Rábakecöl Község Képviselő-testülete
11/2007.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2007. december 21-én 18 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester, Dr. Gál László jegyző, Domiter Ferenc
képviselő, Horváth Győző képviselő, Homlok István képviselő, Felhalmi Antal képviselő,
Pandur Ferenc képviselő, Szabó Géza képviselő, Tuba Pál képviselő Kovácsné Szabó
Katalin jegyzőkönyvvezető
Meghívottként jelen
tagintézményvezető.

van

Turbók

Attila

újságíró

,

Takácsné

Kovács

Edit

Igazoltan távol: -Igazolatlanul távol: Tuba Erik polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, és a jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 8 képviselő-testületi tagból 8
megjelent az ülésen.
A polgármester javaslatot tett a napirendi pontokra, a kiküldött napirendi pontoktól
eltérően, melyet a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el.

NAPIREND

1./ Beled, Dénesfa, Edve, Rábakecöl, Vásárosfalu körjegyzőségének ingyenes havi lapja
Előadó: Tuba Erik
polgármester
2./ Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta tett
intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik
Polgármester

3./ Kábeltelevízió-hálózat üzemeltetői ajánlatok értékelése, döntés
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
4./ Közüzemi szolgáltatások 2008. évi díjmegállapítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
a. Hulladékszállítási díjmegállapítás
b. Víz- és szennyvízelvezetési díjmegállapítás
5./ Munkaterv 2008.
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
6./ 2008. évi költségvetés tervezésének előkészítése
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
7./ „ Rábakecöl Iskoláért” Alapítvány új kuratóriumi tagjainak megválasztása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
8./ Kapuvár-Beled Kistérség Többcélú Társulása megállapodásainak módosítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
a./ Pedagógiai szakszolgálat együttműködési megállapodásainak
módosítása
b./ Társulási megállapodás módosítása
c./ Kapuvár- Beledi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés Tervének elfogadása
9./ Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
a./ 9/2007.(VI.1) rendelet módosítása
b./ 21/2006.(XII.30.) rendelet módosítása
c./ A közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálata
d./ 11/2007. (VI.1.) rendelet módosítása

10./ Bérleti szerződések módosítása, 2008. évi bérleti díjak megállapítása
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
11./ Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik
Polgármester
a./ Elektronikus hulladékgyűjtési akció
b./ Egyéb témák

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester elmondta, hogy a körjegyzőség havi lap megjelentetését tervezi.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Turbók Attila újságíró bemutatta a tervezett újság mintapéldányát és kérte a testület
hozzájárulását az újság megjelentetéséhez.
Tuba Erik elmondta, hogy a fő támogató a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet lenne.
Horváth Győző azt kérdezte, a többi képviselő-testület elfogadta –e az előterjesztést.
Tuba Erik válaszában elmondta, Beled, Dénesfa, Vásárosfalu elfogadta az előterjsztést,
Edve még nem határozott.
Homlok István azt kérdezte hogyan terjesztenék a lapot.
Turbók Attila közölte önkormányzat hatáskörén belül terjesztik kb. 1 500 példányban.
Pandur Ferenc szerint 87 ,- Ft lenne egy példány ára ha az előterjesztés szerint számol.
Szerinte ha megvalósul az ötlet pontosan kell számolni.
A hozzászólások után Tuba Erik feltette a kérdést ki ért egyet az önkormányzati újság
indításával az előterjesztett feltételek szerint.
A képviselő-testület 1 igen 2 tartózkodás és 5 nem szavazat után elutasította a kérdést
nem tartja szükségesnek körjegyzőségi újság megjelentetését.

2./ Napirendi pont
Tuba Erik a második napirendi pontban beszámolt a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az előző ülések óta tett intézkedésekről.
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztést.
A képviselő-testület tagjai beszámoltak az előző ülések óta tett intézkedéseikről.

3./ Napirendi pont
Tuba Erik emlékeztette a testület tagjait , megkapták a kábel-tv üzemeltetésére
vonatkozó ajánlatokat, megismerték azokat.
Feltette a kérdést ki ért egyet azzal, hogy a Savariatelecom Kft legyen az üzemeltető.
A képviselő-testület 7 igen 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta.
74/2007 (XII.21.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a település kábeltelevízió
hálózat üzemeltetésére vonatkozó ajánlatok
közül a Savariatelecom Kft /9700 Szombathely
, Bárdosi Német u. 47. / pályázatát fogadja el a
benyújtott műszaki és pénzügyi tartalommal.
Utasítja a polgármestert, hogy az üzemeltető
céggel kötött együttműködési megállapodás
tervezetet a soron következő képviselő-testületi
ülésen terjessze a testület elé.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. február 28.

4./ Napirendi pont
a./
Tuba Erik előterjesztette
a Rekultiv Kft. 2008. évre érvényes lakossági
hulladékszállítási díjainak a meghatározására vonatkozó előterjesztést és rendelettervezetet.
Szabó Géza az Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a testülettel a bizottság
állásfoglalását a hulladékszállítás díjtételeivel kapcsolatban . A bizottság az előző
testületi ülésen tárgyalt előterjesztés 1. pontjának / 1. alternatíva/ elfogadását javasolta
.Ez kb. 19 %-os emelést jelent.
A napirend írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő rendelet alkotta.

17/2007.(XII.28.) RENDELET
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2008. évre érvényes
lakossági hulladékszállítási díjakra vonatkozó
rendelettervezetet elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és ezt terjessze
fel
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Ellenőrzési Főosztályához.
A rendelet e jegyzőkönyv mellékletét képezi.
b./
Tuba Erik előterjesztette a Pannon Víz 2008. évi szolgáltatási díjainak meghatározására
vonatkozó tájékoztatóját , valamint a rendelet-tervezetet.
Ezen napirendi pont írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A hozzászólások után a képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő rendeletet
alkotta.

18/2007. (XII.28.) RENDELET
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közüzemi vízműből
szolgáltatott ívóvizért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakra
vonatkozó rendelettervezetet elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és azt terjessze fel
a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Ellenőrzési
Főosztályához
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester előterjesztette a 2008. évi munkaterv tervezetét. Kérte a
képviselőket egészítsék ki javaslataikkal .
Az előterjesztés írásos anyaga jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

75/2007.(XII.21.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervet az
előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja
a
polgármestert,
hogy
a
munkatervben
foglaltak
végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. december 31.
6./ Napirendi pont
Tuba Erik polgármester a tervezési folyamat meggyorsítása érdekében előterjesztette a
2008.évi költségvetés tervezetének kiadási oldalát.

