Rábakecöl Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
4/2008. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. május 5-én 15,00
órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Domiter Ferenc, Felhalmi Antal,
Homlok István, Horváth Győző,
Pandur Ferenc, Szabó Géza képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Kiss Zoltán Kapuvári Rendőrkapitányság vezetője,
Buthi Gyula Őrsparancsnok Beled,
Odoricsné Buthi Krisztina Egyesített Szociális Központ vezetője,
Takácsné Horváth Mónika Egyesített Szociális Központ vezető helyettese,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti az ülésen megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Igazolatlanul hiányzó képviselő-testületi tag: Tuba Pál.
A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra kiegészítve
8. napirendi pontként egy beérkezett rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelem
elbírálásával, mely zárt ülés keretein belül történik.

Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a Kapuvári Rendőrkapitányság munkájáról
Előadó: Kiss Zoltán r. alezredes kapitányságvezető
2.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ munkájáról, kiemelten a
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető
3.) A Körzeti Védőnői Szolgálat beszámolójának elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester
4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
5.) Döntés pályázatok beadásáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
6.) Társulási megállapodások módosítása
a.) Társulási Megállapodás módosítása
b.) Belső Ellenőrzésről Szóló Együttműködési Megállapodás Módosítása

c.) Mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
7.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
8.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
A napirendi pontokat a javasolt kiegészítéssel a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a Kapuvári Rendőrkapitányság munkájáról
Előadó: Kiss Zoltán r. alezredes kapitányságvezető
Kiss Zoltán kapitányságvezető: beszámol a Kapuvári Rendőrkapitányság munkájáról,
kiemelten Rábakecöl közrend és közbiztonsági helyzetéről a 2007. évre vonatkozóan, illetve a
jövőbeni feladatokról.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Tuba Erik polgármester: megköszöni a rendőrség munkájáról szóló beszámolót és bízik a
további sikeres együttműködésben.
A képviselő-testület a rendőrség munkájáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
2.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előadó: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető

