Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
13/2009. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. december 21-én
(hétfőn) 18,30 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Domiter Ferenc, Pandur Ferenc, Homlok István,
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, kiegészítve a 11.
napirendi ponttal, továbbá egyebekben szeretne tárgyalni a településőr tanfolyamon való
részvételéről és a régi iskolaépület bérbeadásáról, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
2.) Beszámoló a Kapuvári Rendőrkapitányság tevékenységéről
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Beszámoló a Kapuvár-Beledi
irodájának tevékenységéről
Előadó: Tuba Erik polgármester

Kistérség

Többcélú

Társulása

Kistérségi

4.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Telekadóról szóló rendelet alkotása
b) Kommunális adó megszüntetése
c) Építményadó megszüntetése
d) Iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata
5.) Elektronikus ügyintézésről szóló rendelettervezet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
6.) 2010. évi eseménynaptár
Előadó: Tuba Erik polgármester

7.) 2010. évi díjak megállapítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása
b) Vízdíj megállapítása
8.) 2010. évi költségvetés előkészítése
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Oktatási és nevelési tagintézmények dologi kiadásainak meghatározása
b) Béren kívüli juttatások meghatározása
c) Képviselői javaslatok
9.) Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
10.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
11.) Szociális ügy
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt 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.) Beszámoló a Kapuvári Rendőrkapitányág tevékenységéről
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a tájékoztatót az előterjesztés alapján egyhangúlag elfogadta
(jegyzőkönyvhöz mellékelve).
3.) Beszámoló a Kapuvár-Beledi
irodájának tevékenységéről
Előadó: Tuba Erik polgármester

Kistérség

Többcélú

Társulása

Kistérségi

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
irodájának tevékenységéről, a társulás tevékenységéről, a belső ellenőrzési feladatokról, és a
Központi Háziorvosi Ügyelet társulásának működéséről küldte el tájékoztatóját. (Tájékoztató
a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
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A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás beszámolóját
egyhangúlag tudomásul vette.
4.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Telekadóról szóló rendelet alkotása
b) Kommunális adó megszüntetése
c) Építményadó megszüntetése
d) Iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Rábakecölben jelenleg kommunális adó,
építményadó és iparűzési adó van. A kommunális és az építményadó megszüntetésével
szeretné bevezetni a telekadót Rábakecölben. Ehhez készített egy adó kalkulátort és egy
rendelet tervezetet (mellékelve). Sajnos konkrét számokkal nem tud szolgálni, nincs adat
arról, hogy mennyi telek és hány m²-es telkek vannak Rábakecölben, a Földhivatal sem tudott
erre konkrét választ adni, körülbelüli adatokkal sem tudtak szolgálni. Az iparűzési adóról
szóló 11/2007.(VI.01.) rendeletben pedig a 10. és 11. § hatályát veszti, ezért kell a rendeletet
módosítani.
Major Gyula Ügyrendi Bizottság elnöke: Ügyrendi Bizottság egyhangúlag nem támogatja a
telekadó rendelet bevezetését 2010. január 1-től, mivel nincsenek pontos adatok, és jelen
pillanatban nem tudják megítélni, hogy ez az önkormányzat bevételeire ez milyen hatással
lenne, illetve a lakosságnak ez mennyit jelentene.
Tuba Erik polgármester: egyetért a bizottság javaslatával. Pontos adatokkal esetleg akkor
tudna szolgálni, ha kimennének felmérni a telkeket.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
20/2009.(XII.30.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
iparűzési adóról szóló 11/2007.(VI.01.) rendeletét az előterjesztés
szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
5.) Elektronikus ügyintézésről szóló rendelettervezet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy 2009. október 1-én hatályba lépett a KET módosítása,
amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek elektronikusan intézzék ügyeiket. Sajnos ehhez még
nem állnak készen a feltételek az önkormányzatoknál, még városokban sem. Kéri a képviselőtestületet, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve fogadják el a rendelettervezetet.
A képviselő-testület a rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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21/2009.(XII.22.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elektronikus ügyintézésről szóló rendelettervezetet elfogadja.

az

Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
6.) 2010. évi eseménynaptár
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a 2010. évi eseménynaptárt az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag
elfogadta.
7.) 2010. évi díjak megállapítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Önkormányzati szolgáltatási díjak megállapítása
b) Vízdíj megállapítása
A képviselő-testület az önkormányzati szolgáltatási díjak 2009. évre vonatkozó díjait az
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta (melléklet szerint).
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. közgyűlése 2010. január 1-től az
ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna használat díját az előterjesztésnek megfelelően
egyhangúlag fogadta el (melléklet szerint).
A képviselő-testület a 2010. évi víz- és csatornadíjakat az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
22/2009.(XII.30.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010.
évben fizetendő víz- és csatornadíj mértékéről előterjesztett rendelet
tervezetet elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
8.) 2010. évi költségvetés előkészítése
Előadó: Tuba Erik polgármester
a) Oktatási és nevelési tagintézmények dologi kiadásainak meghatározása
b) Béren kívüli juttatások meghatározása
c) Képviselői javaslatok
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az oktatási és nevelési tagintézmények dologi
kiadásai az előző évi fogyasztások és tervek alapján készült (előterjesztés mellékelve.) A
béren kívüli juttatásokkal kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy úgy tudja, hogy az
internetutalvány adómentes. A dolgozók eddig 6.000 Ft/hó élelmiszer utalványt kaptak,
javasolja, hogy ez maradjon.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
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9.) Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Kistérségi Társulás Alapító Okirata szakfeladat
változás miatt kerül módosításra. Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosítást az
előterjesztésnek megfelelően fogadják el. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás Alapító Okiratát
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
73/2009.(XII.21.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulás Alapító Okiratának
előterjesztés szerinti módosításához.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen
munkaszervezetének vezetőjét értesítse.