Ezen napirendi pont írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pandur Ferenc szerint ha a fűtési rendszert korszerűsítenék kevesebb lenne a kiadás. A
víz, villany, gáz költsége nagyon magas.
Takácsné Kovács Edit a Mikrotérségi ÁMK Beled ,rábakecöli tagintézményének
vezetője az óvoda , konyha, iskola dologi kiadásainak tervezetét ismertette.
A tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tuba Erik megköszönte Takácsné Kovács Editnek a tervezet elkészítését és elmondta a
következő ülésen az iskoláról már nem tárgyalnak.
7./ Napirendi pont
Tuba Erik elmondta , hogy a Rábakecöl Iskoláért Alapítvány két kuratóriumi tagjának
lemondása miatt új kuratóriumi tagok megválasztására kerül sor. Tagoknak a
következő személyeket javasolta: Tuba Pál, Homlokné Halász Judit, Odorics József és
Szarkáné Horváth Valéria. A kuratórium elnökének Boros Margitot javasolta.
A képviselő- testület 7 igen 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta.

76/2007. (XII.21.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Rábakecöl Iskoláért „
Alapítványba az alábbi kuratóriumi tagokat
választja meg.
Boros Margit elnök Rábakecöl Dózsa Gy. u. 1/a
Tuba Pál
Rábakecöl Ady E. u 13.
Homlokné Halász Judit Rábakecöl Kossuth u
104.
Odorics József Rábakecöl Rákóczi u. 27.
Szarkáné Horváth Valéria Rábakecöl Ady u. 15.
tagok.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a
megválasztott tagokat és az elnököt értesítse.
Felelős. Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. január 31.

8./ Napirendi pont
a./
Tuba Erik a pedagógiai szakszolgálat együttműködési megállapodásainak módosítására
tett javaslatot.
Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
b./
Tuba Erik a Kapuvár-Beled Kistérség Többcélú Társulása Tárulási Megállapodása
módosítására tett javaslatot.
Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
c./
Tuba Erik polgármester előterjesztette a Kapuvár-Beled Kistérség Többcélú Társulása
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzési tervének elfogadására vonatkozó indítványát.
A testület a három módosítási javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta és 8 igen
szavazattal a következő határozatot hozta.
77/2007 (XII. 21.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség
Többcélú Társulása megállapodásait az
előterjesztés szerint módosítja, továbbá az
Esélyegyenlőségi
Helyzetelmezési
tervet
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntéséről a
társulás elnökét értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő : 2008. január 31.

9./ Napirendi pont
a kilencedik napirendi pontban önkormányzati rendeletek módosítására
Tuba Erik
tett javaslatot.
a./
Tuba Erik az építményadó módosításával kapcsolatban elmondta , módosítani kell az
építményadóról szóló 9/2007 (VI.1.) rendeletet , nem lehet mentes az építményadó
fizetése alól a vállalkozó , ha az épület, épületrész üzleti célt szolgál.
Szabó Géza elmondta, a vállalkozókat nem lehet mentesíteni. Az Ügyrendi Bizottság
javaslata az, hogy a 150 Ft/m2 árat csökkenteni kellene. Nem cél a vállalkozók lehetetlen
helyzetbe hozása.
A testület a hozzászólások után 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő
rendeletet alkotta.

19/2007.(XII. 28.) RENDELET
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az építményadóról szóló
9/2007 (VI.1.) Rendeletet az előterjesztés
szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és ezt terjessze
fel
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Ellenőrzési Főosztályához.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi
b./
Tuba Erik a 21/2006. (XII.30.) rendelet módosítására tett javaslatot.
A rendeletmódosítás tárgyában tett előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület a javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal 0 ellenében a következő rendeletet alkotta.

20/2007. (XII.28.) RENDELET

Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a tiszteletdíjak mértékéről
a
természetbeni
juttatásokról
szóló
21/2006.(XII.30) Rendeletét az előterjesztés
szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és ezt terjessze
fel
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Ellenőrzési Főosztályához.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
c./
Tuba Erik előterjesztette a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről szóló
rendelettervezetet.
Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szabó Géza az ügyrendi bizottság javaslatát ismertette. A közterület-használati díj
tételei / 1. sz. melléklet/ közül az 1. 6. 7. 8. pontot nem javasolja, az 5. pontban 600,Ft/alkalom díjat javasol.
Dr. Gál László jegyző felvetette van –e rendeletre szükség. A mozgó árusok nem
fizetnek, azt kellene szabályozni.
A testület 8 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.
21/2007. (XII.28.) RENDELET
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Közterület
használatának szabályozásáról és rendjéről
előterjesztett rendelettervezetet elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és ezt terjessze
fel
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Ellenőrzési Főosztályához.

A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
d./
Tuba Erik az iparűzési adóról szóló rendeletmódosítás kapcsán elmondta, mértéke 1 % ,
a fizetési kötelezettség mindenkire vonatkozik. A 11/2007 (VI.1.) RENDELET 4. § nem
alkalmazható.
Kérte a rendelet előterjesztés szerinti módosítását melyet a testület 8 igen szavazattal
helyben hagyott.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.

22/2007. (XII. 28.) RENDELET
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról
szóló 11/2007. (VI.1.) Rendeletet az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet
kihirdetéséről gondoskodjon és ezt terjessze
fel
a
Nyugat-Dunántúli
Regionális
Közigazgatási
Hivatal
Törvényességi
Ellenőrzési Főosztályához.
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
10./ Napirendi pont

/ Tuba Pál képviselő távozott a teremből./

Tuba Erik a tizedik napirendi pont tárgyalása kapcsán felkérte Szabó Gézát számoljon
be az Ügyrendi Bizottság döntéséről a bérleti díjakkal kapcsolatosan.
Szabó Géza elmondta a bizottság döntését. A sírhelymegváltás költségét nem javasolják
emelni. A többi bérleti díj kapcsán 10 %-os emelést javasolnak.
A képviselők többsége alacsonynak találta az emelés mértékét.
Tuba Erik polgármester egységes képlet alapján számolná ki a bérleti díjakat, a rezsi
pedig megállapodás alapján kerülne megállapításra.
Az elfogadott bérleti díjakat és rezsit melléklet tartalmazza.
A melléklet szerinti díjmegállapításokat a testület egyhangú döntéssel elfogadta.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta.
78/2007 (XII.21.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzati lakások
és helyiségek 2008. évi bérleti díjait az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy a megemelt
bérleti díjakkal a bérleti szerződéseket
módosítsa.
Felelős :Tuba Erik polgármester
Határidő: 2007. december 31.

