
 

Rábcakapi Község Önkormányzati  
Képviselő-testülete 
9165 Rábcakapi, Fő utca 88. 
 
Szám: R.104-3/2016.NY. 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
 

Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 24-én 
               20,00 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 10/2016.(V.24.) HATÁROZATA  

 

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

N A P I R E N D 
 
 

1) Beszámoló a gyermekjóléti feladatok 2015. évi 
ellátásáról. 
Előadó: Kormos Adél családgondozó 
 

2) Beszámoló a Falugondnoki szolgálat 2015. évi 
munkájáról. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 
 

3) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 
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4) Egyéb ügyek. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
1) Beszámoló a gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásáról. 

Előadó: Kormos Adél családgondozó 
 
     /Előterjesztés írásban mellékelve !/ 
 
Némethné Hajzer Marietta jegyző elmondja, hogy sajnos a családgondozó nem tud részt 
venni az ülésen, mivel a gépkocsija elromlott. A beszámolót a képviselők írásban kézhez 
kapták. A gyermekvédelem terén a községben különösebb probléma nincs. Rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben egy család 2 kiskorú gyermeke részesül. A helyi szociális 
rendelet értelmében iskolakezdési támogatásban is részesültek a gyermekek. 
Kéri a képviselőket, mondják el észrevételüket. 
 
Németh Ottó polgármester elmondja, hogy a családgondozó munkájával meg vannak 
elégedve, és köszönet illeti őket azért, hogy a Falunapon minden alkalommal játszóházat 
szerveznek.  
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Határozati javaslat: 
Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásáról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
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 11/2016.(V.24.) HATÁROZATA  

 

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a gyermekjóléti feladatok 2015. évi ellátásáról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
 

2) Beszámoló a Falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról. 
 Előadó: Németh Ottó polgármester 
 
/Előterjesztés írásban mellékelve !/ 
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Németh Ottó polgármester elmondja, hogy Falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót képviselő társai kézhez kapták. A falugondnok munkáját mindenki ismeri.  
Kéri a képviselőket, mondják el észrevételüket a beszámolóval és a falugondnok munkájával 
kapcsolatban. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Németh Ottó polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Határozati javaslat: 
Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót 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 12/2016.(V.24.) HATÁROZATA  

 
 

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a Falugondnoki szolgálat 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Németh Ottó polgármester 
 

 
3) Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására. 
 Előadó: Németh Ottó polgármester 

 
Németh Ottó polgármester tájékoztatja a képviselőket az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról, a pályázati feltételekről. A Kertalja utca 
útfelújítását javasolja megpályázni, bár nem sok reményt lát a támogatás megítélésére, mivel 
az elmúlt évben nyertek ezen a pályázaton. A felújítás 11.109.630 Ft-ba kerülne a kapott 
árajánlat alapján.  

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.3. pont a), b) és c) 
pontok szerint kiírt „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be.  
A fejlesztés célja: belterületi utak és járdák hidak 
felújítása (Kertalja utca -Rábcakapi, belterület 123. hrsz- 
útfelújítása) 
A felújítás teljes költsége:    11.109.630 Ft, 
Pályázati támogatás:               9.443.185 Ft, 
Vállalt önerő:                          1.666.445 Ft. 
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Az önerő összegét az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2016. június 2. 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
 

A képviselők a pályázat benyújtásával egyetértenek. 
 

 
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 13/2016.(V.24.) 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.3. pont a), b) és c) 
pontok szerint kiírt „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot nyújt be.  
A fejlesztés célja: belterületi utak és járdák hidak felújítása 
(Kertalja utca -Rábcakapi, belterület 123. hrsz- 
útfelújítása) 
A felújítás teljes költsége:    11.109.630 Ft, 
Pályázati támogatás:               9.443.185 Ft, 
Vállalt önerő:                          1.666.445 Ft. 
Az önerő összegét az önkormányzat a 2016. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. június 2. 
Felelős: Németh Ottó polgármester 

 
 

 

4) Egyéb ügyek. 
Előadó: Németh Ottó polgármester 

 
 

Németh Ottó polgármester elmondja, hogy ebben az évben is kapnak 2.950 ezer Ft-ot, mivel 
önkormányzatuk nem részesült adósságkonszolidációban. Meg van határozva, hogy mire lehet 
fordatani a támogatást, melyre az igénybejelentést augusztus 31-ig lehet benyújtani. Ő az 
összegből ravatalozó tetőfelújítását és a kerítés felújítását gondolja elvégeztetni. 
 
Szabó László a kerítés felújítást nem tartja rossz ötletnek, valóban indokolt lenne. 
 
Németh Dávid el kell dönteni, hogy milyet szeretnének, és akkor lehet árajánlatokat kérni, és 
akkor meglátják mi fér bele az összegbe. 
 
 
 