munkájáról,

kiemelten

a

Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető: beszámol az Egyesített Szociális Központ
munkájáról, kiemelten a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról.
(A jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében van egy üres
helyiség, melyre – amennyiben lehetséges - az Egyesített Szociális Központ igényt tartana.
Egyfajta közösségi helyként funkcionálna, programszervezés, esetleg egy helyi nyugdíjasklub
kialakításának lehetővé tétele, amennyiben van rá igény. Nem utolsó sorban az étkeztetéssel
járó mosogatási problémák is megoldódnának, hisz a helyiségben ez adott lenne és higiéniai
szempontból is megfelelő.
A képviselő-testület az Egyesített Szociális Központ 2007. évi munkájáról szóló beszámolót
egyhangúlag elfogadta, és a Családsegítő részére az irodahelyiség biztosítását egyhangúlag
támogatja.
21/2008.(V.05.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beled
székhellyel működő Egyesített Szociális Központ – kiemelten a
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Gyermekjóléti Szolgálat – munkájáról előterjesztett beszámolót
elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a gyermekjóléti feladatok koordinálásáról az
körjegyzőségen belül az érintett szervekkel folyamatosan
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gál László jegyző
Határidő: 2008. december 31.
3.) A Körzeti Védőnői Szolgálat beszámolójának elfogadása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy Antalné Varga Marianna körzeti
védőnő sajnos halaszthatatlan teendői miatt a testületi ülésen nem tud részt venni.
Ezek után a védőnő által küldött anyagból beszámol a területi védőnői ellátásról.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a beszámolót a védőnői ellátásról egyhangúlag tudomásul vette.
4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző
ülés óta tett intézkedésekről.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Kéri a képviselő-testületi tagokat, számoljanak be az előző ülés óta folytatott munkájukról.
Szabó Géza képviselő-testületi tag: segítette a Falugondnoki Szolgálat munkáját, favágás
munkálataiban vett részt, a Sportkör részére a vásárolt fák elültetése, öntözése, illetve
lakossági megkeresések, észrevételek is történtek irányába, melyekhez segítséget nyújtott.
Horváth Győző képviselő-testületi tag: bizottsági ülésen és a szemétszedésben vett részt.
Felhalmi Antal képviselő-testületi tag: ügyrendi bizottsági ülésen vett részt.
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: kábeltévé üzemeltetésével kapcsolatban több lakossági
bejelentéssel, észrevétellel fordultak hozzá, továbbá részt vett a szemétszedésben.
5.) Döntés pályázatok beadásáról
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy 2 pályázat benyújtására van lehetőség (TEUT és
CÉDE), amelyről dönteni kellene. A pályázatok benyújtási határideje május 15.
A ravatalozó felújítási tervei már elkészültek. A ravatalozóra 7.760.972 Ft a költségvetési
tervezet. A kerítés és az urnafal is kb. 7,5 millió Ft lenne, pontos adatokkal még nem tud
szolgálni. Mindez összesen kb. 15 millió Ft lenne + 200.000 Ft lenne a műszaki ellenőrzés. A
szükséges önerő 30%, kb. 4,5 millió Ft.
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A másik pályázati lehetőség az Erkel utca útburkolatának felújítása. Összesen 9.026.412 Ft
lenne, a támogatás 50%.
Összesen kb. 9.200.000 Ft önerő szükséges a 2 pályázathoz. A költségvetésbe 6.980.000 Ft
lett a tartaléknál betervezve. 2.220.000 Ft hitelt kellene betervezni valamelyik pályázathoz
vagy akár megosztva mindkettőhöz.
A képviselő-testület a CÉDE pályázat beadását a temető felújítására elfogadta és egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
22/2008.(V.05.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett CÉDE 2008. támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: ravatalozó felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: 9344 Rábakecöl, Kossuth Lajos
utca.
A beruházás összköltsége: 7.760.972 Ft (ÁFA-val együtt).
Saját forrás összege: 2.328.292 Ft (ÁFA-val együtt).
Támogatásból igényelt összeg: 5.432.680 Ft (ÁFA-val együtt).
A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi
költségvetéséről szóló 3/2008.(III.03.) költségvetési rendeletében
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. április 30.
A képviselő-testület az Erkel Ferenc utcához tartalék terhére az 50% önerőt biztosítja és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
23/2008.(V.05.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett a települési önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása felhívásra
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Rábakecöl, Erkel Ferenc utca burkolat-felújítása.
A fejlesztés megvalósulási helye: Rábakecöl, Erkel Ferenc utca 120.
hrsz.
A beruházás összköltsége: 9.096.412 Ft (ÁFA-val együtt).
Saját forrás összege: 4.548.206 Ft (ÁFA-val együtt).
Támogatásból igényelt összeg: 4.548.206 Ft (ÁFA-val együtt).
A képviselő-testület a 2008. évi saját forrás összegét a 2008. évi
költségvetéséről szóló 3/2008.(III.03.) költségvetési rendeletében
biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
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Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. április 30.
Kéri a képviselő-testületet, szavazzanak arról is, hogy Tóth Imrét megbízza-e az
önkormányzat a pályázatírással? Amennyiben a pályázat nem nyer, csak az útiköltséget
számolja el. Tóth Imrét az önkormányzat korábban már megbízta pályázat elkészítésével, a
pályázatokat többnyire sikeresen bírálták el.
A képviselő-testület Tóth Imre megbízását a pályázatok elkészítésével kapcsolatban 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2008.(V.05.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Rábakecöl, Erkel Ferenc utca burkolat-felújítási munkáinak
bonyolításával és műszaki ellenőrzésével az ONIX 2001. Marketing
Bt-t (2051 Biatorbágy, Szily K. út 2/a.) bízza meg 243.162 Ft (ÁFAval együtt) megbízási díj ellenében.
Utasítja a polgármestert, hogy a Bt-vel a bonyolításra és műszaki
ellenőrzésre a megbízási szerződést kösse meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. július 31.
6.) Társulási megállapodások módosítása
a.) Társulási Megállapodás módosítása
b.) Belső Ellenőrzésről Szóló Együttműködési Megállapodás Módosítása
c.) Mozgókönyvtári feladatok ellátásáról szóló megállapodás módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy a javaslatokat az
előterjesztésnek megfelelően szíveskedjenek elfogadni.
(A megállapodások módosításainak előterjesztései a jegyzőkönyv mellékletét képezik).
A képviselő-testület a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően elfogadta és egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
25/2008.(V.05.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét
értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. május 15.
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26/2008.(V.05.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása által működtetett belső
ellenőrzési feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodást
az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét
értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. május 15.
27/2008.(V.05.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapuvári
Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtárral, mint ellátó
könyvtárral
a
mozgókönyvtári
feladatellátásra
vonatkozó
megállapodást elfogadja.
Utasítja a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2008. május 15.
7.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy szükségessé vált fűnyíró beszerzése az
önkormányzat részére, ebben a képviselők segítségét kéri. Elmondja továbbá, hogy a
költségvetésbe 150.000 Ft lett betervezve kis értékű eszközbeszerzésre, kisgépekre,
kézi szerszámokra, felszerelésekre.
Horváth Győző képviselő-testületi tag: vállalja a fűnyíró beszerzését.
Tuba Erik polgármester: kéri a képviselők segítségét a május 17-én megrendezésre
kerülő tűzoltóverseny lebonyolításában.
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a kábeltévével kapcsolatban
még mindig nagyon sok panaszt, észrevételt jelentenek be a lakosság részéről. A
kábeltévé váltás szükségessé vált, mivel az előző szolgáltató régi rendszerének
felújítását nem vállalta. A Savariatelecom Kft-t több pályázó közül választották ki,
mint legkedvezőbb ajánlatot. A szolgáltató július 1-re ígérte, hogy a munkálatokat
befejezi, és minden hibát elhárít. Kéri a lakosságot, hogy addig is legyenek
türelemmel.
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8.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 17,00
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető
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Egyesített Szociális Központ

