyző: a magántulajdonra figyelemmel kell lenni. Ha elszántják az
utat , az árkot földhivatali hatáskörbe tartozik, hatósági eszközzel kezelhető.
Homlok István képviselő: A járdákon nem lehet közlekedni.
Tuba Erik polgármester: A lakosságot fel kell szólítani a rendbetételre.
Dr. Gál László mb. jegyző: a járdák melletti területet fel kell szabadítani. Körlevélben
fel kell szólítani a lakosságot .
Felhalmi Antal képviselő: A Vízitársulatnak fizetünk, de semmit sem tesznek érte.
Dr. Gál László mb. jegyző: Bérmunkában tartják fenn magukat, fel kell velük venni a
kapcsolatot. A jogi eszközök rendelkezésre állnak. A rendbetétel részére kötelező. A
kötelezettséget ki lehet kényszeríteni. Vagyonarányos szavazás van . Kilépésre jogi
lehetőség nincs.
11./ Napirendi pont:
A tizenegyedik napirendi pontban Tuba Erik polgármester ismertette a képviselőtestülettel az intézkedési tervet .
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
32/2007. (V. 18.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Kapuvár és Térsége
Kistérség Belső Ellenőrzési Csoportja által
készített 2006. évi éves ellenőrzési jelentést
és a jelentésben megállapított hiányosságok

kiküszöbölésére összeállított intézkedési
tervet elfogadja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy
ezen döntésről a Belső Ellenőrzési Csoport
vezetőjét értesítse.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Dr. Gál László
mb. jegyző
Határidő: 2007. május 31.
Tuba Erik polgármester :javasolja az Ügyrendi Bizottság külső tagjának megválasztani
Vass Gábor sportelnököt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
33/2007. (V. 18.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a polgármester
előterjesztésére- az Ügyrendi Bizottság külső
tagjának
Vass
Gábor
sportelnököt
megválasztja.
Utasítja a polgármestert , hogy ezen
döntésről a megválasztott bizottsági tagot
értesítse és tőle az esküt vegye le.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Határidő: 2007. június 30.
Tuba Erik polgármester :javasolja , hogy a Közös Igazgatási Közoktatási Intézmény
intézményvezetőjének Budainé Pozsgai Mária Zsuzsannának a tartós akadályoztatása
miatt az intézményvezetői feladatok ellátásával bízzák meg 2007. május 21-tőlTakácsné
Kovács Máriát .
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
34/2007. (V. 18.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Budainé Pozsgai Mária
Zsuzsanna
intézményvezető
tartós

akadályoztatása miatt ( nevezett 2007.
március 28. óta táppénzes állományban van)
megbízza 2007. május 21. napjától Takácsné
Kovács Máriát a Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény intézményvezetői
feladatainak ellátásával.
A megbízás a munkáltatói intézkedésekre és
a szakmai felügyeletre egyaránt kiterjed.
A testület megbízza a polgármestert, hogy
Budainé Pozsgai Mária Zsuzsannát és a
helyettesítéssel megbízott Takácsné Kovács
Máriát értesítse.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Határidő: 2007. május 21.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy nyáron az Erkel utcai szolgálati lakás
megürül. Több gyermekeseknek ki lehetne adni vagy eladni. 2 évig ingyen lakást
kaphatnának, utána letelepedhetnének.
Eladás esetén pl. 20 évig törlesztenének , bérleti díjjá alakulna át.
Több érdeklődő esetén a testület döntene.
Hozzászólások:
Szabó Géza képviselő: a magánszféra is bevonásra kerülhetne.
Dr. Gál László mb. jegyző: Dénesfán már van példa , bérleti díjat fizet a beköltöző.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
35/2007. (V. 18.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete szükségesnek tartja az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
Rábakecöl, Erkel u. 11. szám alatt lévő
megüresedett önkormányzati lakás pályázat
útján történő bérbeadását.
Felhatalmazza a polgármestert , hogy a
bérbeadás feltételeit dolgozza ki oly módon,
hogy a pályázóknál részesítse előnybe az
alsó tagozatos gyermekkel rendelkező
családokat.
Utasítja a polgármestert, hogy a benyújtott
pályázatokat terjessze a képviselő-testület
elé.

Felelős: Tuba Erik
polgármester
Határidő: 2007. augusztus 31.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 82.300 Ft-os támogatással tartozunk a
Kapuvári Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak, amely a tavalyi évben volt
betervezve , így azt át kell csoportosítani . Június 9-én tűzoltóverseny lesz Beledbe
amelyen a községből 4 csapat indul, a hozzájárulást részükre biztosítani kell, a pénzt át
kell utalni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot fogadta el.
36/2007. (V. 18.) HATÁROZAT:
Rábakecöl Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kapuvári Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság kérésére 1 db
tűzoltógépjárműfecskendő
beszerzéséhez
egyszeri jelleggel 82.300 Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít.
Utasítja a polgármestert , hogy a támogatás
átutalásáról gondoskodjon és a kiadási
előirányzatot a 2007. évi költségvetési
rendeletnél vegye figyelembe.
Felelős: Tuba Erik
polgármester
Határidő: 2007. május 31.
Szabó Géza képviselő: az egyik bizottsági tagi tiszteletdíjáról lemond.
Felhalmi Antal képviselő: A szemétdíj fizetési kötelezettséget tudatosítani kell a lakosság
körében.
Tuba Erik polgármester: Küldi a tájékoztatást ezzel kapcsolatban.
Dr. Gál László mb. jegyző: Rendeletet kell alkotni, ha van rendelet fizetni kell , ha
igénybe veszi , ha nem. Több méretű kukát lehet igényelni. A REKULTÍV kedvezményt
is ad. Szórólappal stb . tudatosítás. Rendeletben kedvezmény biztosítható, de az
önkormányzat fizeti.
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt , Tuba Erik polgármester a képviselő-testület
ülését 20 órakor bezárta.
Kmf.

Tuba Erik
polgármester

Májer Gyuláné
jegyzőkönyvvezető

Dr. Gál László
mb. jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. május 18.
1. napirendi pont:
megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester

Körjegyzőséghez

csatlakozás

megállapodás

tervezetének

Előterjesztés
A képviselőtestület felhatalmazására elvégzett előkészítő munkálatok alapján az önálló
jegyzőség megszüntetését, egyúttal a jegyzőségi feladatok ellátására Beled Nagyközség
Polgármesteri Hivatalával megállapodás megkötését javaslom.
Az Ötv. 39. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül
egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítanak és
tartanak fenn.” A jogszabályi elvárásnak az előterjesztésben foglaltak megfelelnek.
Az előterjesztés mellékletét képezi egy a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok között
kötendő megállapodás tervezete valamint Beled Nagyközség Önkormányzata pénzügyi
csoportvezetőjének 2007. évre készített költségkalkulációja.
Az önkormányzat alkalmazottai közül a gazdálkodási valamint az igazgatási előadó kerül
átvételre. Egyéb alkalmazottak (hivatalsegéd) foglalkoztatásával kapcsolatos döntések és
költségterhek viselése az önkormányzat hatáskörében maradnak.
Fentiek alapján a 2007. évi költségvetési adatokkal számolva az intézkedés éves szinten
4.192,- eFt működési kiadáscsökkentést jelent (amely természetesen 2007-ben még
időarányosan sem jelentkezik).
Kérem a képviselőtestületet a megállapodás tervezetet megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Önkormányzat Képviselő - Testülete
9344 Rábakecöl
Tisztelt Képviselő – Testület!
Rábakecöl Önkormányzat azzal a szándékkal kereste meg önkormányzatunkat, hogy a
meglévő körjegyzőséghez csatlakozni szeretne.
Ezen felkérésből az alábbi kimutatás alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő – Testületet a
körjegyzőségi hozzájárulás fizetendő mértékéről, illetve Rábakecölre eső hányadáról:
KIADÁS
2007. évben tervezett a körjegyzőség munkáját ellátó dolgozók bére és ennek vonzatai:
43.574.619Ft
A második félévtől a csatlakozás után Rábakecöl önkormányzattól átvételre kerülő két
dolgozó bére járulékokkal együtt : 2.415.048Ft
A második féléves kiadás összesen: 24.202.357Ft
BEVÉTEL
2007. évre betervezett körjegyzőségi normatíva:
• Alap hozzájárulás:
• Kiegészítő hozzájárulás:
• Rábakecöl önkormányzat csatlakozása után járó normatíva II. félévre:

4.440.000Ft
5.832.000Ft
972.000Ft

A második féléves bevétel összesen: 6.108.000Ft
KIADÁS-BEVÉTEL II. FÉLÉVES KÜLÖNBÖZETE: 18.094.357FT
Ez a különbözet a körjegyzőségben résztvevő községek lélekszámára visszaosztva 2007. II.
félévében 4.088Ft / lakos hozzájárulást jelent.
Rábakecöl esetében ez a II. félévben 3.364.000 Ft körjegyzőségi hozzájárulást jelent.
Dénesfa Önkormányzat
4.100.000Ft ,
Edve Önkormányzat
1.606.000Ft,
Vásárosfalu Önkormányzat 1.705.000Ft körjegyzőségi hozzájárulást fizet.
Tisztelettel:
Szaradicsné Mészáros Andrea
pénzügyi csoportvezető
Beled, 2007. május 14.

Megállapodás tervezet
a körjegyzőséghez tartozó Önkormányzatok között

A körjegyzőséghez tartozó települések:

- Beled Nagyközség Önkormányzata
- Dénesfa Község Önkormányzata
- Edve Község Önkormányzata
- Rábakecöl Község Önkormányzata
- Vásárosfalu Község Önkormányzata

A megállapodást kötő képviselő-testületek a körjegyzőséget a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény és a módosításáról rendelkező 1994. évi LXIII. törvény alapján a
képviselő-testületek, a helyi polgármesterek és a képviselők munkájának elősegítése, az
önkormányzati hatósági, az állampolgárok államigazgatási ügyeinek közös intézése, a
községfejlesztési, községgazdálkodási és intézményfenntartó működtetési feladatok ellátása
érdekében hozták létre. A körjegyzőséghez tartozó önkormányzatoknál a körjegyzői
feladatokat a nagyközségi jegyző a Polgármesteri Hivatal bevonásával látja el.
A hivatali bélyegző felirata: Beled Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
A képviselő-testületek által létrehozott körjegyzőség székhelye: Beled Nagyközség.
I. fejezet
A Polgármesteri Hivatal feladata, hatásköre, illetékessége
1.) A nagyközségi Polgármesteri Hivatal – a jegyző vezetésével – ellátja a székhely
településen felül a körjegyzőséghez tartozó községekben az alábbi feladatokat:
- a hatáskörébe utalt önkormányzati, hatósági, államigazgatási ügyek döntésre
történő elő készítésével és ezen döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
- a polgármesterek, a képviselő-testületek, a bizottságok és az egyes képviselők
munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
- elvégzi az érkező és hivatalból küldött ügyiratok iktatását, irattározását, valamint
irattári selejtezését,
- az önkormányzati képviselő-testületek döntéseinek megfelelő községfejlesztési,
községgazdálkodási feladatokat,
- a képviselő-testületek hatáskörébe tartozó intézményirányítási feladatokat,
- gyakorolja a külön jogszabályban a jegyzők részére meghatározott hatásköröket.
2.) A körjegyzőség illetékességi területe: Beled Nagyközség, Dénesfa, Edve, Rábakecöl
és Vásárosfalu Községek szakigazgatási területével egyezik meg.
II. fejezet
A jegyző jogállása, a Polgármesteri Hivatal szervezete
1.) A Nagyközségi Polgármesteri Hivatalt a Nagyközségi polgármester irányításával a
jegyző vezeti, akit a képviselő-testületek együttes ülésen a körjegyzőséghez tartozó
képviselő-testületek mindegyikével egybehangzó döntésével neveztek ki határozatlan
időre.
2.) A jegyző alkalmazásával kapcsolatos egyéb munkáltatói jogokat (pl.: szabadságolás,
kiküldetés, jutalmazás, bérfejlesztés) a nagyközség polgármestere gyakorolja, de a

körjegyzőséghez tartozó községek polgármestereinek véleményét köteles előzetesen
kikérni.
3.) A jegyzőt rövidebb idejű távolléte esetén a pénzügyi csoportvezető helyettesíti.
A jegyző tartós – legalább 3 hónapos – távolléte esetén a jegyző helyettesítéséről a
nagyközség polgármestere köteles gondoskodni, amelyről az érintett polgármestereket
és a képviselő-testületeket a legközelebbi ülésükön tájékoztatni kell.
4.) A jegyző jogállása:
- a Polgármesteri Hivatal felelős vezetője,
- gyakorolja a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó hatósági jogköröket,
- a nagyközség polgármesterének egyetértésével és az érintett polgármesterek
véleménye alapján kinevezi a Polgármesteri Hivatal dolgozóit és gyakorolja a velük
kapcsolatos munkáltatói jogköröket,
- szervezi a Polgármesteri Hivatal munkáját,
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek és a bizottságok ülésein.
5.) Az egyes dolgozók munkaköri leírását a jegyző – a polgármesterek véleményét
kikérve – készíti el.
A kiadmányozási jogkört és az ügyfélfogadás rendjét az Ügyrendi tartalmazza.
Az Ügyrendet a képviselő-testületek külön-külön hagyják jóvá.
6.) A körjegyzőséghez tartozó települések polgármesterei a hivatal dolgozói irányába
közvetlen utasítási joggal nem rendelkeznek, de a jegyző a polgármesterek véleményét
döntéseinél figyelembe veszi.
III. fejezet
Testületi ülések, önkormányzati, hatósági és
államigazgatási ügyek eldöntésének előkészítése
1.) A képviselő-testületi ülést az érintett polgármester által megadott napirendi pontokat
tartalmazó, s az általa aláírt meghívó kiküldésével kell összehívni.
2.) A testületi ülések jegyzőkönyveit az érintett önkormányzatok polgármesterei és a
jegyző írja alá.
3.) A jegyző gondoskodik a képviselő-testületi, bizottsági, illetőleg a polgármesteri
hatáskörbe tartozó helyi önkormányzati és államigazgatási ügyek előkészítéséről a
Polgármesteri Hivatal útján.
4.) A képviselő-testületi üléseken a jegyző vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére
kijelölt személy köteles részt venni.