11./ Napirendi pont
a./
Az elektronikus hulladékgyűjtési akció kapcsán Tuba Erik elmondta , éljenek a
lehetőséggel ingyenes lesz a szolgáltatás.
A felhívás jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
b./
Tuba Erik közölte a testülettel , február 22-én egy kiadvány jelenik meg, Győr-Moson –
Sopron megye napjainkban. 25 000,- FT-ért hirdetést lehet elhelyezni a lapban. Szeretné
benne meghirdetni eladásra a régi iskola épületét vagy bérbe adni azt.
A testület jóváhagyólag tudomásul vette a közlést.
Tuba Erik közölte a testülettel hogy az Önkormányzat kapott egy számlát a Petőfi utca
egyszerűsített útburkolat felújítási tervének elkészítéséről. A teljesítés a számla szerint
2006. 02.28.-án volt. A számla kelte 2007.10.13. Furcsának találta a késői számlázást.
Dr. Gál László felhívta a céget. Ők közölték, a munkát elvégezték . Szerinte a számlát
jogszerűtlen befogadni.
Pandur Ferenc kötelezettségvállalással nem találkozott, nem támogatja a kifizetést.
Furcsának találta, hogy másfél év után küldték a számlát.

Homlok István azt kérdezte van- e mód megegyezésre a céggel. Szerinte ha a cég
elvégezte a munkát azt ki kell fizetni.
Tuba Erik polgármester az urnás temetéssel kapcsolatban a testület döntését kérte,
felvetette a sövénytelepítés kérdését is.
A képviselő-testület elfogadta hogy az urnafal a kerítésben legyen elhelyezve.
A testület 6 igen 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta.
79/2007 (XII.21.) HATÁROZAT
Rábakecöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat
tulajdonában
lévő
köztemetőben
a
kápolnabővítés, az utcai kerítés, továbbá az
urnafal tervezésére a vonatkozó árajánlatok
közül Horváth Lászlóné ( Kapuvár , Alsómező
u. 72. sz alatti lakos) tervező árajánlatát fogadja
el 210 000,- Ft/ áfával együtt/ tervezési díj
összeggel.
Utasítja a polgármestert, hogy a tervezővel a
fenti tervezési munkára a tervezési szerződést
kösse meg és a kiadási előirányzatot a 2008. évi
költségvetési
terv összeállításánál
vegye
figyelembe.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. február 28.
A tervezői árajánlat jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A sövénytelepítést a testület 4 igen 3 nem szavazattal elutasította, nem tartotta
szükségesnek a sövénytelepítést.
Tuba Erik közölte a testülettel, hogy a Tűzoltóegyesület a könyvtár helyén egy klubot
alakít ki.
A testület a döntést jóváhagyólag tudomásul vette.
Szabó Géza azt kérdezte, a nyugdíjas otthonban lakó volt rábakecöli lakosok miért nem
kapnak nyugdíjas napon támogatást.
Tuba Erik válaszában elmondta, csak a rábakecöli lakhellyel rendelkezők kapnak
támogatást.

Szabó Géza ismét felvetette a Rákóczi utca vízelvezetési problémáját. Megkérdezte
sikerült-e valamit tenni.
Tuba Erik válaszában elmondta ,ezt a problémát a közútnak kellene megoldania de ők
pénzhiányra hivatkozva nem intézkednek.
Mivel több tárgy és hozzászólás nem volt Tuba Erik az ülést 22 órakor bezárta.

Kmf.

Tuba Erik
polgármester

Kovácsné Szabó Katalin
jegyzőkönyvvezető

Dr. Gál László
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2007. december 21.

….. napirend: Beled, Dénesfa, Edve, Rábakecöl, Vásárosfalu körjegyzőségének ingyenes
havi lapja
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A körjegyzőség településeinek polgármesterei a mellékletként csatolt tervezetnek megfelelően
körjegyzőségi havi lap megjelentetését tervezik, mely a lakosság számára ingyenes lenne.
A költségek lakosságarányban történő megosztása esetén a rábakecöli havi 300 példány éves
szinten 360.000,- Fi kiadást jelentene az önkormányzatnak. Ez az összeg felső határ, melyet a
hirdetési bevételek még csökkentenek.
A lap nyolc oldalas lenne, melyben az 1. 4. 5. 8. oldalak színesben, a 2. 3. 6. 7. oldalak pedig
fekete-fehérben jelennek meg. A címoldalon az 5 települést érintő legérdekesebb hírek, a 2-3.
oldalakon önkormányzati hírek, felhívások, az utolsó oldalon pedig mindig sport jelenne meg.
Az ülésen egy mintapéldány is bemutatásra kerül.
A tervezetben foglalt műszaki tartalommal önállóan egy település csak magasabb fajlagos
költséggel képes lapkiadásra, ezért kérem, fontolják meg a lehetőséget.

Rábakecöl, 2007. december 13.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2007. december 21.

….. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
ülések óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülésen hozott alábbi határozatokról az
értesítést megküldtük az illetékes szervek felé:
66/2007. (XI.15.) határozat a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás alapító
okiratátának és megállapodásainat névváltozás miatt módosítása
67/2007. (XI.15.) határozat 2008. évi belső ellenőrzési terv
68/2007. (XI.15.) határozat Közmeghallgatás tartásáról
70/2007. (XI.15.) határozat a megyei Sportigazgatóság megszűnéséről
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása november 29-i ülésén a társulás elfogatta a
¾ éves költségvetés teljesítéséről szól beszámolót és a 2008. évi költségvetési koncepciót
valamint meghallgatta a munkaszervezet működéséről szóló tájékoztatót. Kapuvár és Térsége
Kistérség Fejlesztési tanácsa tárgyalta a fejlesztési koncepciót és elfogadta akistérségi
cselekvési tervet.
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása december 12-i ülésén önálló
munkaszervezetet alapított, felülvizsgálta a közoktatási feladatokra vonatkozó intézkedési
tervet, elfogadta a kistérség esélyegyenlőségi helyzetelemzését és tervét. Kapuvár és Térsége
Kistérség Fejlesztési tanácsa elfogadta a fejlesztési koncepciót.
2007. december 6. napján 21. alkalommal rendezték meg iskolánkban a Mikulás-kupa
bajnokságot, melyen Kenyeri, Babót és Kisfalud iskoláit láthattuk vendégül. Külön köszönet
Takács Sándor tanár úrnak, aki továbbra is vállalta a bajnokság levezénylését.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Nyugdíjas napi rendezvényünk lebonyolítása
123.907,- forintba került. Ezen felül mintegy húszezer forint értékű felajánlást kaptunk.
Köszönet minden közreműködőnek a segítségért.
Az elmúlt ülés óta a Pannon-Víz küldöttgyűlésén vettem részt Győrben, ahol a 2007. évi
beszámolót valamint a 2008. Évi díjmegállapításokat fogadta el a küldöttség.