9343 Beled Vörösmarty u.1.
Tel/Fax:96/594-013
e-mail:csaladsegitoszolgbeled@vipmail.hu
Iktatószám: GY - 145 /2008

Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2007 évi munkájáról
Rábakecöl településen az intézmény a következő feladatokat látja el:
− gyermekjóléti szolgáltatás
− családsegítés
− közösségi ellátás
− házi segítségnyújtás
− étkeztetés
− családi napközi
Az intézmény az egyes feladatok ellátását intézményfenntartó társulásban biztosítja. Minden
szakfeladat tekintetében végleges működési engedéllyel rendelkezik.
Intézményegységek beszámolója:
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított
szakmai program és házirend alapján végzi feladatát.
A településen minden kedden 09 órától 14 óráig tart ügyfélfogadást és családgondozást a
szolgálat családgondozója.
A gyermekjóléti szolgálat célja, feladata:
A gyermek jóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálat összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési,
oktatási intézményekkel, ill. szolgálatokkal –a következő szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végezte a 2007-es évben:
A Gyermekjóléti Szolgálta gondozási tevékenysége 2007 évben:
1 családból 6 gyermeket alapellátás keretében gondoztunk, védelembevétel nem történt a
településen.
A Gyermekjóléti Szolgálta szakmai tevékenysége:
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Összesen 77 esetben végeztünk szakmai tevékenységet, mely az információnyújtás,
ügyintézés, tanácsadás, közvetítés, felülvizsgálat, környezettanulmány, esetmegbeszélés
előfordulási számából adódott össze.
A kezelt problémák típusa és száma:
- anyagi(lakhatással, megélhetéssel összefüggő):
- gyermeknevelési:
- beilleszkedési nehézség:
- magatartászavar:
- családi konfliktus:
- életvitellel kapcsolatos:
- szülői elhanyagolás:
- fizikai, szexuális bántalmazás:
- fogyatékosság:
- szenvedélybetegség:
összesen:

29
7
14
17
11
8
6
3
95

Március hónapban lezajlott a jelzőrendszer 2007 évi munkáját értékelő Települési
Tanácskozás. A meghívott és megjelent a tagok megfelelőnek tartották a jelzőrendszer
működését, kapcsolattartás intenzitását.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta 07.30. órától 15.30.
óráig végzik feladataikat. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében a családgondozók a munkaidőn túl is elérhetők.
A Szolgálatnak fontos célja a prevenció, ennek érdekében a szakmai munkán kívül igyekszik
szabadidős programokat is szervezni. A tavalyi évben 6, több település gyermeki számára
rendezett programokon tölthették szervezetten szabadidejüket a gyerekek. Ezek közül a
bentlakásos nyári táborozáson nem volt Rábakecöli résztvevő. A minden településen
közösségépítő, a gyermekjóléti szolgáltat munkatársait megismertető falunapi játszóház
lehetőségét nem kérte a település.
A Családsegítő Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó, alapellátó rendszerek egyik
intézménye, mely a hozzá forduló személyeknek életük rendezéséhez professzionális
segítséget nyújt.
Célunk a szociális és mentálhigiénés problémák esetén az életvezetési nehézségek
elhárítása, feloldása, továbbá a helyi szükségletek feltárása és megoldásának elősegítése.
Munkánk törvényi háttere:
Az 1993.évi III tv. a szociális igazgatásról és ellátásról és annak módosításai, ezen kívül a
helyi rendelet rendelkezik a családok pénzbeni ellátásáról, a természetben nyújtott
szolgáltatásokról, az ellátási formákról, ennek szervezetéről, jogosultságáról.
A fentiek tükrében szolgálatunk működése:
A szolgáltatást 50 fő 18 éven felüli lakos vette igénybe legalább egy alkalommal.
Szolgálatunk forgalmi napló vezetésével követi nyomon statisztikai szempontból a
problémák előfordulását.
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Leggyakrabban a következők fordulnak elő:
−

