
 

Rábcakapi Község Önkormányzati  
Képviselő-testülete 
9165 Rábcakapi, Fő utca 88. 
 
Szám: R.104-2/2016.NY. 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
 

Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 27-én 
               16,00 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 7/2016.(IV.27.) HATÁROZATA  

 

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

N A P I R E N D 
 
 

1) Javaslat Rábcakapi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati rendeletének 
módosítására. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 
 

2) Javaslat Rábcakapi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 
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3) A 2015. évről szóló belső ellenőrzési jelentés 
megtárgyalása. 

Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző 
 

4) Egyéb ügyek. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
1) Javaslat Rábcakapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.10.) önkormányzati 
rendeletének módosítására. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 

 
/Előterjesztés írásban mellékelve !/ 
 

 

Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítására 
érkezett pótelőirányzatok, többletbevételek valamint az előirányzatok teljesítéshez való 
igazítása miatt van szükség az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. 
 
 
A képviselők a rendelet módosítási javaslattal egyetértettek. 

 
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 
 

2/2016.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015.(III.10.)   
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi !/ 
 
 
2) Javaslat Rábcakapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 

 Előadó: Németh Ottó polgármester 
 

     /Előterjesztés írásban mellékelve !/ 
 
Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy a 2015. évi gazdálkodásról szóló 
rendelet-tervezetet a képviselők kézhez kapták. A rendelet-tervezet a elmúlt évi gazdálkodás 
tény adatait tartalmazza. Az év közbeni pályázati források, plusz támogatások hozzájárultak 
az önkormányzat eredményes gazdálkodásához, és ahhoz, hogy pénzmaradvánnyal zárhassák 
a 2015-ös évet.  
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.  
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Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
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 
 

3/2016.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi !/ 
 
 
 

3) A 2015. évről szóló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása. 

 Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző 
 

/Előterjesztés írásban mellékelve !/ 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Némethné Hajzer Marietta jegyző az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 
Határozati javaslat: 
Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Rábcakapi Község Önkormányzatának 2015. évi 
belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 
éves belső ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
 

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 8/2016.(IV.27.) HATÁROZATA  

 
 

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete Rábcakapi Község Önkormányzatának 2015. évi 
belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló 
éves belső ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 
 
 
 

4) Egyéb ügyek. 
 Előadó: Németh Ottó polgármester 

 
• Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat benyújtására. 
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Németh Ottó polgármester felkéri a jegyzőasszonyt a napirend ismertetésére. 
 
Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy Magyarország 2016. évi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény alapján az idei évben is lehetősége van az önkormányzatoknak 
rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot benyújtani, amennyiben a 
feladatfinanszírozásként kapott összeg nem fedezi a kiadásokat. 
Az önkormányzatnak a közös hivatal illetve a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központ 2015. évi költségeinek elszámolásakor is fizetési kötelezettsége keletkezett, 
ugyanakkor többletfizetési kötelezettség terheli a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása 
felé is. A fenti kiadásokat kellene benyújtani önkormányzatuknak a pályázatukat, mellyel 
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:  

Határozati javaslat: 
Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 
 

 

Németh Ottó polgármester javasolja a pályázat benyújtását, így a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 

A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértettek. 
 
 

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 9/2016.(IV.27.) HATÁROZATA  

 

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet III. 1. pontja alapján. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.   

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
 

Napirend után 
 

Németh Ottó polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a közeljövőben tartandó 
rendezvényekről: Anyák napja, gyereknap, illetve a július 2-án megrendezésre kerülő 
Falunap. A Falunap programja már majdnem teljesen összeállt, melyről tájékoztatja a 
képviselőket. 
 
 