A Kapuvári Rendőrkapitányság tájékoztatást tartott a 2007. Évi működéséről. A rábakecöli
vonatkozású adatokat később megküldik a képviselők részére is.
A bérpályázatok III. ütemére beadott pályázatunkon is elnyertük az igényelt összeget, így
további 488.606,- Ft pályázati támogatásban részesülünk.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.

Rábakecöl, 2007. december 21.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendelettervezete a 2008. évre
érvényes lakossági hulladékszállítási díj megállapításáról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. 23.§. , valamint a 169/2007. (VI.28) Korm.rendelet 2.§. (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következők szerint rendelkezik:

1.§.

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete közigazgatási területén a lakossági
hulladékszállítási díj mértékét a REKULTÍV KFT díjkalkulációja alapján az alábbiakban
határozza meg 2008 január 1.-től:
60 literes gyűjtőedény ürítési díja
80 literes gyűjtőedény ürítési díja
110 literes gyűjtőedény ürítési díja
120 literes gyűjtőedény ürítési díja

….. Ft/ürítés + ÁFA
Ft/ürítés + ÁFA
Ft/ürítés + ÁFA
Ft/ürítés + ÁFA

2.§.

Ezen rendelet 2008 január 1.-én lép hatályba.Ezzel egyidejüleg Rábakecöl Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2006. (XII. 30.) rendelete hatályát veszti.

Tuba Erik sk.
polgármester

Dr. Gál László sk.
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendelettervezete a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
díjak megállapításáról.

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Árak megállapításáról” szóló
1990. évi LXXXVII. tv . 7.§. (1) és 11.§. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő árak
megállapításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

/1/ Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete közigazgatási területén a
PANNON-VÍZ ZRT. Közgyűlési határozata alapján a közüzemi ivóvíz és csatornaszolgáltatás
díját a jelen rendelet mellékletében foglalt táblázat szerint határozza meg.
/2/ Minden közületi fogyasztó a rendelkezésre álló kontingens után alapdíjat köteles fizetni,
melynek mértéke a mindenkor érvényes szennyvízszolgáltatás díjának 50 %-a. Az alapdíjból
jóváírásra kerül a ténylegesen elvezetésre került szennyvízmennyiség 50 %-a a mindenkor
érvényes díjjal.
2.§.

Jelen rendelet 2008 január 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejüleg Rábakecöl Község
Önkormányzatának 17/2006 (XII.30) és 13/2007. (VI. 30) rendeletei hatályukat vesztik.

Tuba Erik sk.
polgármester

Dr. Gál László sk.
jegyző

R Á B A K E C Ö L K Ö Z S É G
Ö N K O R M Á N Y Z A T
K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K
M U N K A T E R V E
2 0 0 8 .
Időpont, Napirendek
2007. január.
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta tett
intézkedésekről.
2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása.
3. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről (háziorvos, gyermekorvos, védőnő)
4. Letelepedési támogatásról szóló rendelet felülvizsgálata
5. Különfélék, bejelentések.
2007. február
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Beszámoló a Könyvtár és a Művelődési ház működéséről
3. A 2008. évi költségvetés elfogadása.
4. Beszámoló a 2007. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
5. Különfélék, bejelentések.
2007. március
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Tájékoztató az óvoda pedagógiai munkájáról.
3. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján.
4. Döntést igénylő ügyek.
5. Különfélék, bejelentések.
Közmeghallgatás:
1. Beszámoló a 2007. évi önkormányzati feladatok teljesítéséről
2. Tájékoztató a 2008. évi fejlesztésekről
3. Lakossági észrevételek
4. Különfélék, bejelentések

2007. április

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. A gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat beszámolója a 2007. évben végzett
tevékenységéről.
3. Letelepedés ösztönző intézkedések bevezetése
4. Beszámoló a Kábel TV üzemeltetéséről
5. Döntést igénylő ügyek.
6. Különfélék, bejelentések.
2007. május
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Beszámoló a körjegyzőség működéséről
3. Falunapi előkészületek, programterv
4. Döntést igénylő ügyek.
5. Különfélék, bejelentések.
2007. június
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Beszámoló a „Rábakecöl Iskoláért” alapítvány gazdálkodásáról az 1959. IV. tv. 74/G. §.
(8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
3. Döntést igénylő ügyek.
4. Különfélék, bejelentések.
2006. július
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Falunapi teendők, feladatok kiosztása
3. Pályázat kiírása a 19/2006. rendelet alapján.
4. Döntést igénylő ügyek.
5. Különfélék, bejelentések.
2007. augusztus
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Beszámoló a Mikrotérségi ÁMK működéséről
3. Döntési igénylő ügyek.
4. Különfélék, bejelentések.
2007. szeptember
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

2. Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről és a szükséges
átcsoportosításoktól.
3. Döntést igénylő ügyek.
4. Különfélék, bejelentések.
2007. október
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
2. Idősek Napja rendezvény előkészületeinek megbeszélése
3. Különfélék, bejelentések.
1.
2.
3.
4.

Közmeghallgatás:
2008. évi tervek
Lakossági igények
Tájékoztató a településünk közrend és közbiztonságának helyzetéről.
Különfélék, bejelentések

2007. november
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. 2009. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
3. A 2009. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
4. Beszámoló a 2008. évi költségvetés ¾ évi teljesítéséről és a szükséges
átcsoportosításokról.
5. Döntést igénylő ügyek.
2007. december
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről
2. Közüzemi szolgáltatások 2009. évi díjmegállapítása
3. 2009. évi bérleti díjak megállapítása
4. Különfélék, bejelentések

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2007. december 21.

….. napirend: 2008. évi költségvetés tervezésének előkészítése
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!

A 2008. évi forrásadatok sajnos még nem állnak rendelkezésünkre. A központi normatívák
januárra, a 2007. évi költségvetés teljesítésének végleges adatai februárra várhatóak. A
tervezési folyamat meggyorsítása érdekében 2008. évi költségvetésünk kiadási oldalának
minél előbbi elkészítése lenne célszerű, ezért kérem, hogy a 2007. évi költségvetést (2007.
március 2.-i ülés anyaga) valamint saját terveiket és a lakossági igényeket alapul véve a
képviselő-testületi ülésen javaslataikat szíveskedjenek megtenni.

Rábakecöl, 2007. december 17.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2007. december 21.