-

anyagi
17
lelki- mentális
7
gyermeknevelési
9
életviteli
6
foglalkoztatással kapcs.
7
ügyintézéssel kapcs.
47
információ kérés
27
egészségkárosodással kapcs problémák
családon belüli bántalmazás
életviteli
6
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A szolgáltatást igénybe vevők száma a forgalmi napló adatai alapján : (Halmozott adat)
Összesen 190 esetben végzett segítő tevékenységet a családsegítő szolgálat. A fő
intézkedési munkamódszerek az információnyújtás, segítő beszélgetés, ügyintézés,
tanácsadás voltak. 32 egyén esetében a családgondozó folyamatos kapcsolattartással,
esetkezeléssel igyekezett megoldani a problémákat.
A településen minden kedden 09 órától 14 óráig tart ügyfélfogadást és családgondozást a
szolgálat családgondozója.
Az ellátás színvonalának emelése érdekében a családsegítő szolgálat 2 új ellátási formát
vezetett be, az adósságkezelést és a rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési
programját.
A családsegítő szolgálat hangsúlyt fektet a megelőzésre, felvilágosításra. Ennek érdekében
tavaly 17 programelemet szerveztünk egészségmegőrző témakörben. A programokban
előadások, kirándulás, paraméterek ellenőrzése történt, melyeken több rábakecöli lakos is
részt vett.
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek
kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Ezen kívül a
helyi rendelet rendelkezik a családok pénzbeni ellátásáról, a természetben nyújtott
szolgáltatásokról, az ellátási formákról, ennek szervezetéről, jogosultságáról.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házigondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai,
mentális, szociális szükséglete
- a saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.
2007 évben összesen 42 fő vette igénybe a szolgáltatást, melyből a tárgyévben 6 fő kérte az
ellátást, 25 fő kikerült az ellátásból a törvényi szabályok változása végett. December 31-én a
szolgálatot igénybevevők száma 17 fő volt.
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A szolgáltatás megfelelő színvonalát 2 fő házigondozó biztosítja.
A szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta 07.30. órától 15.30. óráig végzik
feladataikat.
A szolgálat gondozónői megfelelő tárgyi eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy feladataikat
színvonalasan elláthassák. 2007 évben vérnyomásmérők, vércukormérők kerültek
beszerzésre.
1 fő dolgozó került beiskolázásra a tavalyi évben, ezzel is elősegítve a szakmai munka
színvonalas teljesítését. Az iskoláztatás költségeit az intézmény finanszírozza.
Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a
gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a
kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Ezen kívül a helyi rendelet rendelkezik a
családok pénzbeni ellátásáról, a természetben nyújtott szolgáltatásokról, az ellátási formákról,
ennek szervezetéről, jogosultságáról.
A szolgáltatás célja:
A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére.
Az étkezést a tavalyi évben 58 fő vette igénybe, melyből 16 fő elvitellel, 42 fő házi
segítségnyújtás keretében jutott hozzá az egyszeri meleg élelemhez. December 31-én az
étkezést igénybevevők száma 28 fő.
Az étkeztetés a helyi konyháról történik.
A Közösségi Ellátás a 1993. évi III: törvény, valamint a kialakított szakmai program alapján
végzi feladatait.
A feladat olyan komplex gondozási módszer kidolgozása, működtetése, mely biztosítja az
ellátási területen élő pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy
segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy
minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.
Az ellátást végző pszichiátriai gondozónő szerdai napon végzi feladatit a településen,
szorosan együttműködve a kórházak pszichiátriai osztályaival, gondozóival, házi orvosokkal.
A tavalyi évben 3 fő pszichiátriai betegségben szenvedő kliens kérte a segítségnyújtás ezen
formáját.
A Családi Napközi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított
szakmai program alapján végzi feladatát.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást.
Rábakecöl településen 2 családi napközi felállítására volt igény az ellátásra jelentkezés nagy
száma miatt. Ennek megfelelően 1 fő 8 órás, 1 fő 4 órás főállású munkatárs végzi az ellátást.
A tavalyi évben mindkét munkatárs beiskolázásra került, melynek költségeit az intézmény
állta.
2007 évben az igénybevevők száma csoportonként átlagosan 6 fő volt.
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Egyéb:
Tavalyi évben az intézmény minden egységét, működését, dolgozói létszámát,
szakképzettséget, tárgyi feltételeket vizsgálta a működési engedélyt kiadó szerv, mely
ellenőrzéskor mindent rendben talált.
Igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, így 2007 évben 4 nyertes pályázatunk volt.
Az elnyert támogatásokat az infrastruktúra fejlesztésére, szakmai munka színvonalának
emelésére, szabadidős, prevenciós programok rendezésére fordítottuk.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, javaslataival,
észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat.
Beled, 2008.04.28.