IV. fejezet

A körjegyzőség fenntartási és működési
költségeinek viselése
1.) A Polgármesteri Hivatal fenntartási és működési költségei:
- A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bére, bérjellegű kiadásai, és ezek TBjárulékai, valamint e dolgozók egyéb – a jogszabályokban vagy a képviselőtestületek által hozott rendeletekben, határozatokban meghatározott – juttatásai,
költségtérítései.
- A dologi, fenntartási és felújítási költségeket minden érintett önkormányzat
működési területén saját maga viseli.
- A Polgármesteri Hivatal telefon, posta, nyomtatvány, papír, írószer és irodagép
beszerzési költségeit Beled Nagyközség Önkormányzata, míg az ügyfélfogadás
során felmerülő ugyanezen költségeket az érintett önkormányzatok viselik.
2.) A Polgármesteri Hivatal IV. fejezet 1.) pontban meghatározott költségeihez az érintett
települések önkormányzatai lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. A
hozzájárulást két egyenlő részletben, nevezetesen tárgyév június 30-ig és december
31-ig kell átutalni a Polgármesteri Hivatal számlájára.
3.) A jegyző a zárszámadás elfogadása után köteles elszámolni a körjegyzőséghez tartozó
önkormányzatokkal a hozzájárulás esetleges különbözetének mértékéről.
4.) A Polgármesteri Hivatal éves működési költségeit – elfogadás után
lakosságarányosan az érintett önkormányzatok beépítik saját költségvetésükbe.

–

Beled, 2007. május 8.

………………………………………
Tompáné Balogh Mária
Beled Nagyközség Polgármestere

……………………………………
Takács Lajos
Dénesfa Község Polgármestere

………………………………………
Imre László
Edve Község Polgármestere

……………………………………
Tuba Erik
Rábakecöl Közsgé Polgármestere

………………………………………
Molnár Sándor
Vásárosfalu Község Polgármestere

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. május 18.
2. napirendi pont: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
ülések óta tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
Előterjesztés
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülések óta az alábbi határozatokat hajtottam
végre:
12/2007. (III.2.) határozat alapján a mai ülésen a képviselőtestület elé terjesztem a
körjegyzőséghez csatlakozásról kidolgozott tervezetet
18/2007. (IV.13.) határozat pályázat kiírásáról helyi szervezetek támogatására
19/2007. (IV.13.) határozat pályázat benyújtása
20/2007. (IV.13.) határozat pályázati benyújtása Petőfi utca útburkolat felújításhoz
23/2007. (IV.13.) határozat Kapuvár-Beled Térsége Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosításának aláírása megtörtént
26/2007. (IV.13.) határozat helyettes jegyző megbízásáról
27/2007. (IV.13.) határozat jegyző felmentése
valamint a 28/2007. (IV.13.) és 29/2007. (IV.13.) határozatok alapján a hátrányos helyzetű
tanulók részére a támogató nyilatkozatokat kiadtam.
A Föld Napja alkalmából szervezett szemétgyűjtő akció április 21-én sikeresen lezajlott,
mintegy 15 m3 hulladéktól sikerült útjainak megszabadítani. Délelőtt az iskola 55 tanulója, 9
alkalmazottja valamint Keszte Ferencé, míg délután Homlok Márta, Horváth Ernőné,
Pandurné H Gyöngyi, Pandur Fanni, Magyar István, Varga Bence, Takács Gáborné, Pákai
Jánosné, Horváth Patrik, Horváth Róbertné, Kovács László, Vass Klaudia, Nagy István, Visi
Magdolna, Gacs Eszter, Gacs István, Vass Gábor szorgoskodott. Gépesített segítséggel
érkezett Szabó Imre valamint felajánlotta Echrick Béla. A képviselőtestületből köszönöma
közreműködést Horváth Győzőnek, Homlok Istvánnak, Domiter Ferencnek, Felhalmi
Antalnak, Pandur Ferencnek és Szabó Gézának.
Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy az év elején kezdeményezett Internet hozzáférési
problémák kezelésére irányuló program, melyben az önkormányzat biztosította az adóhoz
szükséges helyet, a vártál sikeresebbnek bizonyult, pár hét leforgása alatt közel 40 előfizetői
igénybejelentés érkezett.
A Magyar Posta ingyenes méhnyakrák szűrőprogramjára a képviselőtestület utólagos
engedelmével jelentkeztem. A lehetőséget teljes mértékben kihasználta a lakosság, hiszen a
30 főnek biztosított lehetőségre 40-en jelentkeztek. Köszönöm a szervezésben nyújtott
segítséget Antalné Varga Mariann védőnőnek valamint a Coop Rt-nek és dolgozóinak az ipari
áram biztosítását.

Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Kapuvár-Beled és Térsége Kistérség Többcélú
Társulása elmúlt ülésén tájékoztatást kaptunk a Florasca Környezetgazdálkodási Kft.
tevékenységéről, a társulás 2006. évi gazdálkodásáról, a 2006. évről készült ellenőrzési
jelentésről és a benyújtott pályázatok eredményeiről. A társulás úgy döntött, hogy egyelőre
nem kívánja kiadni vállalkozásba a központi háziorvosi ügyeletet. Molnár Sándor
tűzoltóparancsnok tájékoztatott az a gépjárműfecskendőre korábban beadott pályáztat
sikerességéről. Döntött a társulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Beled
Társulási Megállapodásának módosításáról, valamint három pályázat beadásáról.
Köszönöm a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet támogatását. Az óvoda gyermeknapi
rendezvényét 15 eFt-al segítik, míg a falunapra 30 eFt támogatást kínáltak fel.
Megkérem a képviselőurakat, hogy név szerint számoljanak be a március és április hónapban
folytatott munkájukról.

Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Rendelettervezete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.5.) rendeletének módosításáról
(TERVEZET)

1. §
A 3/2003.(V.5.) rendelet (továbbiakban: „R”) 1. § (2) bekezdésében foglaltak az 1. számú
melléklet szerint módosulnak.

2. §
A”R” 6. §-a hatályát veszti.

A R 9. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:
3. §
Az önkormányzat feladatait a helyi közszolgáltatások körében a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése tartalmazza.

A R 10. §-a az alábbiak szerint módosul:
4. §
Az önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvíz ellátásról,
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak és a köztemetők fenntartásáról,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
VAGY
Az önkormányzat kötelező feladatait az Ötv. 8. § (4) bekezdése tartalmazza.

A „R” 11. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:
5. §
(1) Az önkormányzat jogi személy.
Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illeti meg. A
képviselő-testület a településfejlesztéssel, a közszolgáltatásokkal, az alapvető
intézményhálózat létrehozásával és működtetésével szorosan összefüggő
hatásköreinek gyakorlását nem ruházhatja át.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat az Ötv. 10. § (1)
bekezdése tartalmazza.

A „R” 13. §-ának első mondata helyére a következő rendelkezés lép:
6. §
A polgármester rendkívüli ülést köteles összehívni a képviselők legalább ¼-ének, a
bizottságnak a napirendet is tartalmazó indítványára.

7. §
(1) A R 16. § (2) bekezdés a) pontjából hatályon kívül kerül a „szociális” szó.
(2) A R 16. § (2) bekezdés a) pontjának utolsó sora kiegészül: „valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás”.

A R 17. § (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:
8. §
A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós
akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését.

A „R” 30. § (2) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:
9. §
A testületi ülésről 2 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni, ebből:
a.) az eredeti példányt a jegyző kezeli,
b.) az egyik példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Vezetőjének.

A R 37. § (5) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés lép:
10. §
A települési képviselők részére – hivatalba lépésük alkalmával – át kell adni az
önkormányzatnál lévő rendeletek 1 példányát.

11. §
A R 38. §-a hatályát veszti.