döntésről

a

kistérség

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2009. december 31.
10.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a virágbolt bérlője a Kultúrház mellett
felmondja a bérletet, a zöldséges igényt tartana rá. Elmondja továbbá, hogy a
buszmegállóban lévő táblán a kiírás szerint a buszváróterem nem állja meg a helyét, a
Volán hozzájárult a módosításhoz.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette, a buszváróterem helyett
faluközpontot javasol a buszmegálló táblájára kiírni.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a településőrnek 6 hónappal
meghosszabbította a szerződését, 2010. június 30-ig. A biztonsági őr tanfolyamot 3
hónapon belül el kell végeznie. A Beledi Mikrotérségi ÁMK szervez biztonsági őr
tanfolyamot, a képzés költsége 70.000 Ft, 150 órás képzés, és OKJ-s bizonyítványt ad.
A tanfolyam február 15-én kezdődik. Kérdése az lenne, hogy tanulmányi szerződést
kössenek-e a településőrrel, illetve a tanfolyam költségeit vállalják-e?
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a településőrrel tanulmányi szerződést köt, és a
tanfolyam költségeit vállalja. A beiskolázás fejében 2010. december 31-ig az
önkormányzatnál végzi feladatát. Mindezek után egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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74/2009.(XII.21.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településőr jogszabályban előírt tanfolyamának képzési költségeit
átvállalja. Ennek fejében a településőr köteles legalább 2010.
december 31-ig munkaviszonyát az önkormányzattal, mint
munkáltatóval fenntartani, és a szükséges szakképesítést tanulmányi
szerződés keretében megszerezni.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a településőrt értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2009. december 31.
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy Mészárosné Varga Csilla, a Szent Glória Kft.
tulajdonosa kis- és nagykereskedelem, valamint temetkezési bemutatóterem céljára
kibérelné az önkormányzat tulajdonában lévő régi iskola épületét. Az épületet hosszú
távra, akár 10 évre szeretné bérbe venni. Az épület állaga igen leromlott, szeretne
felújításokat végezni a tevékenység megkezdése előtt, kb. 3,5 millió forintra becsüli a
felújítás költségeit.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a régi iskola épületét 2010. január 1-től 2019.
december 31-ig bérbe adja kérelmezőnek, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
75/2009.(XII.21.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
bérbeadó bérbe adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő
Rábakecöl, Kossuth u. 81. szám alatti, 107. hrsz-ú, 2708 m² területű
ingatlant 2010. január 1-től – 10 éves határozott időtartamra – 2019.
december 31-ig a Szent Glória Kft. (9365 Dénesfa, Kossuth u. 30.)
bérlő részére kis- és nagykereskedelem, valamint temetkezési
bemutatóterem céljára. A felek megállapodnak abban, hogy a bérlő
saját költségére az ingatlanon 3.500.000 Ft értékben a szerződés
megkötésétől számított 3 éven belül állagmegóvó felújítást végez.
Ennek ellenértékeként a bérlő a bérleti díj megfizetése alól mentesül.
Utasítja a polgármestert, hogy a bérlővel a bérleti szerződést kösse
meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2009. december 31.
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11.) Szociális ügy
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 19,10
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. december 21.
1. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek
végrehajtásra:
54/2009. (X.26.) határozat 2010. évi belső ellenőrzésről
55/2009. (X.26.) határozat asszisztens álláshely pályázati kiírásáról
56/2009. (X.26.) határozat Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
December folyamán részt vettem a Kapuvári Rendőrkapitányság tájékoztatóján, melynek
írásos anyagát ma a képviselő-testület is tárgyalja.
Az IKSZT pályázatunk bírálat előtti helyszíni ellenőrzésen esett át.
A Körzeti Háziorvosi Szolgálatnál az Asszisztens munkakör betöltésére a határozott idejű
szerződést 2009. december 15. napjától 2010. november 22. napig megkötöttük.
A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében határidőre benyújtottuk pályázatunkat a
ravatalozó felújítására 7.776.458,- Ft + ÁFA összegben, melyből az ÁFA azaz 1.944.115,- Ft
az önerő.
Köszönöm a IX. Karácsonyi Csengőszó ünnepségre az óvodások, iskolások és a nyugdíjas
klub közreműködését, a felkészítő pedagógusok munkáját, valamint a felajánlott
süteményeket Dan Imréné, Gacs Istvánné, Takács Gáborné, Giczi Józsefné, Póczik Józsefné
és Pandur Ferenc részéről.
A mai napon megtartott Területfejlesztési Tanács ülésén a kistérségi koordinátor
tevékenységéről kaptunk tájékoztatót, a Többcélú Társulás ülésén pedig többek közt a társulás
Alapító Okiratának és Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról, a 2009. évi
költségvetés módosításáról és a mozgókönyvtári feladatellátásról szóló megállapodás
módosításáról esett szó, valamint a Kistérségi Iroda tevékenységéről kaptunk tájékoztatást.
Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.
Rábakecöl, 2009. december 21.
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
2009. december 21.
3. napirend: Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi
irodájának tevékenységéről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
6. § (4) bekezdése szerint a polgármesterek a megállapodásokban meghatározottak szerint, de
legalább évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületüknek az önkormányzati társulásaik
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása valamint a Kapuvár-Beledi Kistérség
Fejlesztési Tanácsa által megtartott üléseken tárgyaltakról a képviselő-testületi üléseken
elhangzott beszámolókban folyamatosan tájékoztatom az önkormányzati képviselőket.
Az alábbiakban Rábakecöl Község Önkormányzatának azon társulásai számolnak be,
amelyek a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása keretében jöttek létre.
Rábakecöl, 2009. december 17.
Tuba Erik
Polgármester

