
 

Rábcakapi Község Önkormányzati  
Képviselő-testülete 
9165 Rábcakapi, Fő utca 88. 
 
Szám: R.104-1/2016.NY. 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
 

Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 
               15,00 órakor az önkormányzati hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. 
                 
 

Jelen vannak:  Németh Ottó polgármester   
   

 Győrig Zoltán alpolgármester 
  Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők 
   

 Némethné Hajzer Marietta jegyző 
 a csatolt jelenléti ív szerint 
 
    
Németh Ottó polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az 5 képviselő közül 5 fő megjelent, így a testületi ülést határozatképessé nyilvánítja, és 
azt megnyitja.  
 

Határozati javaslatként a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásának elfogadását 
javasolja.  
 
 
 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő- 
TESTÜLETÉNEK 1/2016.(I.28.) HATÁROZATA  

 

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
 
 

1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletter- 
vezetének beterjesztése. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 

 

2) Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás 
Társulási megállapodásának módosítása. 
Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztése. 

Előadó: Németh Ottó polgármester 
 

      /Előterjesztés írásban mellékelve!/ 
 
 

Németh Ottó polgármester elmondja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet 
mindenki kézhez kapta. Az önkormányzat bevételei várhatóan az elmúlt évivel azonosak 
lesznek, melyek a működési kiadásaikra fedezetet nyújtanak. 
Az elmúlt évben nyertes útfelújítási pályázatuk kivitelezésére az idei évben kerül sor. 
Jó lenne, ha lenne út- és járda felújításra pályázat, mert a járdáikra és a külterületi utjaikra 
ráférne a felújítás, de saját erőből nem tudják megoldani.  
Az elmúlt évi pénzmaradványból pályázati önerőre tartalékolnak. 
 
 
Némethné Hajzer Marietta jegyző részletesen ismerteti a 2016. évi bevételi forrásokat és a 
tervezett kiadásokat kiemelt előirányzatonként illetve kormányzati funkciónként. 
 
A képviselők a költségvetés tervezetével egyetértettek. 
 
 

Németh Ottó polgármester javasolja a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 5 fő. 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

1/2016.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi !/ 
 
 
 

2.) Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási megállapodásának 
      módosítása. 

 Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző 
 
/Előterjesztés írásban mellékelve !/ 
 

Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása 
alapján a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet módosításáról szóló és 2016. január 1-től 
hatályba lépő 44/2015.(XII.30.)NGM rendelet értelmében módosult kormányzati funkciók 
miatt a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás társulási 
megállapodását módosítani szükséges.  
A módosítás Kincstárhoz történő benyújtási határideje: 2016. március 1.  
A kormányzati funkciókat a társulási megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, ezért 
annak módosítása szükséges az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Javasolja a társulási megállapodás módosításának elfogadását az alábbi határozati javaslat 
szerint: 
 
 