….. napirend: A pedagógiai
Megállapodás módosítása

szakszolgálat

ellátására

kötött

Együttműködési

Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Pedagógiai szakszolgálati feladatokat Beled székhellyel a kistérség 7 települése részére
együttműködési megállapodás keretében látják el.
Cirák község Önkormányzata 2007/2008-as tanévtől kezdődően szerződést kötött a
Vocational Academy Alapítvánnyal az óvoda nevelési és az általános iskolai feladatok
ellátására. A többcélú kistérségi társulás csak a helyi önkormányzatok által fenntartott
intézményekben ellátott gyermekek után tudja csak igénybe venni a normatív állami
hozzájárulást. Igény esetén térítés ellenében külön biztosítható a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátása Cirák községnek is. Fentieknek megfelelően módosított együttműködési
megállapodás tervezetét mellékelten megküldöm.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Együttműködési Megállapodás módosításának
tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Rábakecöl, 2007. december 13.
Tuba Erik
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSA
Beled Nagyközségi Önkormányzat
Rákóczi u. 137.

Képviselő-testülete

Székhelye:

Beled,

Cirák Községi Önkormányzat
6.

Képviselő-testülete

Székhelye:

Cirák, Fő u.

Dénesfa Községi Önkormányzat
u. 11.

Képviselő-testülete

Székhelye:

Dénesfa, Fő

Edve Községi Önkormányzat
u. 60.

Képviselő-testülete

Székhelye:

Edve, Petőfi

Gyóró Községi Önkormányzat
7.

Képviselő-testülete

Székhelye:

Gyóró, Fő u.

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
u. 129.
Vásárosfalu Községi Önkormányzat
Fő u. 38.

Székhelye:

Képviselő-testülete

Rábakecöl, Kossuth

Székhelye:

Vásárosfalu,

a köztük 2005. február 9-én létrejött, 2006. november 3-án és 2007. október 16-án módosított
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását biztosító együttműködési megállapodást
(továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Megállapodásban a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását igénylők köre
2007. január 1-től az alábbiak szerint módosul:
Beled Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Tompáné Balogh Mária polgármester
9343 Beled, Rákóczi u. 137.
törzsszám: 366399000
adószám: 15366399-2-08
statisztikai szám: 15366399 7511 321 08
Dénesfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Takács Lajos polgármester
9365 Dénesfa, Fő u. 11.
törzsszám: 370213000
adószám: 15370213-1-08
statisztikai szám: 15370213 7511 321 08
Edve Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Imre László polgármester
9343 Edve, Petőfi u. 60.
törzsszám: 370268000
adószám: 15370268-2-08
statisztikai szám: 15370268 7511 321 08
Gyóró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Ötvös László polgármester

9363 Gyóró, Fő u. 7.
törzsszám: 370367000
adószám: 15370361-1-08
statisztikai szám: 15370361 7511 321 08
Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Tuba Erik polgármester
9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
törzsszám: 370619000
adószám: 15370615-2-08
statisztikai szám: 15370615 7511 321 08
Vásárosfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
képviseli: Molnár Sándor polgármester
9343 Vásárosfalu, Fő u. 38.
törzsszám: 370817000
adószám: 15370811-2-08
statisztikai szám: 15370811 7511 321 08
Szerződő felek jelen megállapodás módosítást, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírják.
Kapuvár, 2007. november 29.
Aláírások:

Beled Nagyközség Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Tompáné Balogh Mária polgármester

……………………………..
Dr. Gál László jegyző

Cirák Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Tóth Sándor polgármester

……………………………..
Rabi Kinga körjegyző

Dénesfa Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Takács Lajos polgármester

……………………………..
Dr. Gál László jegyző

Edve Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Imre László polgármester

……………………………..
Dr. Gál László jegyző

Gyóró Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Ötvös László polgármester

……………………………..
Rabi Kinga körjegyző

Rábakecöl Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Tuba Erik polgármester

……………………………..
dr. Gál László jegyző

Vásárosfalu Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Molnár Sándor polgármester

……………………………..
dr. Gál László jegyző

Záradék:
A megállapodást a társulás tagjai az alábbi határozatukkal fogadták el:
Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:
Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
határozat,

………………………. határozat,
……………………….

Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

………………………. határozat,

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

………………………. határozat,

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
határozat,
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….
………………………. határozat,

Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: ………………………. határozat.

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2007. december 21.
….. napirend: Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A Társulási Tanács legutóbbi októberi ülésén úgy határozott, hogy 2008. január 1-jétől önálló
munkaszervezetet hoz létre döntéseinek előkészítésére, feladatainak végrehajtására. Eddig ezt
a feladatot a kapuvári Polgármesteri Hivatal Kistérségi Irodája látta el.
A Társulás hatályos Társulási Megállapodása és Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében a társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Kapuvár Város Polgármesteri Hivatala
látja el 2007. december 31-éig. A benyújtott módosítás-tervezet rögzíti az önálló
munkaszervezet általi feladatellátást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása módosításának tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Rábakecöl, 2007. december 13.
Tuba Erik
polgármester

KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Kapuvár-Beledi Kistérség önkormányzatai a közöttük 2004. november 29-én létrejött, 2005.
február 9-én, 2005. június 8-án, 2007. március 6-án, 2007. augusztus 28-án és 2007. október
16-án módosított megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Társulási Megállapodás I/7. pontja az alábbiak szerint változik:
7. A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Pénzügyi-gazdasági feladatait 2008. január 1-jétől
a Társulás önálló munkaszervezete látja el.
2. A Társulási Megállapodás IV/12./1. pontja az alábbiak szerint változik:
1. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését 2008. január 1jétől a Társulás 2008. január 1-jétől a Társulás önálló munkaszervezete látja el.
3. A Társulási Megállapodás IV/12./4. pontja az alábbiak szerint változik:
4. A munkaszervezet részletes feladatait az önálló munkaszervezet Szervezeti és Működési
Szabályzatában kell meghatározni.

Megállapodó önkormányzatok jelen társulási megállapodás módosítást jóváhagyólag írják alá.

Kapuvár, 2007. december 12.

Babót község
képviselő-testülete
nevében

Beled község
képviselő-testülete
nevében

Dénesfa község
képviselő-testülete
nevében

Edve község
képviselő-testülete
nevében

Gyóró község
képviselő-testülete
nevében

Himod község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Molnár János
polgármester

Degovics Ildikó
jegyző

Tompáné Balogh Mária
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Takács Lajos
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Imre László
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Ötvös László
polgármester

Rabi Kinga
körjegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Dr. Pődör Péterné
polgármester

Hövej község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Dr. Némethné István Erzsébet
polgármester

Kapuvár város
képviselő-testülete
nevében

Németh Lászlóné
körjegyző

Lukácsiné Varga Márta
körjegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Hámori György
polgármester

Borsodi Tamás
jegyző

Kisfalud község
képviselő-testülete
nevében

Mihályi község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Balogh István
polgármester

Lukácsiné Varga Márta
körjegyző

Pap Lajosné
polgármester

Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

Rábakecöl község A módosítást jóváhagyó
képviselő-testülete
nevében

Szárföld község
képviselő-testülete
nevében

KT-i határozat száma:

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Horváth Ferenc
polgármester

Vadosfa község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Szakács Lajos
polgármester