A. Beszámoló a Belső ellenőrzési feladatokra kötött Együttműködési Megállapodás
végrehajtásáról
A belső ellenőrzési feladatok ellátására 2005. február 9-én kötött és többször módosított
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési tevékenységet
a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott 2 fő belső ellenőr látja el.
A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulásában
részt vevő mindegyik önkormányzat aláírta a megállapodást.
A társult önkormányzatok és intézményeik (Kapuvári kórház kivételével) belső ellenőrzési
feladatait – beleértve a belső ellenőrzési vezető feladatait is - a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet előírásai alapján végezzük.
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Az ellenőrzéseket az egyes önkormányzatok és a Társulási Tanács által is jóváhagyott éves
ellenőrzési tervnek megfelelően hajtottuk végre. A jogszabályi változásokkal aktualizált belső
ellenőrzési kézikönyvben foglaltakat az ellenőrzések során betartottuk, az abban
meghatározott eljárásrendet követtük.
Az ellenőrzések kiterjedtek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések
működtetésére, a jogszabályok, belső szabályzatok betartására, az erőforrásokkal való
gazdálkodásra, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságára, a pénzügyi rendszerek
vizsgálatára.
Az ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentések megállapításokat, ajánlásokat tartalmaztak a
vizsgált folyamatokkal, tevékenységgel kapcsolatosan, melyekre az érintett vezetőknek
intézkedési tervet kell készíteniük. Az intézkedési tervek megvalósulását visszaellenőrizzük.
Az ellenőrzéseinket igyekeztünk úgy szervezni, hogy az érintetteket a lehető legkevesebb
ideig tartsuk fel a munkájuk során. Ehhez azonban az ellenőrzöttek megfelelő hozzáállása is
szükséges, hiszen a kért anyagok időben történő rendelkezésre bocsátása nélkül a gyors
munka nem valósítható meg.
Az ellenőrzésekről évente a jogszabály által meghatározott határidőben összefoglaló jelentést
készítettünk a Pénzügyminisztérium által megadott szempontok szerint. Az éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést, melyben a tevékenységünket részletesen, az ellenőrzési tervek
végrehajtását követve az egyes önkormányzatokra vonatkozóan az adott önkormányzat
képviselő-testülete, valamint a társulásra vonatkozóan a Társulási Tanács is tárgyalta.
A „A” napirendi ponthoz a beszámolót készítette: Varga Zoltánné belső ellenőrzési vezető

B. Beszámoló a Központi Háziorvosi Ügyelet társulásának működéséről
2009.01.01. óta az OXYTRANS Kft. Végzi a Kis-Rábamenti Kistérségi központi háziorvosi
ügyelet ellátását vállalkozói formában.
A központi ügyeleten egy időben, 1 orvos, 1 asszisztens, 1 gépjárművezető teljesített
szolgálatot 1 telephelyen.
Az ügyelet teljesítésének helye és ideje
Telephely: 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. út 10
Hétköznap: 1530 órától másnap reggel 0730 óráig
Hétvége: szombat reggel 0730 órától hétfő reggel 0730 óráig
Egyéb munkaszüneti napok esetében: reggel 0730 órától a következő munkanap reggel 0730
óráig.
2009. 05. 01-től cégünk szerződést kötött az Országos Mentőszolgálattal közös
diszpécserszolgálat működtetéséről. A közös diszpécser rendszer kialakításával az ügyelet
irányítása átkerült az Országos Mentőszolgálat feladatkörébe. melynek a lényege, hogy az
Orvosi Ügyelet, Országos Mentőszolgálat, valamint a kórház Sürgősségi Osztálya közös
TETRA rádió rendszerrel van összekötve, mely lehetővé teszi az egészségügyi szolgáltatók
közötti gyors együttműködést, kommunikációt, valamint lényegesen felgyorsítja a betegek
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sürgősségi ellátását. A rendszer lényege, hogy az ügyelet irányítása átkerült az Országos
Mentőszolgálathoz. Az ügyeletes autók, valamint a mentőkocsik GPS alapú nyomkövető
rendszerrel és rádió adó-vevővel vannak ellátva.
A beteghívás minden esetben a mentőszolgálat diszpécser szolgálatához fut be, ahol az ott ülő
szakember eldönti, hogy milyen sürgősségi ellátó egységet küldjön a helyszínre: rohamkocsit,
eset-kocsit, ügyeletet, mentőhelikoptert stb.. Ezen kívül a diszpécser a nyomkövető
rendszeren keresztül látja, hogy az adott településhez melyik autó van közelebb és utasítja az
egészségügyi ellátásra. Sürgős életveszélyes esetében a diszpécsernek lehetősége van
értesíteni a fogadó sürgősségi osztályt, ahol időben fel tudnak készülni a beteg fogadására. A
fent leírt rendszer megkönnyítette, meggyorsította és lényegesen növelte a betegellátás
színvonalát.
Ellátandó lakosság száma összesen: kb. 27.500 fő
a) a cég:
OXYTRANS kft.
3400 Mezőkövesd, József A. út 3.
Asz: 11077585-1-05
Ügyvezető Igazgató:
Ambrus Barnabás, mentőtiszt, mentésirányító
Tel: 70/3690823
Ügyvezető Igazgató szakmai felügyelő:

Dr. Gregorovics István, Háziorvos szakorvos
Tel: 30/5196313

A cég 14 éve foglalkozik központi orvosi ügyeletek működtetésével: Miskolc, Múcsony,
Rudabánya, Bükkábrány, Tokaj, Mezőkövesd központokkal. Jelenleg Mezőkövesd, Tokaj,
Kapuvár központokkal működtet ügyeleteket. A cég legnagyobb referenciája: 1995-2003
között Miskolc város orvosi ügyeletének a megszervezése. Az ellátandó lakosok száma
180.000 fő. Jelenleg a cégben közel 100 ember dolgozik: szakorvosok, mentőtisztek, mentőszakápolók, asszisztensek, gépkocsivezetők, adminisztrátorok, könyvelők, gazdasági
tanácsadók, takarítók. kb. 103.000 fő lakosságot lát el A cég rendelkezik szakmai és egyéb
referenciákkal. Hatósági, valamint felszámolási eljárás alatt nem áll. Gazdasági tevékenységét
és likviditását illetően pozitív.
Elemezve az elmúlt időszakot elmondható:
A Kapuvári Telephely hétköznapi átlagos betegforgalom 13 fő/16 óra, Hétvégén és
ünnepnapokon 32 fő/24 óra, havi átlagban az ellátott betegek száma meghaladja a 580 főt/hó.
A közös diszpécser rendszer működése óta elmondható, hogy sürgősségi hívásoknál sikerült
lényegesen lecsökkenteni a helyszínre érkezés idejét, amely jelenleg elérte a 15 percet
átlagban.
Összességében elmondható, hogy bár a lakosság tájékoztatva van, hogy az ügyelet, sürgős,
életveszélyes állapotokra van fenntartva, a betegek többsége jelenleg is többnapos panasszal,
receptírás, esetenként influenza védőoltás beadása miatt fordulnak (azzal indokolva, hogy a
háziorvosnál az oltás beadása pénzbe kerül és az ügyeleten ingyen beadják) többnyire
hozzánk, elkerülve az esetleges többórás várakozási időt a háziorvosi rendelőben.
Az ügyeleti orvosi ellátásban a minőségi szolgáltatást tűztük ki célul, mely szolgáltatás
középpontjában a beteg helyezkedik el. A beteg részére történő ellátást az érintett
önkormányzatok elvárásainak figyelembevétele mellett és közreműködésükkel kívánjuk
biztosítani. A közös cél tehát a beteg-önkormányzat-ügyeletet ellátó csoport érdekeinek a
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figyelembevétele, a lehető legmagasabb szintű kiszolgálása és érvényesítése, mely a bizalmon
és a közös előnyökön alapul.
A minőségi szolgáltatás folyamatos fejlesztése érdekében az ügyeleti rendszerben szakmailag
elismert orvosokat és ápolókat kívánunk és tudunk alkalmazni. Orvosainkkal szemben a
szakmai elvárásaink magasak. Az ügyeleti rendszerben foglalkoztatni kívánt orvosok a
sürgősségi betegellátásban több éves, évtizedes gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek. A
szakmai végzettség tekintetében biztosítani tudunk oxyológust, belgyógyászt, háziorvost,
sürgősségi szakorvost.
A jelenlegi orvosi ügyeltet ellátó orvosokkal továbbra is a már megszokott jó kapcsolatra
törekszünk, a helyi ismereteiket, szakmai tapasztalataikat nagyra becsüljük és hasznosítani
kívánjuk a sürgősségi betegellátásban. A háziorvosoknak és asszisztenseiknek nem kötelező a
továbbiakban sem részt venni az ügyeleti rendszerben.
A hívás fogadása után a sürgősségi fontosság figyelembevétele mellett, 15 percen belül
(időjárás és útviszonyok természetesen befolyásoló tényezők) a helyszínre érkezik az
ügyeletet ellátó orvos. Amennyiben ambuláns betegként érkezik a beteg a rendelőbe, az ott
szolgálatot teljesítő orvos azonnal rendelkezésre tud állni, amíg a másik orvos a hívásokat
teljesíti.
A „B” napirendi ponthoz a beszámolót készítette: Dr. Gregorovics István Ügyvezető igazgató

C. Beszámoló Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6.
§ (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal
beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.
A Többcélú Társulás általában havonta tartja üléseit, de szükség esetén rendkívüli ülés is
tartható. Az idei nyári időszakban nem volt szükség ülés tartására. Az elmúlt hónapokban
tárgyalt legfontosabb témák a következők:
Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi költségvetésének módosítása 2 alkalommal,
Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi I. félévi költségvetésének jóváhagyása,
Iskolabusz és közösségi busz üzemeltetési megállapodások jóváhagyása,
Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv módosítása,
2010-2017. időszakra vonatkozó stratégiai terv és a 2010. évre szóló éves ellenőrzési terv
jóváhagyása,
Pályázatokon való részvételről döntés,
SORS-TÁRS Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának
módosítása,
Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakításának előkészítése.
A Többcélú Kistérségi Társulás utolsó 2 ülésén 13 napirendi pontot tárgyaltak meg. Az
üléseken 13 határozat került elfogadásra.
A Többcélú Társulás ülésein tárgyalt napirendi pontok egy részét a Tisztelt Képviselőtestületnek is jóvá kellett hagynia, ezért a társulásban végzett munkámról folyamatosan
tájékozódhatnak képviselőtársaim.
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Örömmel állapítható meg, hogy 2009. évben a többcélú kistérségi társulás által benyújtott
valamennyi elbírált pályázat sikeres volt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat, valamint a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.
Rábakecöl, 2009. december 17.

Tuba Erik
Polgármester

Az előterjesztést összeállította, és a „C” napirendi ponthoz a beszámolót készítette: Dukai
Tibor kistérségi irodavezető
D. Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodájának
tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája Szervezeti és Működési
Szabályzata és Ügyrendje III./1.1. pontja értelmében a munkaszervezet vezetője évente
beszámol a Társulási Tanácsnak a Munkaszervezet munkájáról. Utoljára a 2008. november
27-én megtartott ülésén tárgyalták ezt a napirendi pontot.
A Társulási Tanács 58/2007. (XI. 29.) határozatával döntött, hogy 2008. január 1-től 6 fővel
önálló munkaszervezetet hoz létre. A munkaszervezetben dolgozók, a vezető is pályázati
eljárást követően kerültek alkalmazásra 2008. január 1-től. A munkaszervezetbe a vezető, és
valamennyi korábbi dolgozó sikerrel pályázott. A kapuvári Polgármesteri Hivatal
állományából 4 fő, a Többcélú Társulástól 2 fő került az új szervezetbe. A Többcélú Társulás
2007. december 12-i ülésen elfogadta a működés megkezdéséhez, illetve a változások
átvezetéséhez szükséges dokumentumokat. Ez alapján módosította a Többcélú Társulás a
Társulási Megállapodását, a Szervezeti és Működési Szabályzatát, elfogadta az önálló
munkaszervezet Alapító Okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A
munkaszervezet Kistérségi Iroda névvel jött létre.
Az iroda szervezeti felépítése a következő:
−
−
−
−
−

1 fő kistérségi irodavezető,
1 fő közszolgálati ügyintéző,
1 fő kistérségi gazdálkodási ügyintéző,
2 fő területfejlesztési menedzser,
1 fő adminisztrátor