Tisztelettel:
Odoricsné Buthi Krisztina
intézményvezető
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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
2008. május 5.
4. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az előző ülés óta az alábbi határozatok
kerültek végrehajtásra:
15/2008. (III.31.) határozat étkezési és házi segítségnyújtó szolgálatra vonatkozó társulási
megállapodás módosításáról
17/2008. (III.31.) határozat pályázat kiírásáról
18/2008. (III.31.) határozat közmeghallgatásról
20/2008. (III.31.) határozat a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
A Föld Napja alkalmából rendezett szemétgyűjtő akción részt vettek alsó és felsős diákjaink,
pedagógusaink, az iskola dolgozói valamint Pandurné Horváth Gyöngyi, Dan Imréné, Pandur
Erna, Horváth Győző, Pandur ferenc, Hajtó Krisztián, Homlokné Halász Judit, Gacs Istvánné,
Gacs István, Horváth Dóra, Hajtó Csaba, Horváth Sándor, Mohácsi Gábor, Csizmazia Csaba,
Horváth Tiborné, Bors Zoltán és Domiter Ferenc.
A képviselőtestület kérésének megfelelően nyárfákra másodízben meghirdetett liciten nem
jelent meg érdeklődő.
Április 15-én részt vettem a Pannon-Víz Zrt. regionális tájékoztatóján. A hallottakból
kihangsúlyoznám, hogy Rábakecölben messze az átlag alatt, mindössze 49%-os a
szennyvízcsatorna hálózatra kötések aránya.
Pótolva mulasztásom, ezúton is köszönöm a rábakecöli ifjak által önként felvállalt, március
15-én előadott műsorát, valamint Horváth Dórának a szervezést és felkészítést.
Köszönet a temetőben végzett gyors segítségért a Pannon-Víz Zrt. munkatársainak és Molnár
Rita üzemmérnökség vezetőnek.
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Munkaügyi Hivatallal május 1-től november 30-ig
1 fő közhasznú foglalkoztatásra kötöttem megállapodást, valamint újabb 2 hónappal
meghosszabbítottam a közcélú foglalkoztatott alkalmazását.
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Köszönet a Rábamenti MGTSZ közreműködésért a kultúrház udvarán végzett munkálatok
során.
Előző ülésen elhangzottak alapján 5 millió forint összeget lekötöttünk folyamatos 3 hónapos
időszakra, valamint újabb 5 milliót folyamatos heti futamidőre.
A „kertek alatti” gyakori áramszünetek kiküszöbölésére az áramszolgáltatónál fejlesztést
kértem, melyet az elmúlt hetekben el is végeztek.
A Kossuth u. 129. alatti szolgálati lakás, valamint a műhely villamossági karbantartási
munkálatait elvégeztettem.
A tavaszi szünetben és azt követő időszakokban az iskolában az egészségügyi festéseket
elvégeztük.
Az Ügyrendi Bizottság döntése alapján kiutaltattam a Sportegyesületnek 450, a Pajtaműhely
Alapítványnak 170, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 100 és a „Rábakecöl Iskoláért”
Alapítványnak 80 ezer forint támogatást.
Az ÖNHIKI-s pályázat feltételrendszerének nem feleltünk meg. A megyei közgyűlés
felhívására 6 pályázatot nyújtottam be sport, környezetvédelem, külkapcsolati, kulturális,
nyugdíjas rendezvények és területfejlesztés témakörökben összesen 1.035 ezer forint
támogatási igényre. Településünkről további pályázat az ÖTE és iskolánk alapítványa részéről
készült.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.

Rábakecöl, 2008. Május 5.
Tuba Erik
polgármester
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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
2008. május 5.
6. napirend: Társulási megállapodások módosítása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Többcélú Társulás Tanács 2008. március 5-i ülésén úgy határozott, hogy Társulási
Megállapodását módosítani kívánja a közművelődés, kultúra feladatok felvételével. A
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulását a társult önkormányzatok határozott
időtartamra – 2008. június 30-ig – hozták létre. Célszerű lenne a jövőben is az
önkormányzatok együttműködését folytatni.
A Belső Ellenőrzésről Szóló Együttműködési Megállapodást a társult önkormányzatok
határozott időtartamra, 2008. június 30-ig kötötték. Az eltelt idő bizonyította, hogy érdemes
volt társulni a belső ellenőrzési feladatok ellátására. A határozatlan időtartamúra módosított
tervezet kiegészület a kilépés, illetve a felosztás esetén fizetendő költségekkel.
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása a 6/2008. (III.5.) határozata alapján
Megállapodást kötött a Rábaközi Művelődési Központ és Városi Könyvtár szolgáltatóval a
mozgókönyvtári feladatellátás biztosítására. A feladatellátásra az alábbi települések
önkormányzatai társultak:
Babót, Gyóró, Hövej, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa, Vitnyéd.
A Megállapodás jóváhagyását követően további települések jelezték csatlakozási
szándékukat.
A csatlakozni kívánó települések: Rábakecöl, 2008. április 1-től,
Cirák,
2008. május 1-től,
Dénesfa,
2008. május 1-től,
Edve,
2008. május 1-től
Szárföld,
2008. május 1-től
Vásárosfalu, 2008. május 1-től.
Valamennyi csatlakozni kívánó önkormányzat a fenti időponttól kezdődően kérte törlését a
Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről, és a döntésről szóló dokumentumok másolatát eljuttatták
irodánknak.
A feladatellátásra csatlakozó települések a mozgókönyvtári normatíva igénylésére a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. sz. melléklete IV.
fejezete 2.7. pontja, valamint a Kiegészítő szabályok 4. pontja alapján a csatlakozás
időpontjától időarányosan jogosultak.
Az előterjesztés mellékletét képezik a megállapodások módosítástervezetei.
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Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy a javaslatokat az előterjesztésnek megfelelően
szíveskedjenek elfogadni!
Rábakecöl, 2008. április 25.
Tuba Erik s.k.
polgármester
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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, 2007. október 16án és 2007. december 12-én módosított megállapodást az alábbiak szerint módosítják:
1.