A R 42. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:
12. §
(1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
a. Ügyrendi Bizottság
b. Szociális Bizottság
(2) Az Ügyrendi és Szociális Bizottság hatáskörét és feladatait a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(3) A bizottságok működési szabályzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

A R 43. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13. §

(1) A polgármester a település választópolgárai által közvetlenül választott tisztségviselő,
aki feladatait társadalmi megbízatásban látja el.
(2) A polgármester tiszteletdíját és költségtérítését a képviselő-testület állapítja megy az
Ügyrendi Bizottság javaslata alapján.

A „R” az alábbi 56/A. §-al egészül ki:
14. §
Az önkormányzat költségvetése
(1) A képviselőtestület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A
költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési
törvény határozza meg.
(2) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik.
a.) Az első forduló (koncepció) főbb elemei:
- a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának
figyelembevétele,
- az önkormányzat részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok
körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérés. Ezen belül
•
bevételi források,
•
azok bővítésének lehetőségei,
•
a kiadási szükségletek, azok gazdaságos, célszerű
megoldásainak a meghatározása,
- az igények és célkitűzések egyeztetése,
- a szükségletek kielégítési sorrendjének a meghatározása,
- a várható döntések hatásainak előzetes felmérése,
b.)

A második forduló főbb elemei:
- a képviselőtestület megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét, amely több
változatban is készülhet,
- a költségvetési javaslat tartalmazza: a bevételi forrásokat,
a működési, fenntartási előirányzatokat (önálló
költségvetési szervenként)
a felújítási előirányzatokat célonként,
a fejlesztési kiadásokat feladatonként, valamint
külön tételben,
a polgármesteri hivatal költségvetését
feladatonként, valamint külön tételben,
az általános és a
céltartalékot,
a több éves kihatással járó feladatok
előirányzatait éves bontásban.

(3) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző a pénzügyi vezető bevonásával készíti elő
és a polgármester terjeszti képviselőtestület elé. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság
előzetesen kötelezően megtárgyalja és véleményezi.
(4) A zárszámadási rendelet tervezetének elkészítésére és előterjesztésére a /3/
bekezdésben írt szabályok az irányadók.

A „R” az alábbi 56/B. §-al egészül ki:
15. §
Az önkormányzat gazdálkodása
(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. E körben
különösen:
a.) A PM. által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a
költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt s
mindezeket megküldi a MÁK részére.
b.) Beszedi az önkormányzat saját bevételeit.
c.) Leigényli a MÁK-tól a címzett és céltámogatásokat.
d.) Gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények
pénzellátásáról.
e.) Biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének
szabályszerű vezetését, s ezen belül – a PM. által meghatározottak szerint –
kialakítja a saját, valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét.
f.) Biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását.
g.) Elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi
költségvetési beszámolóhoz.
h.) Az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül
gondoskodik az önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei
működési kiadásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.
(2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények részben önállóan
gazdálkodnak, a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközeiket azonban csak a
polgármesteri hivatal által meghatározott ütemben és mértékben használhatják fel. Az
intézmény részére biztosított éves költségvetési keretet csak a képviselőtestület
csökkentheti, illetve vonhatja el. Az intézmény a kötelező térítési díjon és a
képviselőtestület által kötelezően előírt bevételi összegen felüli bevételével szabadon
rendelkezik, azt – alapfeladatainak sérelme nélkül – felhasználhatja dologi kiadásokra.
(3) A polgármesteri hivatal és az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a
kisebb összegű készpénz kifizetéseiket a házi pénztárban kezelt ellátmányból – a házi
pénztárban meghatározott szabályok szerint – teljesítik.

16. §
(1) Ezen rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2003.(X.28.); 7/2004.(IV.16.) és a 11/2006.(X.14.) rendeletei
hatályukat vesztik.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
megbízott jegyző

1. számú melléklet

Önkormányzati képviselők névsora

Domiter Ferenc
Felhalmi Antal
Homlok István
Horváth Győző
Pandur Ferenc
Szabó Géza
Tuba Pál

2. sz. melléklet

A képviselő-testület bizottságainak hatásköre és feladatai
Szociális Bizottság
1. Előzetesen előkészíti, véleményezi és állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe
tartozó alábbi ügyekről:
Szociális és gyermekvédelmi rendelettervezetek.
Közüzemi díjak megállapításáról szóló rendelettervezetek.
2. Döntést hoz:
a képviselő-testület által átruházott hatáskörben,
eseti szociális kérelmek elbírálásában első fokon,
rendszeres szociális kérelmek elbírálásában első fokon,
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálása.
3. Végrehajt:
a képviselő-testület által átruházott hatáskörben,
szociális jellegű rendezvények szerezésében.
4. Kapcsolattartás a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
háziorvosi szolgálattal,
gyermekorvosi szolgálattal,
védőnővel.
Ügyrendi Bizottság
1. Előzetesen előkészíti, véleményezi és állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe
tartozó alábbi ügyekről:
Képviselő-testületi ülések előkészítése.
Éves munkaterv előkészítése.
A Szociális Bizottság hatáskörébe nem tartozó rendelettervezetek előkészítése.
2. Döntést hoz:
- a képviselő-testület által átruházott hatáskörben,
- a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásában
3. Végrehajt:
- a képviselő-testület által átruházott hatáskörben,
- társadalmi jellegű rendezvény szervezésében.
4. Kapcsolattartás a helyi társadalmi szervezetekkel, vállalkozókkal.
Rábakecöl, 2007. június 1.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
megbízott jegyző
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3. sz. melléklet

Bizottságok Működési Szabályzata
A bizottságok működése
1. A bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülést tart.
2. A bizottság elnöke vagy alelnöke – akadályoztatásuk esetén bármely tagja – hívja
össze és vezeti a bizottság ülését.
3. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak a fele jelen van.
4. A bizottság állásfoglalásait, döntéseit nyílt szavazással hozza, a határozathozatalhoz a
jelenlévő bizottsági tagok több, mint a felének az egybehangzó szavazata szükséges.
5. A bizottsági tagok névsorát az 1. számú függelék tartalmazza.
A bizottság ülése
1. A bizottság ülésére a meghívót a bizottság ülését megelőzően legalább 5 nappal
korábban meg kell küldeni írásban:
a bizottság tagjainak,
a jegyzőnek,
a jegyzőkönyvvezetőnek,
szükség esetén a polgármesternek,
egyéb meghívottaknak.
2. Rendkívüli esetben a bizottság szóban is összehívható.
3. A meghívó tartalmazza:
az ülés helyét és kezdési időpontját,
a javasolt napirendeket, lehetőleg mellékletként a napirendek előterjesztéseit,
a napirendek előterjesztőit.
4. Az ülésről a jegyzőkönyvvezető vagy a bizottság által kijelölt személy jegyzőkönyvet
készít, amely tartalmazza:
- az ülés helyét, időpontját,
- a megjelentek nevét,
- a tárgyalt napirendeket,
- az elfogadott javaslatokat, kisebbségi véleményeket, határozatokat, azok határidejét és
a személy szerinti felelősöket.
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A bizottság előterjesztései
A bizottságnak a képviselő-testület ülésére készített előterjesztéseit olyan időpontban kell
tárgyalni, hogy azt a képviselő-testületi ülést megelőző egy héttel a polgármesterhez
eljuttathassák.
Rábakecöl, 2007. június 1.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
megbízott jegyző
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RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2007.(…. ...)
RENDELETTERVEZETE
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 32.§ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a törvényi felhatalmazással összhangban megállapítsa a szociális
rászorultságtól függő, pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági
szabályokat, továbbá azok igénybevételének módját és feltételeit.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed Rábakecöl község területén élő lakosokra, figyelemmel az Szt. 3. §
(1)-(3), az Szt. 6. § és 7. §-ában foglaltakra.
Az ellátások formái
3.§
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rászorultságtól függően igénybe
vehető ellátásokat az alábbiak szerint határozza meg:
Pénzbeli ellátások:
a) rendszeres szociális segély
b) lakásfenntartási támogatás
c) ápolási díj
d) átmeneti segély
e) temetési segély
f) újszülöttek családjának támogatása