Vásárosfalu
község képviselőtestülete nevében

képviselő-testülete
nevében

Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Molnár Sándor
polgármester

Veszkény község

Pintér Róbert
jegyző

Dr. Gál László
jegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Matzkó János
polgármester

(kizárólag a területfejlesztési feladatok megvalósítása tekintetében)

Főző Lívia
jegyző

Cirák község
képviselő-testülete
nevében

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Tóth Sándor
polgármester

Osli község
képviselő-testülete
nevében

Vitnyéd község
képviselő-testülete
nevében

körjegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:
Fodor József
polgármester

Csonka László
jegyző

Tóth Kálmán
polgármester

Pásztor Katalin
jegyző

A módosítást jóváhagyó
KT-i határozat száma:

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2007. december 21.
….. napirend: Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Tervének
elfogadás

Előterjesztés
Tisztelt Képvisel-testület!
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény előírásai alapján minden településnek meg kell alkotnia Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programját. A program két részből, egy Helyzetelemzésből és egy Tervből áll. A nevezett
dokumentumok megléte elengedhetetlen feltétele a Nyugat-Dunántúli Infrastrukturális
Fejlesztési Pályázatokon való eredményes részvételnek. Mivel intézményfenntartó társulások,
kistérségek is pályázhatnak, a dokumentumokat társulási szinten és kistérségi szinten is ki kell
dolgozni.
A jogszabály értelmében két esélyegyenlőségi dokumentum készült:
1. Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzése
2. Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést minden települési
önkormányzatnak el kell készítenie. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet az
intézményfenntartói társulásban, vagy (többcélú) kistérségi társulásban fenntartott közoktatási
intézmények esetén a társult önkormányzatoknak együttesen kell kidolgoznia. Az Intézkedési
Tervek akcióterveit az együttesen biztosított oktatási szolgáltatásokra, közös fenntartású
intézményekre vonatkozóan együtt kell megtervezniük, terveiket össze kell hangolniuk. ki
kell dolgozniuk.
A Kapuvár Térségi Intézményi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése
pedagógiai szakvéleményezését a Megyei Pedagógiai Intézet végezte.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 132. § (6) bekezdés előírásainak eleget téve
a Kapuvár-Beledi Kistérség Közoktatási Intézkedési Terv esélyegyenlőséget szolgáló
intézkedéseit az Intézkedési Terv részét képező Kapuvár-Beledi Kistérség Közoktatási
Esélyegyenlőségi Terve tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása esélyegyenlőségi dokumentumait
az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.
Rábakecöl, 2007. december 13.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
……………………
rendelete
Az építményadóról szóló 9/2007.(VI. 1.) rendeletének (továbbiakban:R) módosításáról
Rábakecöl Község
rendelkezik:

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

az

alábbiak

szerint

A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
1.§.
(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 – kivéve a vállalkozó az üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után megfizetendő adó alól.
2.§.
(1) Ezen rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tuba Erik
Polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2007. december …….. megtörtént.
Rábakecöl,2007. december
Dr. Gál László
jegyző

Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselőtestületének ülése
2007. december 21.

….. napirend: A 21/2006. (XII. 30.) rendelet módosítása

Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A 21/2006. (XII.30.) rendeletet (továbbiakban: R) az előterjesztés mellékletét képező
tervezetben foglaltak szerint javaslom módosítani.
Indoklás:
A R 2.§. (2) bekezdésében a több bizottsági tagság esetén „legfeljebb” jelzővel meghatározott
bizottsági tiszteletdíj nem jelöli meg egyértelműen a bizottsági tiszteletdíj mértékét.
A R 3.§.-a természetbeni juttatásként a Házi jogtanácsadó című kiadvány előfizetését írja elő,
ám ez a kiadvány már megszűnt. Javaslom, hogy a rendelet ne nevesítsen meg kiadványt,
hanem meghatározott éves keret ereéig az 1994. évi LXIV. törvényben foglaltak betartása
mellett a képviselő szerezze be a képviselői munkáját segítő anyagokat. A házi Jogtanácsadó
éves előfizetési díja – 2006-os árakkal kalkulálva – 6.000,- Ft volt. Tekintve, hogy
költségtakarékos gazdálkodást folytatunk és 2007. évben ez a juttatás fent hivatkozott okból
nem került teljesítésre, javaslom – tiszteletdíj emelés helyett – a természetbeni juttatást
25.000,- Ft/fő/év mértékre megemelni.
Tisztelettel kérem a képviselőtestületet javaslatom elfogadására!

Rábakecöl, 2007. december 11.
Tuba Erik
polgármester

TERVEZET
RÁBAKECÖL Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
…/2007. (XII….)
RENDELETE

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről, a természetbeni
juttatásokról szóló 21/2006. (XII. 30.) rendeletének (továbbiakban: „R”)
módosításáról.

1.§.
A R 2. §. (2) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő bizottsági tag bizottsági munkájáért – egy bizottsági tagság esetén –.
4.000,- Ft tiszteletdíjra, több bizottsági tagság esetén a képviselői tiszteletdíj 45 %-ra
jogosult havonta.
2.§.
A R 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat a képviselő számára évi 25.000,- Ft természetbeni juttatást biztosít,
melyet a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat
előfizetésére lehet felhasználni.
(2) A kiadványok megrendeléséről és kifizetéséről az önkormányzati képviselő
gondoskodik. Az előfizetésről az önkormányzat nevére és címére kiállított számla
tárgyév december hó 10. napjáig nyújtható be a gazdálkodási csoportnak. Csak a
számlával igazolt költség fizethető ki legfeljebb a természetbeni juttatás mértékéig.
3.§.
Ezen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
körjegyző

Kihirdetés napja: .........................................................
Dr. Gál László
körjegyző

Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2007. december 21.

….. napirend:
rendelettervezet

Közterület

használatának

szabályozásáról

és

rendjéről

szóló

Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A közterület használatával kapcsolatban az elmúlt év során több kérés, kérdés merült fel (pl.
mozgó árusok). Kérem, a mellékletként csatolt rendelettervezetet áttanulmányozni, és a
rábakecöli igényeket szem előtt tartva azt módosító javaslataikkal kiegészíteni
szíveskedjenek. Az 1. számú mellékletben foglalt díjtételek tájékoztató jellegűek a
szomszédos települések gyakorlati alkalmazásából átemelve.