A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása egyben a Kapuvár-Beledi Kistérség
Fejlesztési Tanácsa feladatait is ellátja. A Kistérségi Iroda pedig ellátja a Kistérségi
Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait is.
2009-ben sikerrel pályáztunk kistérségi közművelődési-múzeumi referens alkalmazására. Az
álláshelyet határozott időre, 2010. augusztus 30-ig kellett meghirdetni. A referens a KapuvárBeledi Kistérség Többcélú Társulása alkalmazásában áll, a munkáltatói jogokat a Társulási
Tanács Elnöke gyakorolja. A Kistérségi Iroda irodavezetője felügyeli a közművelődésimúzeumi referens szakmai munkáját.
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A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak.
A működéséhez a normatív állami hozzájárulás keretében, az általános feladatok támogatása
címén a központi költségvetés 2009. évben 19,5 millió Ft-ot biztosított. Sajnos ez az összeg
2010. évre 18,3 millió Ft-ra fog csökkenni.
A Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatásai címen 2009. évben a
költségvetési törvény 1. számú melléklete szerint fejezeti előirányzatként 700 millió Ft állt
rendelkezésre. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.
törvény erre a célra mindössze 173 millió Ft-ot biztosít. Kistérségre kimutatva ez annyit
jelent, hogy míg 2008. évben 4.263.227 Ft fejezeti támogatást biztosítottak, melyből a
tárgyévre 3.410.582 Ft-ot utaltak, a fennmaradó 852.645 Ft-ot 2009-ben biztosította az állami
költségvetés. 2009. évben e célra biztosított összeg 2.641.317 Ft volt, amely összeg az előző
évi támogatás mindössze kb. 62 %-a. E fejezeti támogatásból várhatóan még ebben az évben
megkapunk 660.329 Ft-ot, a fennmaradó összeget, 1.980988 Ft-ot csak 2010-ben az
elszámolást követően kapunk meg. A jövő évi előirányzat felosztásáról hivatalos
információnk nincs, de az összegből arra lehet következtetni, hogy minden kistérség 1 millió
Ft támogatást fog kapni.
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása a 2008. évi beszámoló óta eddig 8
alakalommal ülésezett. Üléseit általában havonta, a hónap végén tartja. A 8 ülésen összesen
50 napirendi pontot tárgyaltak, és 35 határozatot hoztak. A Társulás Elnöke, illetve a
Kistérségi Iroda közreműködésével 41 írásbeli vagy szóbeli előterjesztés került
megtárgyalásra.
A Kapuvár-Beledi Kistérség Fejlesztési Tanácsa 2008. évi beszámoló óta 3 alkalommal
ülésezett. Üléseit általában a Többcélú Társulás üléseit követően tartja. A 3 ülésen 5 napirendi
pont került megtárgyalásra és 8 határozatot hoztak. A Munkaszervezet közreműködésével 5
írásbeli vagy szóbeli előterjesztés került napirendre. A kötelezően tárgyalandó napirendi
pontokat határidőre a Társulási Tanács elé terjesztettük.
Az elmúlt időszakban a Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 6 ülést tartott. A 6 ülésen
összesen 7 napirendi pont került megtárgyalásra és 7 határozatot hoztak.
A Kistérségi Irodánál a pénzgazdálkodás rendjének utóellenőrzését a belső ellenőrzési
társulás elvégezte. A vizsgálat megállapításainak tapasztalatait figyelembe vettük,
hasznosítottuk.
A Többcélú Társulás illetőleg a Kistérségi Fejlesztési Tanács pályázatait készítette el a
munkaszervezet: Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 2009. évben az eddigi benyújtott összes
pályázatunk sikeres volt. Továbbra is arra törekszünk, hogy ez a tendencia a jövőben is
folytatódjon.
Felkérésre aktívan közreműködtünk a kistérség önkormányzatainak, illetve a települések
egyéb szervezete pályázatainak elkészítésében. A rendelkezésünkre álló pályázati
lehetőségekről folyamatosan tájékoztattuk a társult önkormányzatokat, intézményeiket, civil
szervezeteiket. Pályázati információs napot az idén is megszerveztük.
Kapuvár, 2009. december 14.
Dukai Tibor
Irodavezető
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HATÁROZATI JAVASLAT:
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatokra
kötött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT:
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet
társulásának működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: azonnal
HATÁROZATI JAVASLAT:
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kapuvár-Beledi Kistérség
Többcélú Társulása tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: azonnal
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Rábakecöl Község Önkormányzatának
………. számú rendelettervezete a telekadóról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. tv. 1.§ /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§. /1/ A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Rábakecöl Község Önkormányzat illetékességi
területén lévő beépítetlen belterületi földrészletre.
/2/ A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi az /1/ bekezdés szerinti föld
(földrészlet) tekintetében fennálló tulajdoni vagy más vagyoni értékű joggal rendelkező
a.) magánszemélyre,
b.) jogi személyre,
c.) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint
d.) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére.
/3/ Mentes az adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a
közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, a magánnyugdíjpénztár,
a költségvetési szerv, és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási
intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott
vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági
adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után
a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
Az adókötelezettség
2.§. Adóköteles az e rendelet 1.§. /1/ bekezdésében meghatározott belterületi földrészlet (a
továbbiakban: telek).
Az adó alanya
3.§. /1/ Ha a telek vonatkozásában nem áll fenn valamely, az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog, az adó alanya az, aki a naptári év első napján
a telek tulajdonosa.
/2/ Ha telket valamely az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli,
az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
/3/ Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
/4/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a /2/ és /3/ bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
Az adómentesség
4.§. /1/ Az adómentesség az 1990. évi C. törvény 19. §-a szerint illeti meg az adóalanyokat.
/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított mentességen felül - kivéve az üzleti célú telket további mentesség illeti meg az alábbiak szerint:
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b.)