-

2

-

Természetben nyújtott ellátások:
a) közgyógyellátás
b) tanévkezdési támogatás
Szociális szolgáltatások:
a) étkeztetés
b) házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) támogató szolgáltatás
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Eljárási szabályok
4.§
(1) Az általános, minden e rendeletben szabályozott szociális ellátásra érvényes eljárási
szabályokat az Szt. 5-10. §-ai határozzák meg.
(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási
formák részletezik.
Az eljárás megindítása
5.§
(1) Az eljárás megindítása történhet: kérelemre, illetve hivatalból. A kérelmet a Polgármesteri
Hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelmet írásban kell benyújtani, az e rendeletben
meghatározott dokumentumokkal (igazolások, nyilatkozatok) együtt.
(2) Ha adott szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához e rendelet szerint kell benyújtani
vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, igazolást, akkor ezek
tekintetében a jövedelemigazolásnál irányadó időszak:
- a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél három hónap,
- az egyéb jövedelmeknél pedig egy év.
Az ellátások kifizetése
6.§
(1) Az ellátások kifizetése
a) havi rendszeres ellátásoknál: a tárgyhót követő hó 5. napja
b) nem rendszeres ellátások esetén: a határozat jogerőre emelkedését követően
házipénztárból,
c) rendkívüli esetben, ill. a lakosság többségét érintő segélyek esetén házipénztárból
történik.

-

3

-

II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Rendszeres szociális segély
7.§
(1) A rendszeres szociális segély megállapítása az Szt. 37/A-G. §-ában meghatározottak
szerint történik.
(2) Az Szt. 37/A. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott személy köteles az
önkormányzat által szervezett foglalkoztatáson részt venni.
A foglalkoztatottnál a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. E jogkörében a
polgármester meghatározza az elvégzendő munkák körét, a munkaidő beosztást, a
munkaidő tartamát. Teljes munkaidőben történt foglalkoztatás esetén a havi munkabér a
minimálbér összegénél kevesebb nem lehet.
(3) A nem foglalkoztatott személy az Szt. 37/D. §-ában meghatározottak szerint a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központ Soproni Kirendeltségével (továbbiakban:
Munkaügyi Központ) köteles együttműködni, az általa szervezett beilleszkedési
programokon résztvenni.
(4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a kérelmező a Munkaügyi
Központ által szervezett programokon kettő alkalommal nem vesz részt és
kötelezettségének elmulasztását kimenteni nem tudja.
(5) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a kérelmező az
együttműködési kötelezettséget nem vállalja, illetve a programokon legalább négy
alkalommal nem vesz részt, és kötelezettségének elmulasztását kimenteni nem tudja.
(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult együttműködési kötelezettségét az
(4) bekezdés szerint megszegi, a rendszeres szociális segélyt 75 %-os mértékben, további
hat hónapig kell folyósítani.
(7) Ha az ügyfél a (5) bekezdésben foglalt együttműködési kötelezettséget nem vállalja, vagy
súlyosan, illetve ismételten megszegi, a rendszeres szociális segély iránti kérelmet el kell
utasítani, illetve a segély folyósítását meg kell szüntetni.
(8) Az együttműködési kötelezettség megszegése vagy súlyos megszegése esetén az ügyfél
mentesül a fenti jogkövetkezmények alól, ha a kötelezettség elmulasztását 8 napon belül
kimenti.

