
 
 

Rábcakapi Község Önkormányzati  
Képviselő-testülete 
9165 Rábcakapi, Fő utca 88. 
 
Szám: R.104-4/2016.NY. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 
 
 

Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. július 20-án 
               19,00 órakor az önkormányzati hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. 
                 
 

Jelen vannak:  Győrig Zoltán alpolgármester   
   

  Asbóth Nándor, Németh Dávid képviselők 
   

 Némethné Hajzer Marietta jegyző 
 a csatolt jelenléti ív szerint 
 
Igazoltan távol: Szabó László képviselő 
    
Győrig Zoltán  alpolgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, 
hogy az 5 képviselő közül 3 fő megjelent, így a testületi ülést határozatképessé nyilvánítja, és 
azt megnyitja.  
 
Megkéri a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg a váratlanul 
elhunyt Németh Ottó polgármesterről. 
  
 

Határozati javaslatként a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásának elfogadását 
javasolja.  
 
 
 

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 3 fő. 
 
A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő- 
TESTÜLETÉNEK 14/2016.(VII.20.) HATÁROZATA  

 

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

N A P I R E N D 
 
 

1) Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek. 
Előadó: Győrig Zoltán alpolgármester 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Győrig Zoltán alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Napirend tárgyalása 
 
1) Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek. 

Előadó: Győrig Zoltán alpolgármester 
 
• Pályázat benyújtása az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.   
 

 
Győrig Zoltán alpolgármester elmondja, hogy már az elmúlt testületi ülésen szó volt róla, 
hogy mivel adósság konszolidációban nem részesültek, ezért ebben az évben is kapnak 2.950 
e Ft-ot, melyet a temető kerítés felújítására és ravatalozó tetejének felújítására szeretnének 
fordítani. Ezen munkálatok a beszerzett árajánlatok alapján 3.023.273 Ft-ba kerülnének, 
melyhez 73.273 Ft saját erő biztosítása szükséges a támogatáson felül. 

Határozati javaslat: 
Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II.8. pont szerint kiírt „Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” pályázatot 
nyújt be.  
A fejlesztés célja: a Temető kerítés és a ravatalozó tető 
felújítása (Rábcakapi, belterület 164. hrsz.). 
A felújítás teljes költsége:        3.023.273 Ft, 
Pályázati támogatás:              2.950.000 Ft, 
Vállalt önerő:                               73.273 Ft. 
Az önerő összegét az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a 
pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Győrig Zoltán alpolgármester 

 
 

A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértenek. 
 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 3 fő. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő- 
TESTÜLETÉNEK 15/2016.(VII.20.) HATÁROZATA  

 

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II.8. pont szerint kiírt 
„Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” pályázatot 
nyújt be.  
A fejlesztés célja: a Temető kerítés és a ravatalozó tető 
felújítása (Rábcakapi, belterület 164. hrsz.). 
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A felújítás teljes költsége:        3.023.273 Ft, 
Pályázati támogatás:                2.950.000 Ft, 
Vállalt önerő:                                73.273 Ft. 
Az önerő összegét az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert, hogy a 
pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: Győrig Zoltán alpolgármester 

 
 
• Bérleti szerződés jóváhagyása. 
 
 

Győrig Zoltán alpolgármester elmondja, hogy a BRG-JOB Munkaerőkölcsönző Korlátolt 
Felelősségű Társaság székhely céljából iroda helyiséget keresett a településen. Ő felajánlotta 
az önkormányzat tulajdonában lévő Kultúrház egyik helyiségét mely a KFT-nek megfelel. A 
helyiséget augusztus 1-től határozatlan időre szeretné bérbe venni a helyiséget, havi 50.000 
Ft-os bérleti díjért. A szerződés tervezetét ismerteti és kéri jóváhagyását.  
A bérleti szerződésből egy kis plusz bevétele lehetne az önkormányzatnak. 
 
A képviselők a helyiség bérbe adásával egyetértettek.  
 
Győrig Zoltán alpolgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Határozati javaslat: 
Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tulajdonában lévő Rábcakapi, Fő utca 88. száma alatt 
található Kultúrház egyik 20 m2-es helyiségét 2016. 
augusztus 1-től határozatlan időre bérbe adja a BRG-JOB 
Munkaerőkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére, melyet a társaság székhelyként használ. 
A helyiség bérbeadásáról szóló bérleti szerződést az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja és megbízza 
az alpolgármestert aláírásával.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Győrig Zoltán alpolgármester 

 
 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 3 fő. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő- 
TESTÜLETÉNEK 16/2016.(VII.20.) HATÁROZATA  

 

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a tulajdonában lévő Rábcakapi, Fő utca 88. száma alatt 
található Kultúrház egyik 20 m2-es helyiségét 2016. 
augusztus 1-től határozatlan időre bérbe adja a BRG-JOB 
Munkaerőkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére, melyet a társaság székhelyként használ. 
A helyiség bérbeadásáról szóló bérleti szerződést az 
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja és megbízza 
az alpolgármestert aláírásával.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Győrig Zoltán alpolgármester 
 