Rábakecöl, 2007. december 13.
Tuba Erik
polgármester

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete
a közterület használatának szabályozásáról és rendjéről
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület használatának szabályozásáról és
rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a község területén a
közterületek használatát meghatározza a községrendezési, környezetvédelmi, valamint a
közlekedés biztonsági előírásokra tekintettel.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban
közterületként nyilvántartott földrészletekre, valamint e területek használóira terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a.) Közutakra és azok műtárgyaira, amelyek nem közlekedési célú igénybevételéhez a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a
jegyző, mint a közút kezelője ad hozzájárulást az ott meghatározottak szerint.
b.) Azokra az ügyekre, amelyek az egyes építményekkel, építési munkákkal és az
építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról
szóló 46/1997.(XII.29.)KTM. Rendelet 9. §-a alapján a jegyző építésügyi hatósági
engedélyezési hatáskörébe tartoznak
A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata
3. §
Közterületet a rendeltetéstől eltérő célra csak az önkormányzattal kötött polgárjogi szerződés
alapján lehet használni. A terület hasznosítása csak az önkormányzattal létesített bérleti
jogviszony /a továbbiakban: közterület-használati szerződés/ létrejötte után lehetséges.

A közterület-használat iránti kérelem
4. §
(1) A közterület-használati szerződés létrejöttét kérelem benyújtásával kell kezdeményeznie
annak, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni. A kérelmet
Rábakecöl Község Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a.) a kérelmező nevét és állanód lakó- /telep/ helyének címét,
b.) a közterület-használat célját és időtartamát,
c.) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének, nagyságának pontos
meghatározását /helyszínrajz, rajz, fotó, m2, vagy egyéb más alkalmas módon/,
d.) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító
okirat /pl.: iparjogosítvány, működési engedély, őstermelői igazolvány/ hiteles
másolatát,
e.) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását /szükség esetén/,
f.) a közút kezelőjének hozzájárulását / szükség esetén/,
g.) a kérelem mellékleteként csatolni kell a közterület használatához szükséges egyéb
engedélyeket.
(3) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
(4) Nem köthető közterület-használati szerződés:
a.) zajos, bűzös tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve tűzijáték – gyakorlására,
b.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
c.) község és utcaképbe nem illeszkedő berendezések létesítésére,
d.) olyan tevékenység folytatására, amely jogszabályi tilalomba ütközik (pl. üzletek
működéséről szóló jogszabály, jövedéki tv. stb.)
II.
A közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályai
A reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos szabályok
5. §
(1) Hirdetmények és plakátok kizárólag közterület-használati szerződésben meghatározott
hirdetőtáblákon helyezhetők el.
(2) Az országgyűlési és az önkormányzati képviselő-választások során a választás kitűzésétől
a választási kampány végéig a pártok, a jelöltek választási falragaszt, hirdetést, feliratot,
szórólapot/ továbbiakban együtt: plakát/ ingyenesen helyezhetnek el az alábbi
korlátozással:
A községi Önkormányzat által kihelyezett plakátokat érintetlenül kell hagyni, azokat
eltávolítani és leragasztani nem szabad.

(3) Engedély alapján a pártok, jelöltek választási kampányt szolgáló hirdető berendezéseket
helyezhetnek el közterület-használati díj fizetési kötelezettség nélkül. A hirdető
berendezés elhelyezésére irányuló kérelmet a Rábakecöl Község Önkormányzatához kell
benyújtani.
(4) A választási eredmények hivatalos közzétételét követő 30 napon belül a hirdetőtáblákról a
politikai plakátokat az elhelyezők kötelesek eltávolítani. Az eltávolítási kötelezettség
teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.
A megadott határidőig el nem távolított plakátokat a Polgármesteri Hivatal a kihelyező
költségére távolíttatja el.
(5) Az úttest szélétől számított 3 méteren belül elhelyezett hirdető berendezéseken villogó
vagy káprázást okozó fény nem alkalmazható, felületük fényvisszaverő anyagból nem
készíthető.
(6) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot, reklámcédulát az e célra ki nem jelölt építményre,
műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni, felfesteni vagy bármilyen
más módon rögzíteni.
A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok
6. §
(1) Közterületen kereskedelmi tevékenységet a mindenkor hatályos az üzletek működésére, a
belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló rendeletben szabályozott
módon lehet folytatni.
(2) A község területén kereskedelmi céllal mozgóárudát /lakókocsit, büféskocsit és egyéb
mobil alkalmatosság stb./ üzemeltetni csak a közterület-használati szerződés megkötése
után, az abban foglalt feltételeknek megfelelően lehet.
A járművek elhelyezésével, javításával kapcsolatos szabályok
7. §
(1) Tehergépjármű valamint mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, lakókocsi,
közterületen nem tárolható.
(2) Tárolásnak minősül közterületen az /1/ bekezdésben felsorolt járművel a folyamatos le- és
felrakodáshoz, az okmánykezeléshez szükséges idő feletti, valamint a lakás és
szállásépületek közelében 22-06 óra közötti folyamatos egy helyben maradás.
(3) Tilos közterületen járművek javítása, átalakítása, szerelése a továbbhaladás biztosításához
szükséges hibaelhárítás kivételével.
(4) Közterületen üzemképtelen és forgalomból kivont jármű nem tárolható.

III.
A közterület-használati díj
8. §
(1) A közterület használója a közterület-használatért a szerződésben meghatározott díjat
köteles fizetni.
(2) A közterület használatért megállapítandó díj mértékét a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3) A közterület használatáért megállapított díjat Rábakecöl Község Önkormányzatának
költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni a bérlő részére biztosított csekken,
illetve a szerződésben meghatározott időben és módon.
(4) A közterület-használati díj a polgári jog szabályai szerint hajtható be abban az esetben, ha
a szerződésben megállapított határidőre a terület használója azt nem fizeti be. A késedelmi
kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű.
(5) A közterület használója az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján a
közterületen értéknövelő beruházást végezhet. Értéknövelő beruházásnak minősül, ha a
használó saját költségén fát ültet közterületen. Közterületi fakivágás, fenti esetben nem
képezi külön eljárás lefolytatását, de bejelentési kötelezett. Fentiek alól kivételt képez z
állami KHT. kezelésében lévő közút melletti fák, mely más szerv hatáskörébe tartozik.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
9. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a.) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők, továbbá a vízügyi szolgálat
létesítményeinek elhelyezése után,
b.) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után,
(2) A kulturális és sportcélú közterület-használat díjmentes.
Közterület-használati szerződés
10. §
(1) A közterület-használati szerződés megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2) A közterület-használati szerződés megkötésekor figyelembe kell venni az országos
településrendezési- és építési követelményeket, a községi, illetve településrendezési
terveket, a szabályozási terveket, a helyi építési szabályokat, a műemlékvédelmi,
köztisztasági, közlekedési, a vonatkozó kereskedelmi rendeletekben előírt
követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek /pl. vállalkozói engedély, működési
engedély/ fennállást is.