-

4

-

Lakásfenntartási támogatás
8.§
(1) A képviselő-testület normatív lakásfenntartási támogatást nyújt azon személyeknek, akik
az Szt. 38-39. §-ában meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelnek.
(2) A képviselő-testület helyi lakásfenntartási támogatást nyújt azon kérelmezőnek, aki a (3)
bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
(3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 30 %-át nem haladja meg.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető költségek:
a) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete
b) fűtési költségek (gáz, villany, szén, fa stb.)
c) víz- és csatornahasználat díja
d) villanyáram költsége
e) szemétszállítás költsége
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente két alkalommal, április 30-ig,
valamint október 30-ig lehet benyújtani a polgármesterhez. A képviselő-testület a
támogatásra való jogosultságot évente felülvizsgálja.
(6) A lakásfenntartási költséget a támogatást kérő nevére kiállított számlával kell igazolni.
(7) A jövedelemigazolásokat a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 3 hónap
figyelembevételével kell beszerezni, a lakásfenntartási költségeket igazoló számlák a
kérelem benyújtását megelőző három hónapnál régebbiek nem lehetnek, kivétel a
tüzelőanyag számla, amely 1 évnél régebbi nem lehet.
(8) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) A fűtési támogatás október 15-től április 15-ig szól.
(10) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500.-Ft, mely pénzbeli formában kerül
kifizetésre.
Ápolási díj
9.§
(1) Az önkormányzat polgármestere méltányosságból ápolási díjat állapíthat meg annak a
rábakecöli lakcímmel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött
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tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. A méltányossági ápolási díj
megállapításának nem feltétele, hogy az ápoló és az ápolt egy háztartásban éljen.
Az ápolási díj akkor állapítható meg, ha az ápolást végzőnek és vele egy háztartásban élő
családtagjának az egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg.
(2) A méltányosságból megállapított ápolási díjra az egyéb feltételek esetén csak az ápolást
ellátó rábakecöli lakcímmel rendelkező hozzátartozó jogosult.
(3) A méltányosságból megállapítható ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege.
Átmeneti segély
10.§
(1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket átmeneti segélyben
részesíti, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többlet kiadások, különösen betegség, elemi
kár miatt anyagi segítségre szorulnak, feltéve, hogy a családjukban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át, egyedülálló személyek esetében 200 %-át.
(2) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, fel kell sorolni a
későbbi kifizetések időpontjait, és a kifizetendő összeget.
(3) Az átmeneti segély egyszeri összege a rászorultságtól függően 1.000 Ft-tól - 30.000 Ft-ig
kerülhet megállapításra.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben (családban bekövetkezett rendkívüli esemény, pl.
haláleset, természeti katasztrófa, baleset miatti rendkívüli kiadás) a kérelmező évente
legfeljebb egy alkalommal, jövedelmére tekintet nélkül, maximum 50.000 Ft átmeneti
segélyben részesíthető.
(3) A megállapított átmeneti segély folyósítása készpénzben történik, kivéve, ha az összes
körülményekre tekintettel feltételezhető, hogy a segélyt nem rendeltetésének megfelelően
használják fel. Ebben az esetben a segélyt az igénylő költségeinek átvállalásával, vagy
élelmiszercsomag vásárlásával kell megfizetni.
(4) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kifizethető. Ilyen
esetben a polgármesteri hivatal a kifizetést követő 15 napon belül, de legkésőbb a
határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a
nyilatkozatok valódiságáról. Ebben az esetben a polgármester intézkedhet a határozat
azonnali végrehajtásaként a hivatal pénztárából történő kifizetésről.
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Temetési segély
11.§
(1) A polgármester temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Temetési segélyben az részesülhet, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 100.000 Ft, a temetési segély összege
10.000.-Ft.
(4) A temetési segély megállapítása iránti eljárásban a kérelemhez be kell mutatni
- a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát,
- ha a haláleset más település önkormányzatának területén történt, az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát,
- jövedelemigazolásokat.
Újszülöttek családjának támogatása
12.§
(1) Rábakecöl község polgármestere a gyermek/ek/ születését követően egyszeri
támogatásban részesíti a családokat, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt.
(2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermeket
egyedül nevelő szülő rábakecöli lakcímmel rendelkezzen a születés időpontjában.
(3) A támogatás mértéke gyermekenként 10.000 Ft.
(4) A támogatás annak a családnak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
Közgyógyellátás
13.§
(1) A jegyző méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg azon
személyeknek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
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meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a gyógyító
ellátás havi költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelemhez a
jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell az Szt. 50/A. § (3) bekezdésében
meghatározott tartalmú háziorvosi igazolást.
Tanévkezdési támogatás
14.§
(1) A képviselő-testület tankönyvtámogatást biztosít az éves költségvetésében meghatározott
pénzügyi keretek között azon általános iskolai tanulók részére, akiknek lakcíme
Rábakecölben van és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét.
(2) A képviselő-testület anyagi támogatásban részesíti a közép és felsőfokú oktatási
intézményben tanulmányokat folytató rábakecöli lakcímmel rendelkező tanulókat, kivéve,
aki Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjban részesül.
A támogatás összege tanulónként 8000 Ft.
(3) A támogatás összegét az (1) bekezdés tekintetében az általános iskola részére, míg a (2)
bekezdés tekintetében a tanuló törvényes képviselője részére kell kifizetni.
IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
Étkeztetés
15.§
(1) A képviselő-testület az étkeztetést az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján biztosítja.
(2) Étkeztetés igénybevételére az jogosult, akinek az egy főre jutó nettó jövedelme nem éri el
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét.
(3) A szociális helyzet miatti rászorultságot jövedelemnyilatkozattal, az egészségi állapot
miatti rászorultságot háziorvosi igazolással kell igazolni.
(4) Az étkeztetés iránti kérelmeket a polgármester bírálja el.
16.§
(1) A szociális étkeztetésért személyi térítési díjat köteles fizetni az igénybevevő, mely díj
megállapításánál az igénybevevő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.
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(2) A fizetendő térítési díjat külön rendelet tartalmazza.
(3) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő minden hónap 5. napjáig köteles a Polgármesteri
Hivatalhoz befizetni.
Házi segítségnyújtás
17.§
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról, akik az Szt. 63. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek.
(2) A házi segítségnyújtási ellátásban részesülő jogosult
- az ebéd házhoz szállítására,
- egyéni szükséglet szerinti gondozásra.
(3) A házi segítségnyújtásra való jogosultságot jövedelemnyilatkozattal, valamint háziorvosi
igazolással kell igazolni.
(3) A jogosultság elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(4) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Beled Mikro-körzeti Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás útján biztosítja.
Családsegítés
18.§
(1) A képviselő-testület az Szt. 64. § (1) bekezdésében meghatározott családsegítési feladatait
társulási megállapodás alapján a Beled Mikro-körzeti Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Társulás útján biztosítja.
(2) A családsegítésre irányuló kérelmeket a polgármesterhez kell benyújtani.
Támogató Szolgáltatás
19.§
(1) A képviselő-testület az Szt. 65/C. § (3) bekezdésében meghatározott támogató szolgáltatás
feladatit a Beled Község Önkormnyzatának gesztorságával, társulás formájában működő
Családsegítő, Gyermekjóléti és Támogató Szolgálat útján biztosítja.
(2) A támogató szolgáltatásra irányuló kérelmeket a szolgálat vezetőjéhez kell benyújtani.
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
20.§
A képviselő-testület az Szt. 65. §-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatait a Kapuvár- Kistérség Többcélú Társulás útján biztosítja.
Záró rendelkezések
21.§
(1) Jelen rendelet 2007. ……………… napján lép hatályba.
(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Rábakecöl Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2003.(XI. 14) és az azt módosító rendeletei.

Tuba Erik
polgármester

Cseh Teréz
jegyző

Kihirdetés napja: .........................................................

Cseh Teréz
jegyző

TERVEZET
Rábakecöl Község Önkormányzatának
……………………………. rendelete
Az építményadóról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdés, 6. § és 43. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az építményadó megállapításáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
1. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt építmény). (Htv.
11. § (1) bekezdés)
2. Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű
használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos
alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett
földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet. (Htv. 11. § (2) bekezdés)
3. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed,
rendeltetéséről, illetőleg hasznosításától függetlenül. (Htv. 11. § (3) bekezdés)

annak

2. §
1. Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a
vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). (Htv. 12. § (1)
bekezdés)
2. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. (Htv. 12. § (2)
bekezdés)
3. Társasház, - garázs és – üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös
használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. (Htv. 12. § (3)
bekezdés)

3. §

1. Mentes az adó alól a Htv. 13. §-ában foglaltakon túl a Rábakecöl községben a
lakcímbejelentés szabályai szerint lakóhellyel rendelkező adóalany a tulajdonában álló
építmény után megfizetendő adó alól.
2. Lakóhely év közben történő létesítése esetén a mentesség a bejelentkezést követő év
első napjától illeti meg az adóalanyt.
3. Lakóhely év közben történő megszűnése esetén a mentesség a kijelentkezés évének
utolsó napján megszűnik.
4. §
Az adókötelezettség keletkezése, változása vonatkozásában a Htv. 14. §-ban foglaltak az
irányadók.
5. §
Az adó alapja az 1. § (1) bekezdésében meghatározott építmény m2-ben számított hasznos
alapterülete.
6. §
Az adó mértéke az 1. § (1) bekezdésében meghatározott építmény vonatkozásában az adó
mértéke 150,-Ft/m2/év.
7. §
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a helyi adókról szóló 1990 . évi C.
törvény , valamint az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni .
8. §
1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2. Hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti Rábakecöl Község Önkormányzat
képviselő-testületének 12/2006.(XI.6.) rendelete.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
megbízott jegyző
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelettervezete
A magánszemélyek kommunális adójáról
Az adómegállapítás joga

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő - testülete (továbbiakban :önkormányzat ) a
helyi adókról szóló 1990 . évi C . törvény ( a továbbiakban : Htv . ) 1 . §-ának ( 1 )
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az illetékességi területén kommunális adót vezet
be .

Az adó célja
1.§
Az adó bevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek kiegészítése, a helyi
infrastruktúra fejlesztése , valamint környezetvédelmi feladatok ellátása .