mentes az adó megfizetése alól a községben letelepedő
magánszemély, a letelepedést követő öt adóérvre vonatkozóan,
c.)
a községrendezési terv szerint építési teleknek nem minősülő
belterületi földrészlet
d.)
Az építményhez tartozó, rendeltetésszerű használatához szükséges
földterület a Htv. 19. § c. bekezdésében foglaltakon túl kiegészül úgy, hogy az
adókötelezettség alá nem tartozó összes terület a beépített területtel együtt elérje a 400
m²-t.
Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése
5.§. /1/ Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati
határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását
és/vagy a művelésű ág törlését követő félév első napján keletkezik.
/2/ Az adókötelezettség megszűnik a telek külterületté minősítéséről szóló önkormányzati
határozat közzététele, tovább a telek művelésű ágba sorolása és tényleges
mezőgazdasági művelésének megkezdése félévének utolsó napján.
/3/ Az adókötelezettségben bekövetkező /1/ /2/ bekezdésben nem említett változást a
következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az adó alapja és mértéke
6.§. /1/ A telekadó alapja a telek vagy telekrész négyzetméterben számított beépítetlen
alapterülete.
/2/ Az adó mértéke az adókötelezettség alá eső telek minden egész négyzetmétere után
23 Ft.
Adókedvezmények
7.§. Rábakecöl községben a lakcímbejelentés szabályai szerint lakóhellyel rendelkező
adóalanyt a tulajdonában álló telek után adókedvezmény illeti meg az alábbiak szerint:
/1/ magánszemély a tulajdonában lévő összes terület – kivéve az üzleti célt szolgáló
telek után – az alábbi kedvezményben részesül:
1000 m2-éig
20 Ft/m2
1000 m2 – 2000 m2 között
22,50 Ft/m2
2000 m2 felett
22,50 Ft/m2
/2/ Az (1) bekezdés alapján csökkentett adó 50 % - át, de minimum 1.250 Ft összeget
fizet az az adóalany, aki
(a)
az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában három vagy annál több
kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik
(b)
az adóévet megelőző év végén gyermekét egyedül nevelő szülő .
/3/ Az (1) bekezdés alapján csökkentett adó 75 % - át, de minimum 1.875 Ft összeget
fizet az az adóalany, aki
a.) az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában egyedül élő nyugdíjas
b.) az adóévet megelőző év végéig a saját háztartásában egy vagy kettő kiskorú
gyermek eltartásáról gondoskodik
Értelmező rendelkezések
8.§. E törvény alkalmazásában
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- belterületi földrészlet: minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás
belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint
aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló
telket.
- épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben
vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás,
illetőleg használat feltételeit biztosítja. Ide értve az olyan önálló létesítményt is, amely
részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van.
Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része.
Záró rendelkezések
10.§. /1/ Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község
Képviselőtestületének …...(…….) az építményadóról és a …..(……) a kommunális
adóról szóló rendeletei hatályukat vesztik.
/2/ Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. december …-én megtörtént.
Rábakecöl, 2009. december …..
Dr. Gál László
jegyző
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Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelettervezete az elektronikus ügyintézésről

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28. B. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy rendelkezik, hogy a
hatáskörébe, illetve általa átruházott hatáskörbe tartozó, továbbá törvény által a
polgármester hatáskörébe utalt önkormányzati hatósági ügyben az ügyfél nem jogosult
elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI.
törvény hatálya alá tartozó ügyekben.
2. §
Ez a rendelet 2009. december 22-én lép hatályba.

Tuba Erik sk.
polgármester

Dr. Gál László sk.
jegyző
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2010. évi eseménynaptár
Rábakecöl
Hónap
Február

Március

Nap
12.
1700

Rendezvény neve
Nem élhetünk
muzsikaszó nélkül...

13. Óvoda- és iskolabál
1700

6:3 Kiskocsma,
Bors Jenőné
Rábakecöl Kossuth u. 20. óvodavezető

15. Március 15.
1400 Megemlékezés

Kultúrház, Rábakecöl
Kossuth u. 20.

27.
Április

1320.

Július

25.

31.

Húsvétváró - tavaszi
kézműves játszóház
Kapuvár-Beledi
Kistérségben élő
művészek
vándorkiállítása
Vass Tibor
Emléktorna
Nyugdíjas Olimpia
Horgászverseny

31.

Auguszt
us
Szeptem
ber
Október

Rendezvény helyszíne
Rendezvény felelőse
Kultúrház
Napsugár Nyugdíjas
Rábakecöl Kossuth u. 22. Klub

Falunap 2010.
(West-bál)
9-14. Kosárfonó- és
kézműves tábor
18- Kulturális örökség
19. napja
3. Búcsú

Novemb
er

12.

Decembe
r

12.

Nyugdíjas Nap

Luca napi kézi míves
találkozó
19. „Karácsonyi
15.00 Csengőszó” IX.
Falukarácsony
28. IV. Lipi István
Asztalitenisz
Emléktorna
29- IX. Rábakecöli Téli
30. Olimpia

Elérhetőség

rabakecol@tonline.hu
rabakecol@tonline.hu
riok@freemail.hu

Rábakecöli Ifjúsági
Önkormányzat
Horváth Dóra
Bábi néni kincsesháza
Kokas Éva
20/495-6679
Rábakecöl, Erkel F u 14 Kuratórium elnöke
www.pajtamuhely.hu
Általános Iskola,
dr. Pintér Gábor
96/596-017
Rábakecöl Kossuth u. 51. közművelődési-múzeumi
referens
Rábakecöl, Sportpálya

Sportegyesület

rabakecol@tonline.hu

Tornaterem, Rábakecöl

Egyesített Szociális
Központ
Varga Lajos elnök

eszkbeled@gmail.co
m
rabamentihe@freema
il.hu

Önkormányzat
Tuba Erik polgármester
Kokas Éva
Kuratórium elnöke
Kokas Éva
Kuratórium elnöke

rabakecol@tonloine.hu

Kavicsbánya-tó
Rábakecöl
Sportpálya, Rábakecöl
Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel F u 14
Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel F u 14
Rábakecöl
Kultúrház, Rábakecöl
Bábi néni kincsesháza
Rábakecöl, Erkel F u 14
Kultúrház, Rábakecöl
Kossuth u. 20.