(3) Közterület-használati szerződés csak akkor köthető, ha a vonatkozó jogszabályok, az e
rendeletben foglalt feltételek azt lehetővé teszik.
(4) A közterület-használati szerződés kötelező tartalma:
a.) a szerződő fél neve és állandó lakó- /telep/ helye,
b.) a közterület-használat célja és időtartama /határozott vagy határozatlan/
c.) a közterület-használat helye, módja, mértéke és feltételeinek pontos
meghatározása,
d.) a szerződés határidejének lejárta, vagy bármely fél felmondása esetére az eredeti
állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírása, határideje,
e.) a közterület-használati szerződés megszűnése, utalás a rendes és az azonnali
hatállyal történő felmondásra,
f.) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértéke és fizetésének
módja, határideje,
g.) a /2/ és /3/ bekezdés alapján meghatározott követelmények és feltételek.
(5) A közterület-használatot a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.
A közterület-használati szerződés megszűnése
11. §
(1) A felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
(2) A határozatlan időre szóló szerződés megszűnik bármelyik fél írásban történő
felmondásával a szerződésben rögzített felmondási idő lejártával.
(3) A határozott időre szóló szerződések megszűnnek a szerződésben megállapított idő
elteltével.
(4) A közterület-használati szerződés időtartamától függetlenül 3 hónapos felmondási idővel
felmondható az önkormányzat részéről a kártalanítási igény kizárásával, ha a közterületet
a képviselőtestület eredeti céljára kívánja hasznosítani, vagy rajta községi közösségi
létesítményt kíván elhelyezni.
(5) A szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani, ha a szerződő fél a közterületet nem a
szerződésben rögzített módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az
esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.
(6) Ha a szerződés megszűnik, a közterület használója köteles saját költségén az eredeti
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség a
szerződő felet építési engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli,
ha azt a szerződésben külön feltételként előírták.
(7) Ha a közterület-használat az /5/ bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé
vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.
(8) A közterület-használati szerződés megszűnik, ha a közterületen folytatott tevékenységre
jogosító okirat érvénytelen vagy a vállalkozás megszűnik.

(9) A meghatározott időre szóló engedély érvényessége engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható,
illetőleg meghatározott időtartamra szüneteltethető.

A közterület közterület-használati szerződés nélküli, valamint a szerződéstől
eltérő használatának jogkövetkezményei
12. §
(1) Közterület-használati szerződés nélküli közterület-használat esetén a jogosulatlan használó
köteles:
felhívásra a használatot azonnal megszüntetni és a
közterületet eredeti állapotában saját költségén – minden kártalanítási igény
nélkül – helyreállítani a megadott határidőn belül.
(2) Ha a közterületet a használó nem állítja helyre, úgy az egyéb jogkövetkezményeken túl,
költségére és az ő kárveszély viselése mellett a polgármester a helyreállítást
elvégeztetheti.
(3) A szerződésben foglalt feltételektől eltérő használat esetén, felszólításra köteles a használó
a megadott határidőn belül azt megszüntetni.
(4) Amennyiben az /1/ és /3/ bekezdésekben foglalt felhívásra a jogosulatlan használó a
használatot nem szünteti be, az egyéb jogkövetkezményeken túl a polgármester a
közterületen szerződés nélkül elhelyezett dolgokat a jogosulatlan használó költségére és
az ő kárveszély viselése mellett eltávolíttathatja. A tulajdonos vagy meghatalmazottja csak
az eltávolítás és a tárolás díjának megfizetése után veheti át az eltávolított tárgyakat.
(5) Ha az eltávolított dolog tulajdonosa 5 napon belül nem jelentkezik, írásban értesíteni kell a
tárolás helyéről. Ismeretlen tulajdonos esetén a felszólítást a helyben szokásos módon kell
közzétenni.
(6) Ha a tulajdonos az eltávolítást követő 2 hónapon belül nem jelentkezik, a tárgyat a
polgármester értékesíti. Ha az értékesítési eljárás az eltávolítást követő 4 hónapon túl
eredménytelen volt, a polgármester a megsemmisítést is elrendelheti.
(7) A 5.§. (5)-(6) bekezdésben előírtak megszegőit a polgármester a hirdetés, reklám
eltávolítására ezen túlmenően az okozott kár megtérítésére és az eredeti állapot
helyreállítására kötelezi.
(8) Közterület-használat joga át nem ruházható.

Vegyes rendelkezések
13. §
(1) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett nap és m2 egésznek számít.
(2) Jelen rendelet ……………….. lép hatályba.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

1. számú melléklet

Közterület-használati díj tételei

1.) Folyamatosan árusító, szolgáltatást nyújtó pavilon, fülke
lakókocsi

70 Ft/m2/hó

2.) Önálló hirdető berendezés:
- vitrines
- tábla

960 Ft/m2/hó
480 Ft/m2/hó

3.) Építőanyag, törmelék lerakása (lakóház építése
esetén 2 év mentesség)

120 Ft/m2/hó

4.) Idény jellegű árusítás, alkalmi és mozgóárusítás,
alkalmi javító és szolgáltató tevékenység

120 Ft/m2/alkalom

5.) Kiállítás, vásár, alkalmi vásár

600 Ft/nap

Közérdekből való igénybevételnél ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani (önkormányzat és
intézményei, valamint egyesületei részére).
6.) Egyéb közterülethasználat (ami a fentiekben nem szerepel)

240 Ft/m2/hó

Rábakecöl, 2007. december 21.
Dr. Gál László
jegyző

Tájékoztató az önkormányzat által alkalmazott hirdetési és
egyéb szolgáltatási díjakról, valamint új díjtételek megállapításáról

2008. évre
Kábel TV hirdetési díj 3 nap:
rábakecöli lakosoknak

1.100,- Ft
600,- Ft

Hirdetőtáblán való hirdetés díja:
rábakecöli lakosoknak

1.200,- Ft
1.100,- Ft

Kultúrház igénybevételének díja:
rábakecöli lakos által:
vidéki lakos által:

téli időszakban:
nyári időszakban:
téli időszakban:
nyári időszakban:

Sírhely megváltása 25 évre:

8.000,- Ft

Fénymásolási díj A4-es laponként:

30,- Ft

Alkalmi árusítás:
Tornaterem használat
rábakecöli lakos által
vidéki lakos által

3.000,- Ft
1.300,- Ft
4.800,- Ft
3.300,- Ft

600,- Ft

/fő (IX.01-IV.30-ig)
/csoport (max 2 óra)
/fő (IX.01-IV.30-ig)
/csoport (max 2 óra)

Rábakecöl, 2007. december 21.
Tuba Erik
polgármester

3.000,- Ft
1.200,- Ft
3.500,- Ft
1.500,- Ft