Az adókötelezettség, az adó alanya
2.§
Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12. §-ban, valamint a Htv. 18. §-ában
meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat
illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által
írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély
tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban
adóalanyok. (Htv. 24. §)

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
3.§
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi , illetőleg a fennmaradási engedély kiadását
követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba
vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év
első napján keletkezik. (Htv. 14. § (1) bekezdés)

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület
módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe
venni. (Htv. 14. § (2) bekezdés).
(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az
építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre
vonatkozó adókötelezettség megszűnik. (Htv. 14. § (3) bekezdés)
(4) Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. (Htv. 14. §
(4) bekezdés)
(5) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom
feloldását követő év első napján keletkezik. (Htv. 20. § (1) bekezdés)
(6) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az alapterület módosulását, a
telek átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. (Htv. 20. § (2)
bekezdés)
(7) Az adókötelezettség
a.) a belterületi földrészlet külterületté minősítése, illetőleg – beépítés esetén – a
beépítés évének utolsó napján,
b.) építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó
napján
szűnik meg. (Htv. 20. § (3) bekezdés)

Adómentesség
4.§
Mentes az adó alól
a.) a Htv 13 . § és a 19 . § -ában foglaltak
továbbá
b.) az adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyrajzi számon nyilvántartott minden
lakás és nem lakás céljára szolgáló - egyébként adóköteles építménye,
c.) mentes az adó megfizetése alól a községben letelepedő magánszemély, a letelepedést
követő öt adóérvre vonatkozóan.
d.) községrendezési terv szerint építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet,
e.) rendszeres szociális segélyben részesülők ingatlana
f.) Mentes az adó megfizetése alól továbbá az adóalany, ha építménye után építményadó
fizetési kötelezettsége áll fenn.
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Az adó mértéke
5.§
Az adó évi mértéke adótárgyanként 2.500,-Ft .

Kedvezmények
6.§
(1) Az egyébként járó adó 50 % - át fizeti az az adóalany , aki
a.) az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában három vagy annál több
kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik
b.) az adóévet megelőző év végén gyermekét egyedül nevelő szülő .
(2) Az egyébként járó adó 75 % - át fizeti az az adóalany , aki
a.) az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában egyedül élő nyugdíjas
b.) az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában egy vagy kettő kiskorú
gyermek eltartásáról gondoskodik

Bejelentési kötelezettség
7.§
(1) Az adózó az adókötelezettséget annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles
az adóhatóságnak bejelenteni ( bejelentkezés ) . A bejelentést az e célra szolgáló
nyomtatványon írásban kell megtenni .
(2) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásról az adóévet követő 15 napon
belül az előírt nyomtatványon tájékoztatni kell az adóhatóságot .

Záró rendelkezés
8.§
3. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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4. Hatálybalépésével egyidejűleg a hatályát veszti Rábakecöl Község Önkormányzat
képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/1999.(XII.21.)
rendelete, valamint az azt módosító 4/2000.(III.1.) és a 6/2001.(IV.3.) rendeletek.
Továbbá hatályát veszti Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2006.(XI.6.) rendelete.
5. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a Helyi adókról szóló 1990
. évi C . törvény , valamint az Adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni .

Rábakecöl , 2007. ……………..
.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
megbízott jegyző
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. május 18.
8. napirendi pont: Megállapodás módosítása a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
létesítésére és működésére
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
Előterjesztés
A képviselőtestület 2007. április 13-i ülésén felhatalmazott a családi napközi működtetésével
kapcsolatos tárgyalásokra és előkészítő munkálatok elindítására. A Kapuvár és Térsége
Kistérség Többcélú Társulása utolsó ülésén elfogadta a Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálat megállapodásának módosítását.
A módosított megállapodásban a közösségi ellátások feladatainak listája bővült a családi
napközi valamint a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek ellátásának biztosításával.
Kérem a képviselőtestületet a megállapodás tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Tuba Erik
polgármester
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Megállapodás Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat létesítésére és működésére
(Ttv.8.§-a alapján)
Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (Beled, Rákóczi u. 137.) Cirák Község
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Cirák, Fő u. 6.), Dénesfa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (Dénesfa, Fő u. 11.), Edve Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(Edve, Petőfi u. 60.), Egyed Község Önkormányzat Képviselő-testület (Egyed, Áprási u. 13.)
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Farád, Fő u. 15.), Gyóró Község
Önkormányzat Képviselő-testülete (Gyóró, Fő u. 60.), Hövej Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (Hövej, Fő u. 52.), Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(Rábakecöl, Kossuth u. 129.), Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(Rábapordány, Ady E. u. 1.) Rábasebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(Rábasebes, Széchenyi u. 2.), Sobor Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Sobor, Kis u.
1.); Szilsárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Szilsárkány, Kossuth L. u. 40.)
Vág Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Vág, Templom u. 8.), Vásárosfalu Község
Önkormányzat Képviselő-testülete (Vásárosfalu, Fő u. 38.), Vitnyéd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (Vitnyéd, Fő u. 7.), „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV.tv.
41.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve „ a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV.tv. 8.§-ának rendelkezései szerint a „gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI.tv. (továbbiakban: Gyvt.)
39.§-40.§-aiban, továbbá
„a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Sztv.)
57.§. (1) bekezdés e.) és g.) pontja, továbbá a 64. §-ában foglalt szolgáltatási feladatok
megvalósítására Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulást közösen működtetnek.
1.) A társulás neve és székhelye:
1.1. A társulás neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás.
1.2. Székhelye: 9343 Beled, Vásártér u. 2/1.
1.3. Működtetési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási
területe.
2.) A társulás alapítói: Beled Nagyközség Önkormányzata Beled, Rákóczi u. 137.
Dénesfa Község Önkormányzata Dénesfa, Fő u. 11.
Edve Község Önkormányzata Edve, Petőfi u. 60.
Vásárosfalu Község Önkormányzata Vásárosfalu, Fő u. 38.
3.) A társulás feladata, tevékenységi köre:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás ellátja a „gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI.tv. 39.§. és 40.§-ában meghatározott
önkormányzati gyermekjóléti szolgálati feladatokat és a 43. §-ban meghatározott családi
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napközi feladatait. Ezen túlmenően ellátja az 1993. évi III.tv. 64. §-ban foglalt családsegítő
feladatokat, továbbá a 65/A. §-ban foglalt közösségi ellátások feladatait.
Ezek az alábbiak:
- A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának
elősegítése.
- Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis helyzetben lévő
személyeknek,
- A családi feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és
segítségnyújtás,
- Életvezetési (pl. nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás, vagy ennek
megszervezése,
- Az egyének, a családok kapcsolatkézségének javítása,
- Egyéni-, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése,
- Krízishelyzetben segítő beavatkozás,
- Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése,
- Hivatalos ügyek intézésének segítése,
- Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal,
- A gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
- A gyermekek veszélyeztetését észlelő „jelzőrendszer” működtetése,
- A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében családgondozási feladatok
ellátása, ill. a gyermekek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére,
vagy annak megváltoztatására történő javaslattétel,
- A hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás,
- Utógondozás biztosítása,
- A társult településeken élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségüket okozó
körülményeknek a folyamatos figyelemmel kísérése,
- A gyermekek panaszának – amely alapján azok orvoslása érdekében a szükséges
intézkedések megtehetők – meghallgatása,
- A védelembe vett gyermekek gondozási – nevelési tervének elkészítése,
- A helyettes szülői hálózat megszervezése,
- Felkérésre a környezettanulmányok elkészítése,
- A társult önkormányzatok bármelyikénél új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
- Örökbefogadni kívánók körülményeinek feltárása,
- A családok szociális helyzetének figyelemmel kísérése,
- Család panaszainak meghallgatása, és orvoslása érdekében a szükséges intézkedések
megtétele.
- A bölcsőde és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő
gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy
tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő nem
közoktatási célú ellátása.
- Közösségi ellátás biztosítása a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére az Sztv.
65/A. (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján.
4.) A társulás időtartama:
A társulást az alapító önkormányzatok 1999. december 1-től határozatlan ideig hozták létre és
működtetik. Rábakecöl Község Önkormányzata 2000. április 1-től, Gyóró és Cirák Község
Önkormányzata 2000. július 1-től, Hövej és Vitnyéd Község Önkormányzata 2001. március
1-től, Rábasebes, Vág, Önkormányzata 2003. március 1-től, Farád Község Önkormányzata,
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Egyed Község Önkormányzata, Rábapordány Község Önkormányzata, Sobor Község
Önkormányzata és Szilsárkány Község Önkormányzata pedig 2005. január 1-től csatlakozik a
társuláshoz.
5.) A társulás bevétele és költségei:
5.1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás működésével kapcsolatos állami
alapnormatívát Beled Nagyközség Önkormányzata igényli le, az ezen túlmenően
felmerülő mindennemű költség Beled Nagyközség Önkormányzatát terheli.
5.2. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat alkalmazottainak működéséhez szükséges,
helyiséget társult önkormányzatok a helyszíni feladatteljesítés érdekében saját
költségükön biztosítják.
5.3. A társulás alkalmazottainak munkaideje heti: 40 óra
6.) A társulás jogállása:
6.1. A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, költségvetési szempontból
részben önálló intézményegység.
6.2. A társulás vezetője felett - aki egyben az Egyesített Szociális Központ vezetője - a
munkáltatói jogot Beled Nagyközség Képviselő-testülete és polgármestere a
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII.tv.83/A.§-ában foglaltaknak
megfelelően gyakorolja.
A társulás alkalmazottjai felett a munkáltatói jogkört a szolgálat vezetője gyakorolja.
a.) Beled Nagyközség Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a vezető kinevezése és
felmentése.
b.) A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Beled Nagyközség polgármestere
gyakorolja.
6.3. Kizárólag a mindenkori jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek
megfelelő dolgozóval létesíthető közalkalmazotti jogviszony.
6.4. A Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás működtetésével kapcsolatos adminisztratív,
koordináló feladatokat a rendszeres és folyamatos kapcsolattartást Beled Nagyközség
Polgármesteri Hivatala látja el térítésmentesen.