Társulási Megállapodás I./1. pontja az alábbiak szerint változik:
1. A jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési önkormányzatok
határozatlan időtartamra önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati
többcélú kistérségi társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre a kistérség
területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok,
pályázatok készítésére, megvalósítására) a településfejlesztés összehangolására, a
kistérségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, valamint
intézmények fenntartására.

2.

Társulási Megállapodás I./4. pontja az alábbiak szerint változik:
4. A Társulás székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
A Társulás tagjainak nevét és székhelyét az 1. és az 1/A. számú melléklet
tartalmazza.
A Társulás és a Társulás tagjainak lakosságszámánál a tárgyévre vonatkozó
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál előírt
lakosságszámot kell figyelembe venni a 3. és 4. számú függelék szerint.

3.

Társulási Megállapodás II./1. pontja az alábbiak szerint változik:
1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében, jelen megállapodásban
rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit:
a) területfejlesztés
b) egészségügyi ellátás
-

központi háziorvosi ügyelet

c) szociális ellátás
-

családsegítés

-

házi segítségnyújtás

-

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

-

közösségi ellátások

-

támogató szolgáltatás

-

nappali ellátás
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d) család-, gyermek és ifjúságvédelem
-

gyermekjóléti szolgáltatás

-

gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi)

-

gyermekek átmeneti gondozása

e) oktatás és nevelés
-

óvoda és általános iskola fenntartása

-

pedagógiai szakszolgálat (logopédia, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő
felkészítés, gyógypedagógiai tanácsadás, gyógytestnevelés,
nevelési
tanácsadás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás)

f) belső ellenőrzés
g) sport
h) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység

4.

-

közművelődési feladatok

-

közgyűjteményi feladatok

-

mozgókönyvtári feladatok

A Társulási Megállapodás II./6. pontja az alábbiak szerint változik:
6. A Társulási Megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatait – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – elláthatja a társulás által fenntartott intézményével,
intézményi társulás által fenntartott intézménnyel, jogszabályban meghatározott
szerződés vagy külön megállapodás alapján.

5.

Társulási Megállapodás III./B. fejezet 8. pontja és címe az alábbiak szerint
változik:
8.
Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
A. Közművelődési feladatok
1. Szervezi és koordinálja a kistérség településeinek környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Segíti a helyi művelődési
szokások gondozását, gazdagítását.
2. Koordinálja a kistérséghez tartozó települések közművelődési programjait, segíti a
programok és kezdeményezések propagálását, kommunikációját.
3. Pályázat figyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés
feltételeinek és színvonalának javítását.
4. Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre.
B. Közgyűjteményi feladatok
1. Segíti a települési gyűjtemények folyamatos fejlesztését, feltárását, gondozását.
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2. Folyamatosan gyarapítja a könyvtárak állományát, növeli a szolgáltatás színvonalát
és volumenét.
3. Szervezi a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserét.
4. Folyamatos tájékoztatást
szolgáltatásairól.

ad

az

ellátó

könyvtár

dokumentumairól

és

C. Mozgókönyvtári feladatok
1. Társulás a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltatóhely
biztosítását vállaló települési önkormányzatok számára biztosítja a mozgókönyvtári
szolgáltatásokat.
2. Kistérségi könyvtári adatbázist hoz létre.
6.

Társulási Megállapodás IV./2./2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
2. (A társulási tagság megszűnik: )
•

7.

a kistérségi lehatárolás megváltoztatásával

Társulási Megállapodás IV./12./1. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A munkaszervezet vezetőjét – pályázat útján – a Társulási Tanács nevezi ki, és
gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a társulás
elnökének hatáskörébe tartozik. A munkaszervezetben dolgozó munkavállalókat a
munkaszervezet vezetője nevezi ki, és gyakorolja a munkáltató jogokat.

8.

Társulási Megállapodás IV./12./2. a) pontja az alábbiak szerint változik:
a) pénzügyi-gazdasági feladatok ellátása, költségvetésének végrehajtása

9.

Társulási Megállapodás V./1./6. pontja az alábbi c) ponttal egészül ki:
6. (A Társulási Tanács)
c) zárt ülésén a Társulás tagjai, a munkaszervezet vezetője, továbbá meghívása
esetén az érintett és a szakértő vehet részt. Szakértőnek minősülnek többek között
a társult önkormányzatok jegyzői, körjegyzői, a munkaszervezet munkavállalói.