Önkormányzat
Tuba Erik
polgármester
Kokas Éva
Kuratórium elnöke
Boros Margit
művelődésház vezető

20/495-6679
www.pajtamuhely.hu
20/495-6679
www.pajtamuhely.hu

rabakecol@tonline.hu
rabakecol@tonline.hu
20-495-6679
www.pajtamuhely.hu

rabakecol@tonline.hu

Tornaterem
Eckrich Béla
Rábakecöl Kossuth u. 51

rabakecol@tonline.hu

Tornacsarnok
Rábakecöli Ifjúsági
Rábakecöl Kossuth u. 51. Önkormányzat
Horváth Patrik
polgármester

riok@freemail.hu

20

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

2010. 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, 2009. december
Tuba Erik
polgármester
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3.000,- Ft
1.200,- Ft
3.500,- Ft
1.500,- Ft

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelettervezete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. §
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víz- és csatornadíj mértékét
2010. január 1-i hatállyal a mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

2. §
Jelen rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008.(XII.30.) rendelete hatályát veszti.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetése 2009. december 30-án megtörtént.
Rábakecöl, 2009. december 30.

Dr. Gál László
jegyző
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MELLÉKLET
2010. január 1-től az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna használat díját és
díjszámítás alapját az alábbiakban állapítja meg:
I. Általános rendelkezés
A PANNON-VÍZ ZRT. működési területén az ivóvíz szolgáltatási díj alapja a fogyasztóhoz
felszerelt vízórán mért fogyasztás.
Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, a
8/2000.(X.18.) KöViM rendelet alapján jelen határozat VI. pontjában meghatározott
fogyasztási mennyiség az irányadó.
Ha a fogyasztónál saját költségén szennyvízmérő került kiépítésre, a díj alapja a
szennyvízmérőn mért fogyasztás, ellenkező esetben a számlázás alapja az ivóvízfogyasztás.
Amennyiben a fogyasztó, a PANNON-VÍZ ZRT. engedélyével vezet csapadékvizet az
egyesített rendszerbe, a díjszámítás alapja a II/4. pont alapján meghatározott mennyiség.
II. Fogalom meghatározás
1. Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy
csapadékvíz keveréke.
2. Csapadékvíz-elvezetés díja: a víziközművek működtetése során végzett vízellátás,
szennyvízcsatorna használat (elhelyezés és tisztítás), valamint egyesített rendszer
esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenység. Az elvezetett csapadékvíz
mennyiség alapján csapadékvíz-elvezetési díjat kell számlázni.
3. A PANNON-VÍZ Zrt. működési területén szennyvízcsatorna használati díjat fizet
minden fogyasztó, aki települési szennyvizet bocsát ki.
4. Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja
Felület x 10 éves csapadékvíz átlag x lefolyási tényező / 365 nap = m³/nap
Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat): m²
10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján: mm/év/m²
Lefolyási tényező: a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI10-455/2-1988 műszaki irányelv szerint.
Számlázott csapadékvíz-elvezetési díjtétel: a fenti képletre számított m³/nap x csapadékvízelvezetési díj, melyről a PANNON-VÍZ ZRT. megállapodás szerinti időszakonként (havonta,
negyedévente, stb.) számlát állít ki a fogyasztó felé.
5. Fogyasztás: ivóvíz vételezése és szennyvíz kibocsátása, továbbiakban fogyasztás.
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6. Lakossági fogyasztás
a.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja
fel, továbbá
b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem
különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a
lakó-üdülő ingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek
mértékét nem haladja meg, továbbá
c.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének
kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja, továbbá
d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.
7. Állami, önkormányzati és egyéb intézmények fogyasztása
a.) az a vízhasználat, amikor a megyei, regionális illetve országos feladatot ellátó, állami
költségvetésből működő hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat ellátására
használják fel, továbbá
b.) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet
közfeladat ellátásra használják, fel, illetve a hőszolgáltatók által a lakosságnak és jelen
fogyasztói csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához
szükséges ivóvíz, továbbá
c.) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá
amikor az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel, továbbá
d.) az a.), b.), c.) ponttal összefüggő szennyvíz kibocsátás.
8. Közületi fogyasztás
Az, ami nem minősül sem lakossági, sem állami, önkormányzati és egyéb intézményi
fogyasztásnak.
9. A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés,
gépkocsi mosás, stb.) kielégítése céljából – a polgármester és a szolgáltató
hozzájárulása alapján – történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét
vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal, vagy műszaki számítással kell
megállapítani. A mennyiség megállapításának módjáról a polgármester a
hozzájárulásában határoz. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulását kérőnek
kell megfizetnie.
III.Szabálytalan víziközmű használat
1. A PANNON-VÍZ ZRT. működési területén a fogyasztó szabálytalanul használja a
víziközműveket, ha:
a.) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a PANNON-VÍZ ZRT. (szolgáltató)
hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet vételez a vízmérő megkerülésével, vagy
kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a mérés befolyásolását
valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés céljából
felszerelt zár, plomba sérült)
b.) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi)
vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti
c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon
keletkező szennyvizet más módon a szennyvízelvezető közműbe vezeti
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d.) a házi vízellátó rendszerből, vagy a szolgáltató hozzájárulásával felszerelt locsolási
vízmérőn át vételezett vízből keletkezett szennyvizet a szolgáltató hozzájárulása
nélkül a szennyvízelvezető közműbe juttatja
e.) csapadékvizet – a szolgáltató engedélye nélkül – a szennyvízelvezető rendszerbe
vezeti
f.) a szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály által – a szolgáltató
engedélye nélkül – meg nem engedett minőségű szennyvizet vezet be
2. Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul
vételezett ivóvíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, valamint csapadékvíz
díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig
terjedő időszakra köteles megfizetni a szolgáltató számlája ellenében.
3. Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően
nem bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső
időtartamra kell megállapítani.
4. A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz, illetve szennyvíz (csapadékvíz)
mennyiséget a szolgáltató a mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási és
szennyvízcsatorna használati díjjal számlázza.
5. A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási, illetve szennyvízcsatorna
használati díj meghatározása során, a mennyiség számításnál jelen határozat VI. pontja
szerint kell eljárni, amit csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel.
Csapadékvíz mennyiség esetén jelen utasítás II/4. pontja az irányadó.
IV. Az ivóvíz szolgáltatás díja 2010. január 1-től a következő
1. Alapdíj (Ft/hó+Áfa)
Lakosság