7.) A társuláshoz való csatlakozás:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társuláshoz csatlakozni csak valamennyi társult
önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása esetén lehet.
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8.) A társulás ellenőrzése:
Gazdálkodását Beled Nagyközség Polgármesteri Hivatala belső ellenőr útján ellenőrzi.
9.) A társulás megszűnése:
9.1. A társulás megszűnik:
a.) ha a képviselőtestületek minősített többségű határozatukkal közös megegyezéssel
megszüntetik,
b.) bíróság jogerős döntése alapján.
9.2. Jelen társulási megállapodást a társult önkormányzatok a naptári év utolsó napjávaldecember 31-i hatállyal – mondhatják fel, melyről szóló minősített többséggel meghozott
képviselőtestületi határozatot 3 hónappal korábban – szeptember 30-ig – kell meghozni s
a társult önkormányzatokkal írásban közölni.
9.3. A társulás megszűnése esetén:
a.) a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásból származó esetlegesen
keletkező vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
szabályai szerint osztják meg.
b.) az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül
megállapodnak.

10.) Társult önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos
úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában a
Soproni Városi Bíróság dönt.
A társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei a záradékban
rögzített határozatukkal jóváhagyták, melyekben foglalt felhatalmazással élve a
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt saját kezű
aláírásukkal ellátták.

Beled, 2007. április 23.

Beled Nagyközség Képviselő-testülete

Cirák Község Képviselő-testülete

Dénesfa Község Képviselő-testülete

Edve Község Képviselő-testülete
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Egyed Község Képviselő-testülete

Gyóró Község Képviselő-testülete

Farád Község Képviselő-testülete

Hövej Község Képviselő-testülete

Rábakecöl Község Képviselő-testülete

Rábapordány Község Képviselő-testülete

Rábasebes Község Képviselő-testülete

Sobor Község Képviselő-testülete

Szilsárkány Község Képviselő-testülete

Vág Község Képviselő-testülete

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete

Vitnyéd Község Képviselő-testülete
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületi ülés
2007. május 18.
10. napirendi pont: Mezőgazdasági utak állapota
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A számtalan napi és működési szintű feladat mellett egy lassan megoldásért kiáltó probléma a
mezőgazdasági útjaink állapota. Igaz, önkormányzatunk anyagi lehetőségei korlátozottak,
nem teszik lehetővé a szükséges intézkedések végrehajtását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
nem kell foglalkozni a gonddal, hiszen beavatkozás nélkül a már ma is néhány útszakasz
katasztrófálisnak mondható állapota kiterjedhet, elhatalmasodhat a teljes mezőgazdasági
úthálózaton.
A feladatok kétélűek. Nem csak a kezelhetetlennek tűnő helyreállítási munkálatokra, de a
megelőző intézkedésekre is komoly hangsúlyt kell helyezni. A keletkezett károk jelentős
része megelőzhető lett volna megfelelő használattal, odafigyeléssel. Nem szabad engedni,
hogy útjainkat és az árkokat – már ahol még van – tárolásra használják, elszántsák.
Fentiek alapján kérem a képviselőtestületet, hogy a mezőgazdasági utak állagának megóvása
érdekében a közeljövőben alkosson egy minden úthasználóra és szomszédos földtulajdonosra
kiterjedő szabályozást amely a benne foglaltak megszegőit komolyan szankcionálja. Kérem,
hogy a mai ülésen mondják el véleményüket, javaslataikat, továbbá az érintett lakosság
véleményét soron következő ülésig mérjék fel.
A helyreállítási munkálatokra költségtakarékos, társadalmi munkára épülő megoldásokat
javaslok. Kezdetnek kísérleti jelleggel a Sportpályától a Horgásztóig vezető út javítását az
alábbi formában: a Rábamenti MGTSZ vállalja a kritikus szakaszokon a munkálatok
megkezdése előtt az útfelület egyenesre tolását, ad három kocsit mellyel a tótól kavics
szállítását vállalják az útra. A Horgászegyesület tagságával vállalja a kézi erővel végzendő
munkálatokat (útfelületen kavicsterítés). Önkormányzat részéről kérek egy képviselőt, aki
felvállalja a szervezést, a résztvevők közti koordinációt, az érintett területen gazdálkodók
bevonását és markoló biztosítási lehetőségeinek felkutatását.
Megelőzésre – a szabályozáson túl – olcsó, alapvető karbantartásként első lépésben a gátőrház
felé vezető, viszonylag jó állapotban lévő út kátyúinak murvával való feltöltését javaslom,
melyet az önkormányzat embereivel lehet elvégeztetni.
Eredményes összefogás esetén a jövőben az olyan kritikus szakaszok mint az aranyosi út, a
majori út, vagy az olyan többcélú szakaszok mint például a településközi haraszti út javítása
kerülhetne sorra. A munkálatokat a lakosság és a gazdálkodók bevonásával, a szükséges
anyagot pedig részben saját erőből, részben külső segítségből (pl. Betonárú Kft. által nem
hasznosítható anyag) lehetne megoldani.
Tuba Erik
polgármester
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