10. Társulási Megállapodás VI./2./6. pontja az alábbiak szerint változik:
6. Befizetési és beszámolási kötelezettségek teljesítése
11. Társulási Megállapodás VII./2./4. pontja az alábbiak szerint változik:
4. A Társulási Tanács felhatalmazza a társulás elnökét, hogy döntsön az átmenetileg
szabad pénzeszköz lekötéséről, a lekötés idejéről, mértékéről és módjáról.
12. Társulási Megállapodás VII./2. pontja az alábbi 7. ponttal egészül ki:
7. Ha a társulás tagjai az évenkénti kötelező befizetését, továbbá a vállalt pénzügyi
hozzájárulását határidőre nem utalja át a társulás számlájára, a fizetési felszólítást
követő 8 napon belül a tag költségvetési számlája terhére az elmaradt befizetés
összegéig azonnali beszedési megbízás nyújtható be a számlavezető pénzintézethez.
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13. Társulási Megállapodás X./2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
3. számú függelék

Társulási Tanács tagjainak lakosságszáma

4. számú függelék

Kistérségi Fejlesztési Tanács és tagjainak lakosságszáma

14. Társulási Megállapodás 1. és 1/A. melléklete helyébe e megállapodás 1. és 1/A.
melléklete lép.
Megállapodó önkormányzatok jelen Társulási Megállapodás módosítást mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Kapuvár, 2008. április 29.

1. számú melléklet
A többcélú feladatokra társult tagok jegyzéke

A Társulásban résztvevő települési
önkormányzatok neve

1.

Babót község Önkormányzata

2.

Beled Nagyközség Önkormányzata

3.

Dénesfa Község Önkormányzata

4.

Edve Község Önkormányzata

5.

Gyóró Község Önkormányzata

6.

Himod Község Önkormányzata

7.

Hövej Község Önkormányzata

8.

Kapuvár Város Önkormányzata

A Társulásban résztvevő
települési önkormányzatok
székhelye
9351 Babót,
Ady E. u. 3.
9343 Beled,

Molnár János

Tompáné
Rákóczi u. 137. Balogh Mária

9365 Dénesfa
Fő u. 11.
9343 Edve
Petőfi u. 60.
9363 Gyóró,
Fő u. 7.
9362 Himod,
Kossuth u. 1.
9361 Hövej,

Takács Lajos
Imre László Csaba
Ötvös László
Dr. Pődör Péterné

Dr. Némethné
Fő u. 52. István Erzsébet

9330 Kapuvár,
Fő tér 1.
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A Társulásban
résztvevő települési
önkormányzatok
polgármestereinek
neve

Hámori György

9.

Kisfalud Község Önkormányzata

10. Mihályi Község Önkormányzata
11. Rábakecöl Község Önkormányzata
12. Szárföld Község Önkormányzata
13. Vadosfa Község Önkormányzata
14. Vásárosfalu Község Önkormányzata
15. Veszkény Község Önkormányzata

9341 Kisfalud,
Balogh István
Kossuth L. u. 61.
9342 Mihályi,
Kisfaludi u. 7.

Pap Lajosné

9344 Rábakecöl
Tuba Erik
Kossuth u. 129.
9353 Szárföld,
Fő u. 16.

Horváth Ferenc

9346 Vadosfa,
Szakács Lajos
Kossuth L. u. 19.
9343 Vásárosfalu,
Fő u. 38.
9352 Veszkény,
Fő u. 63.

Molnár Sándor
Matzkó János

1/A. számú melléklet

Kizárólag területfejlesztési feladatok ellátására társult további tagok jegyzéke

A Társulásban résztvevő
települési önkormányzatok
neve

1. Cirák Község Önkormányzata
2. Osli Község Önkormányzata
3. Vitnyéd Község Önkormányzata

A Társulásban
A Társulásban résztvevő
résztvevő települési
települési
önkormányzatok
önkormányzatok
polgármestereinek
székhelye
neve
9364 Cirák,
Fő u. 6.
9354 Osli,
Fő u 9.
9371 Vitnyéd,
Fő u. 7.
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Tóth Sándor
Fodor József
Tóth Kálmán

3. számú függelék
Társulási Tanács tagjainak lakosságszáma

Lakosság
2007. 01. 01.
(fő)

Település

10802

Kapuvár
Babót

1169

Beled

2889

Dénesfa

412

Edve

154

Gyóró

404

Himod

709

Hövej

345

Kisfalud

806

Mihályi

1166

Rábakecöl

823

Szárföld

906

Vadosfa

83

Vásárosfalu

169

Veszkény

908

Összesen:

21745
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4. számú függelék
Kistérségi Fejlesztési Tanács és tagjainak lakosságszáma

Lakosság
2007. 01. 01.
(fő)

Település

10802

Kapuvár
Babót

1169

Beled

2889

Cirák

608

Dénesfa

412

Edve

154

Gyóró

404

Himod

709

Hövej

345

Kisfalud

806

Mihályi

1166

Osli

924

Rábakecöl

823

Szárföld

906

Vadosfa

83

Vásárosfalu

169

Veszkény

908
1291

Vitnyéd
Összesen:

24 568
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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

