Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2009. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. június 22-én
(hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Domiter Ferenc, Homlok István,
Pandur Ferenc, Horváth Győző, Major Gyula,
Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes.
Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
tervezetének megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester

szóló

rendelet

módosítása,

3.) Pályázat kiírása falufejlesztésre
Előadó: Tuba Erik polgármester
4.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések
Előadó: Tuba Erik polgármester
5.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
6.) Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek és feladatok, programterv
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Beszámoló 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
ülések óta tett intézkedésekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselőtestület számolt be az elmúlt időszakban történtekről.
2.) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
tervezetének megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester

szóló

rendelet

módosítása,

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a hulladékkezeléssel kapcsolatos rendelet
módosítása ezúttal az időskorúak támogatására szolgál. A támogatásra jogosult, aki állandó
lakóhellyel rendelkezik a településen, a háztartásban házastársával életvitelszerűen ketten
élnek, és betöltötték a 70. életévüket. (A rendeletmódosítás a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület a rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
12/2009.(VII.01.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.31.) rendeletét az előterjesztés
szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
3.) Pályázat kiírása falufejlesztésre
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen szó esett arról, hogy
pályázati kiírást tesz közzé falufejlesztésre a lakosságnak. A keretösszeg 180.000 Ft, amely a
kistraktorra betervezett összegből megmaradt. A támogatás célja Rábakecöl településképét
meghatározó értékek felújítása, fejlesztése, kizárólag közterületeken, közösségi tereken,
frekventált területeken. A pályázható összeg felső határa 150.000 Ft, a pályázaton elnyert
összeg a költségek finanszírozására fordítható. A pályázat benyújtási határideje július 20. Az
elbírálás határideje július 30. A pályázatban többek között szerepeltetni kell az elvégezni
kívánt munka leírását és tételes kiviteli költségvetését.
Pandur Ferenc képviselő-testületi tag: javasol a központban információs tábla vagy térkép
elhelyezését.
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Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy egy már beadott pályázatban szerepel többek között
információs tábla elhelyezése is a településen. Amennyiben a pályázat sikertelennek bizonyul,
lehetne házilag is készíttetni olcsóbban. Meglátják, hogy a felhívásra hány pályázat érkezik
be, és lehet róla szó.
A képviselő-testület a pályázati kiírást az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
39/2009.(VI.22.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
ír ki a község értékeinek helyi (civil vagy vállalkozói)
kezdeményezésen alapuló rekonstrukciójára, felújítására.
A támogatás célja: Rábakecöl településképét meghatározó értékek
megmentése, azok felújítása, új kezdeményezések, kisléptékű
fejlesztések támogatása. Az elnyerhető támogatás hangsúlyozottan a
közterületekre, közösségi terekre, frekventált területekre terjed ki. A
pályázatokat 2009. július 20-ig lehet a Községházán benyújtani.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, és a pályázati
feltételek közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2009. július 20.
4.) Pályázati lehetőségek, fejlesztések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy megyei pályázaton 100.000 Ft-ot nyertek kisléptékű
területfejlesztésre. 100.000-150.000 Ft önerővel pótolva 1 buszvárót lehetne kivitelezni. A
buszvárót a Rákóczi utcába javasolja, mivel ott nagy a forgalom. Utánajár a költségeknek, és
a tények ismeretében dönthet a testület.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
5.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a rábakecöli tagintézmény további
működésével kapcsolatban a testület a 24/2009.(III.30.) határozatában döntött arról,
hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott legkisebb gyermeklétszám alá
csökken a tagintézményben járó iskolások száma, úgy az 2009. augusztus 31-el
megszűnik. A márciusban hozott határozat most visszavonásra kerül, mivel a
követelményeknek a létszámfeltételek megfelelnek.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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40/2009.(VI.22.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mivel a
jogszabályban meghatározott gyermeklétszám a községbe költözések
következtében
teljesült
–
kezdeményezi
Beled
Város
Önkormányzatánál a rábakecöli tagiskola további működését a
településen 2009. szeptember 1-től. A képviselő-testület ezzel
egyidejűleg a 24/2009.(III.30.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled Nagyközség
Polgármesterét, és az ÁMK igazgatóját értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2009. július 30.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy „Rábakecöl Községért” kitüntető címet
szeretne adományozni a Falunapi rendezvényen. A kitüntetés egy Rábakecöl
címerével ellátott kitűző, melyet évente 1 alkalommal legfeljebb 2 személynek
szeretne átadni.
A képviselő-testület a „Rábakecöl Községért” kitüntető címet Eckrich Béla és Bankó Gyula
rábakecöli lakosoknak javasolja, majd egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
13/2009.(VI.23.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Rábakecöl Községért” kitüntető címre vonatkozó rendelettervezetet
az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,15
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2009. június 22.
1. 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:
26/2009. (III.30.) és 27/2009. (III.30.) határozatok letelepedési támogatásokról
28/2009. (V.04.) határozat Helyi Választási Bizottsági tagok választásáról
29/2009. (V.04.) határozat Belső Ellenőrzési jelentés elfogadásáról
30/2009. (V.04.) határozat mozgókönyvtári megállapodás módosításáról
33/2009. (V.04.) határozat Dózsa utca útburkolat felújításáról
A ravatalozó felújítására a pályázatot benyújtottuk.
Szociális nyári gyermekétkeztetésben 34 főt részesítünk a nyári szünetben.
Az elmúlt időszakban végzett társadalmi munkáért köszönet jár a Sportegyesületnek az öltöző
felújítás, az önkéntes tűzoltóknak pedig a régi lovas tűzoltókocsi kiállítóhely építése során
végzett munkáért. Bankó Gyula rábakecöli lakos mindkét társadalmi munkában aktívan részt
vett.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott
munkájukról.