Közület

átalánydíjas

250

Állami
intézmények,
önkormányzat és
intézményei
250

NA 13 mellékvízmérő

250

250

260

NA 13 vízmérő

250

250

260

NA 20 mellékvízmérő

598

598

1014

NA 20 vízmérő

957

957

1014

NA 25 mellékvízmérő

1 264

1 264

1 851

NA 25 vízmérő

1 799

1 799

1 851

NA 30 vízmérő

2 517

2 517

2 631

25

260

NA 40 vízmérő

5 023

5 023

5 262

NA 50 vízmérő

10 046

10 046

10 525

NA 65 vízmérő

11 960

11 960

12 501

NA 80 vízmérő

13 811

13 811

14 466

NA 100 vízmérő

18 834

18 834

19 729

NA 150 vízmérő

25 106

25 106

26 302

NA 200 vízmérő

35 870

35 870

39 458

2. Fogyasztástól függő m³ díj
a.) Lakosság:
b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények:
c.) Közület:

181 Ft/m³ + ÁFA
181 Ft/m³ + ÁFA
205 Ft/m³ + ÁFA

V. A szennyvízcsatorna használat díja 2010. január 1-től a következő
1. Fogyasztástól függő m³ díj:
a.) Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül:
Környezetterhelési díj:
Lakossági díj:

357 Ft/m³ + ÁFA
8 Ft/m³ + ÁFA
365 Ft/m³ + ÁFA

b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények díja
Környezetterhelési díj nélkül:
Környezetterhelési díj:
Állami, önkormányzati és egyéb intézmények díj:

357 Ft/m³ + ÁFA
8 Ft/m³ + ÁFA
365 Ft/m³ + ÁFA

c.) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül:
Környezetterhelési díj:
Közületi díj:

417 Ft/m³ + ÁFA
8 Ft/m³ + ÁFA
425 Ft/m³ + ÁFA

2. Egyesített szennyvízcsatorna használat esetén a csapadékvíz díja:
a.) Lakossági:
Környezetterhelési díj:
Díj:

357 Ft/m³ + ÁFA
8 Ft/m³ + ÁFA
365 Ft/m³ + ÁFA

b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények:
Környezetterhelési díj:
Díj:

357 Ft/m³ + ÁFA
8 Ft/m³ + ÁFA
365 Ft/m³ + ÁFA
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c.) Közületi:
Környezetterhelési díj:
Díj:
VI. Lakóés
üdülőingatlanok
átalánymennyiségek

417 Ft/m³ + ÁFA
8 Ft/m³ + ÁFA
425 Ft/m³ + ÁFA
vízfogyasztásánál

figyelembe

vehető

1. Beépített ingatlanok (telkek)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

udvari csappal 40 l/fő/nap
épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal* 60 l/fő/nap
mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap
mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
80 l/fő/nap
épületen belül, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel,
hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap
mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes
vízmelegítővel 150 l/fő/nap
mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű
egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap

2. Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó
3. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap
4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma
szerint 30 l/fő/nap
5. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek
esetében az 1/1.1-1.3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente
összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási és
szennyvízcsatorna használati díjat felszámítani.
VII.

Locsolási kedvezmény

1. A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízcsatorna használati díj
számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás
10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.
2. A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak
legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére.
3. A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható,
aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik
szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a 2.
pontban meghatározott időpontig a szolgáltató részére benyújtotta.
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4. A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre,
illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható.
5. Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon
fogyasztónál utasíthatja el, akinek:
a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton
kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat –
vízbeszerzési lehetősége van.
b.) locsolóvíz korrekció érvényesítést megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli
díjhátraléka van.

Rábakecöl, 2009. december 30.

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
2009. december 21.
9. napirend: Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának
módosítása
Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok
tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató értelmében 2010. január 1jétől új szakfeladatrend lép életbe. Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Alapító
Okiratát ezen fő ok miatt módosítani szükséges. A tervezetben további kisebb módosításokat
is szerepeltetünk.
A Társulási Megállapodás, valamint az Alapító Okirat módosításának jóváhagyásához a
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Többcélú Társulás Alapító Okiratának
módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Rábakecöl, 2009. december 17.
Tuba Erik
Polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA
Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a többcélú kistérségi társulás
2005. február 9-én elfogadott, 2007. augusztus 28-án, 2007. október 16-án, 2007. december
12-én és 2008. június 19-én módosított Alapító Okiratát az alapítók 2010. január 1-től az
alábbiak szerint módosítják:
1.

Az Alapító Okirat bekezdései 1-től kezdődően számozásra kerültek.

2.

Az Alapító Okiratban a Felügyeleti szerve rész az alábbiak szerint módosul:
„10. Felügyeleti szerve:

3.

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal a
Társulási Megállapodásban meghatározott módon.”

Az Alapító Okiratban a Tevékenységi köre alaptevékenységenként rész helyébe az
alábbi pont lép:
„14. Alaptevékenysége
Államháztartási szakfeladatok rendje szerinti szakfeladatai:
A Társulás hatályos szakfeladatait a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
Szervezeti és Működési Szabályzata függeléke tartalmazza.”

4.

Az Alapító Okiratban a Kiegészítő tevékenységenként rész az alábbiak szerint
módosul:
„15. Kiegészítő tevékenysége:
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása kiegészítő tevékenységet nem végez.”

5.

Az Alapító Okirat az alábbi Kisegítő tevékenysége résszel egészül ki:
„16. Kisegítő tevékenysége:
A Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása kisegítő tevékenységet nem végez.”

6.

Az Alapító Okirat többi pontját jelen módosítás nem érinti, azok változatlan
tartalommal maradnak hatályban.

Kapuvár, 2009. december 21.
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