Hövej község
képviselő-testülete
nevében

Kapuvár város
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

Csillagné Dr. Fábián Éva
körjegyző

Dr. Pődör Péterné
polgármester

Németh Lászlóné
körjegyző

Dr. Némethné István Erzsébet
polgármester

körjegyző

Hámori György
polgármester

Borsodi Tamás
jegyző

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:

A módosítást
jóváhagyó KT-i
határozat száma:

A módosítást
jóváhagyó KT-i
határozat száma:

24

Kisfalud község
képviselő-testülete
nevében

Mihályi község
képviselő-testülete
nevében

Rábakecöl község
képviselő-testülete
nevében

Szárföld község
képviselő-testülete
nevében

Vadosfa község
képviselő-testülete
nevében

Vásárosfalu község
képviselő-testülete
nevében

Veszkény község
képviselő-testülete
nevében

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

körjegyző

Pap Lajosné
polgármester

Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Horváth Ferenc
polgármester

Pintér Róbert
jegyző

Szakács Lajos
polgármester

Ottlakán Roland Olivér
körjegyző

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Matzkó János
polgármester

Főző Lívia
jegyző

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:

A módosítást
jóváhagyó KT-i
határozat száma:
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(kizárólag a területfejlesztési feladatok megvalósítása tekintetében)

Cirák község
képviselő-testülete
nevében

Osli község
képviselő-testülete
nevében

Vitnyéd község
képviselő-testülete
nevében

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

Csillagné Dr. Fábián Éva
körjegyző

Fodor József
polgármester

Csonka László
jegyző

Tóth Kálmán
polgármester

Pásztor Katalin
jegyző

A módosítást
jóváhagyó KT-i
határozat száma:

A módosítást
jóváhagyó KT-i
határozat száma:
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Együttműködési Megállapodás módosítása
Kapuvár város, valamint Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej,
Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény és Vitnyéd,
község önkormányzatai, Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
között 2005. február 9-én létrejött és 2005. június 8-án, 2005. július 13-án, 2007. július 26-án,
2007. augusztus 28-án, valamint 2007. október 16-án módosított belső ellenőrzési feladatok
ellátását biztosító együttműködési megállapodást az alábbiak szerint módosítják.
1.

Az Együttműködési Megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint változik:
8. Az Együttműködési Megállapodást szerződő felek határozatlan időre kötik. az
Együttműködési Megállapodás az adott év június 30-ig mondható fel az adott
költségvetési év végére, a társulási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak figyelembevételével.
Amennyiben valamelyik szerződő fél ettől eltér, köteles a kilépéssel járó összes
költség és kár (pl. végkielégítés, felmentési időre járó juttatások, stb.)
megtérítésére.
Ha a többcélú kistérségi társulás feloszlik, akkor a belső ellenőrzési feladatok
ellátásából adódó többletköltségeket (pl. végkielégítés, felmentési időre járó
juttatások, stb.) a szerződő felek közösen viselik.

2.

Az Együttműködési Megállapodás többi pontját jelen módosítás nem érinti, azok
változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3.

Szerződő felek a megállapodást, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják és kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a megállapodás a
képviselő-testületek és a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása jóváhagyásával
válik hatályossá.

Kapuvár, 2008. április 29.
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Aláírások:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Hámori György polgármester

……………………………..
Borsodi Tamás jegyző

Babót Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Molnár János polgármester

……………………………..
Degovics Ildikó jegyző

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

……………………………..
Dr. Gál László jegyző

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

……………………………..
Csillagné Dr. Fábián Éva 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

……………………………..
Csillagné Dr. Fábián Éva körjegyző

Himod Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Dr. Pődör Péterné polgármester

……………………………..
Németh Lászlóné körjegyző
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Hövej Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Dr. Némethné István Erzsébet polgármester

……………………………..
körjegyző

Kisfalud Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Balogh István polgármester

……………………………..
körjegyző

Mihályi Község Képviselő-testülete nevében:
………………………………………….
Pap Lajosné polgármester

……………………………………
Ottlakán Roland Olivér körjegyző

Osli Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Fodor József polgármester

……………………………..
Csonka László jegyző

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

……………………………..
dr. Gál László jegyző

Szárföld Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Horváth Ferenc polgármester

……………………………..
Pintér Róbert jegyző

Vadosfa Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Szakács Lajos polgármester

……………………………..
Ottlakán Roland Olivér körjegyző

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

……………………………..
dr. Gál László jegyző

Veszkény Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Matzkó János polgármester

……………………………..
Főző Lívia jegyző
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Vitnyéd Község Képviselő-testülete nevében:
……………………………..
Tóth Kálmán polgármester

……………………………..
Pásztor Katalin jegyző

Záradék:
A megállapodást a társulás tagjai az alábbi határozatukkal fogadták el:
Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Babót Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Cirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Dénesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Gyóró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Himod Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Hövej Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Kisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Mihályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Szárföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Vadosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

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

határozat,

Veszkény Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

……………………….

határozat,

Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

……………………….

határozat.
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