Rábakecöl, 2009. június 22.
Tuba Erik
polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009.(VII.01.)
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.31.) rendeletének módosításáról
A 13/2002.(XII.31.) rendelet (továbbiakban: „R”) az alábbi §-al egészül ki:
1. §
(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az időskorú nyugdíjasok
segítése céljából hulladékszállítási díjtámogatást nyújt.
(2) A támogatásra jogosult az, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
a) állandó lakóhellyel rendelkezik a településen
b) a háztartásban házastársával életvitelszerűen ketten élnek
c) maga és házastársa is betöltötte 70. életévét
(3) A támogatás mértéke a lakossági hulladékszállítási díj 25 %-a.
Ha a házastársak mindegyike betöltötte a 80. életévét, a támogatás mértéke a lakossági
hulladékszállítási díj 50 %-a.
(4) Az állandó lakcím megszűnése esetén a megszűnés évében már nem jár támogatás.
(5) A támogatás minden tárgyévet követő év január 15. és január 30. között kerül
kifizetésre egy összegben. A támogatásra jogosult a szolgáltatói számlákkal
igényelheti a támogatást. A számlákra az önkormányzat munkatársa a „ …. Ft
támogatás kifizetésre került” záradékot rávezeti.
2. §
Ezen rendelet 2009. július 1-én lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. július 1-én megtörtént.
Rábakecöl, 2009. július 1.
Dr. Gál László
jegyző
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
RK-2009-F2
(TERVEZET)
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábakecöl község értékeinek helyi
civil és/vagy vállalkozói kezdeményezésen alapuló rekonstrukcióját, felújítását, gyarapítását
támogatni kívánja. A képviselő-testület pénzügyi fedezetet különített el, melyet pályázat útján
kíván a fenti célra fordítani.
A támogatás célja Rábakecöl településképét meghatározó értékek megmentése, azok
felújítása, új kezdeményezések, kisléptékű fejlesztések (pl. padok, információs táblák, táj
specifikus elemek stb. elhelyezése) támogatása. A támogatás célja hangsúlyozottan a
közterületekre, közösségi terekre, frekventált területekre terjed ki.
Megvalósítás módja: A pályázat kiírója aktívan be kívánja vonni a településen élőket, akik
ötletpályázataikkal járulhatnak hozzá környezetük alakításához, fejlesztéséhez. A bírálók által
legjobbnak ítélt tervek kivitelezését az ötletgazdának kell megvalósítani, melyhez vissza nem
térítendő pénzbeni támogatást kap.
A pályázat kötelező tartalmi elemei:
- A pályázó (vállalkozás/civil szervezet/magánszemély) személyi/cég adatai, elérhetőségei
- az érintett terület pontos címe vagy helyrajzi száma
- az elvégezni kívánt munka leírása
- a tételes kiviteli költségvetés
- a megpályázott pénzösszeg megjelölése
- a tervezett kezdési és befejezési határidő (legkésőbb 2009. november 30.)
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. A támogatás legalább
90 %-a kizárólag anyagköltségre fordítható.
A pályázatokat 1 példányban, 2009. július 20-ig a Községházán lehet benyújtani. (Rábakecöl
Község Önkormányzata, 9344 Rábakecöl Kossuth u. 129.)
Keretösszeg: 180 000 Ft
Pályázható összeg felső határa: 150 000 Ft
A beérkezett pályázatokat a kiíró 2009.július 30-ig elbírálja.
A döntésről ezt követően 10 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak. A döntés
végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2009.(VI.23.)
rendelete „Rábakecöl Községért Emlékérem” kitüntetés alapításáról és
adományozásának rendjéről
Rábakecöl Község tisztelettel és megbecsüléssel adózik azon kiemelkedő érdemeket szerzett
hazai és külföldi személyeknek, akiknek Rábakecöl Községhez kötődése megtiszteltetést
jelent, illetve akik életművükkel, tevékenységükkel dicsőséget szereztek a községnek,
elősegítették fejlődését, értékeinek gyarapítását, hozzájárultak a róla alkotott kép kedvező
kialakításához.
Az elismerés kifejezése érdekében Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában,
valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A kitüntetés alapítása
1. §
(1) Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Rábakecöl Községért
Emlékérem” kitüntetést alapít.
(2) „Rábakecöl Községért Emlékérem” kitüntetés adományozható azon természetes
személyek részére, akik a település fejlesztése, gyarapítása érdekében tartósan és
többször kiemelkedő munkát végeztek.
(3) A kitüntetés az arra méltó személyek részére haláluk után is adományozható.

A kitüntetés adományozása
2. §
(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek az állampolgárok, a bejegyzett
politikai pártok, társadalmi és érdekképviseleti szervek, civil szervezetek, egyházak,
intézmények, polgármester, valamint az önkormányzati képviselők.
(2) A kitüntetés adományozása zárt ülésen, a polgármester előterjesztése alapján, az
érdemeket méltató határozattal történik.

3. §
(1) A „Rábakecöl Községért Emlékérem” átadására évente a hagyományos Falunapi
ünnepség keretében kerül sor.
(2) Indokolt esetben, kivételesen a képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltekinthet, és más időpontban is élhet e jogával.
(3) A kitüntetettek – évente maximum 2 fő – emlékérmet kapnak. A kitüntetést a
polgármester adja át.
(4) A kitüntetés elhalt személy részére történő adományozásakor az emlékérmet az elhalt
családja képviselőjének, illetve örökösének kell átadni.
(5) A kitüntetés adományozásával kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási teendőket a
jegyző látja el.
8

(6) A kitüntetettek a képviselő-testület és a község lakosságának tiszteletét és
megbecsülését élvezik, ezért őket a képviselő-testület által rendezett hivatalos
ünnepségekre meg kell hívni.

A kitüntetés visszavonása
4. §
A kitüntetést a képviselő-testület indokolt határozattal visszavonhatja attól, aki a
megbecsülésre méltatlanná vált. Az eljárásra a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az
irányadók.

Záró rendelkezés
5. §
Ezen rendelet 2009. június 23-án lép hatályba.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. június 23-án megtörtént.

Rábakecöl, 2009. június 23.

Dr. Gál László
jegyző
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