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Folytatás az 1. oldalról

Beleszerettek a nyugalomba

re vágyott. Olyan családi házat 
kerestünk, ahol gazdálkodni is 
lehet. Sok helyen megfordul-
tunk, míg végül egy ingatlan-
iroda ajánlatára beleszerettünk 
ebbe a nemesrempehollósi 
ingatlanba. 

– Számomra az volt a von-
zó, hogy egy olyan gazdaságot 
építhetünk ki, ahol állatokat 
nevelhetünk, saját termésű, 
egészséges zöldségek, gyümöl-
csök kerülhetnek az asztalra 
– veszi át a szót Ákos. 

– Milyen volt a fogadtatás, 
mennyire sikerült beilleszkedni? 

– Nem volt gond a fogadta-
tással, kedvesek, közvetlenek 
voltak velünk a falu lakói, több 
környékbeli gyerek szívesen 
jár át hozzánk. Ha mindkét fél 
nyitottan közelít a másikhoz, 
akkor nem lehet probléma a 
beilleszkedés, a befogadás. 

S mintha bizonyítani akarná, a 
házban tartózkodó szomszédbe-

li fiú elárulta, hogy gyakran jön 
át Ákosékhoz, elbeszélget velük, 
megnézi az állatokat, gitározik. 

– Több, mint egy év után azt 
mondhatom, hogy nem bántuk 
meg a választást. Egyre inkább 
megismerjük a környéket, az 
itteni embereket. Itt képzeljük 
el további életünket, mi ide 
városiként is hazajöttünk – ál-
lítja Ági. 

Aztán megtudom, hogy lassan, 
fokozatosan szeretnék kiépíteni 
a gazdaságot. Munka van bőven 
a felújításra váró tömésházban, 
a gazdasági épületekben, a föl-
deken egyaránt. A cica mellett 
már tartanak haszonállatokat 
is, rackát, kecskéket, de voltak 
már nyulaik is. Tervezik tyúkok 
és disznók nevelését, s persze 
gyümölcsfákat, veteményest. 

Azt is megtudom, hogy Ági 
Szombathelyre jár dolgozni 
(azért teljesen nem szakadt el 
a nagyvárostól) autóval, Ákos 
pedig távmunkát végez. 

– Minden elismerés az ön-
kormányzaté, mert még nagy 
havazás idején is lehetett kora 
reggel autózni, a mellékutak is 
le voltak takarítva – mondja Ági. 

– Valami írói vénáról is szó volt 
– vetem fel Ákosnak.  

– Két éve egy amatőröknek 
kiírt országos pályázaton nyer-
tem a novellámmal, ez ösztönöz 
arra, hogy ezen a területen 
próbálkozzak. Elsősorban a tu-
dományos-fantasztikus tematika 
áll közel hozzám. Szeretném 
idén megírni első ilyen témájú 
regényemet, ehhez azt hiszem, 
Nemesrempehollóson minden 
adott. 

 L.E.												

Kelemen	Ferenc	sikereiről	már	
korábban	is	beszámoltunk.	Idén	
májusban	 a	 szlovák-magyar	
fekvenyomó	 versenyen	 ismét	
magyar	bajnok	lett.	

Rendhagyó módon a má-
jusban megrendezett szlovák-
magyar fekvenyomó versenyen 
lett ismét magyar bajnok a 
községünkben lakó, világbaj-
noki címmel és világcsúcs-beál-
lítással is rendelkező Kelemen 
Ferenc, aki a falunapi erős 
ember versenyek szervezője. 
Zemnében (Szímő) több mint 
300 versenyző nevezett külön-
böző korosztályokban a szlovák 
és magyar bajnoki címekért. A 
közös rendezésű megmérette-
tésen hirdettek ugyanis szlovák 
és magyar nemzeti bajnoko-
kat. Kelemen Ferenc az 50-59 
évesek korosztályában, 82,5  
kilogramm alatti súlycsoportban 
szerezte meg 2010 és 2011 után 
is a magyar bajnoki címet. Igaz, 
három évvel ezelőtt még a 90 
kilogramm alatti súlycsoportban 
indult, de egészségügyi okok mi-
att 2011-ben a 82,5 kilogramm 
alatti súlycsoportra váltott. 

- Ezúttal 90 kilogrammal let-
tem bajnok a korosztályomban 
és súlycsoportomban, amit má-
sodik próbálkozásra értem el, 
mivel az elsőt nem adták meg. 
Ugyan 102,5 kilogrammot is 
kinyomtam, de ezt is a villához 

érés miatt érvénytelenítették 
– nyilatkozta érdeklődésünkre 
Kelemen Ferenc, aki úgy érzi, 

még nincs csúcsformában, így 
folyamatosan edz, és készül 
az őszi versenyekre. Szept-
emberben ugyanis Miskolcon 
rendeznek hasonlóan közös, 
de nemzeti bajnoki megmé-
rettetést, ahol megint magyar 
bajnok szeretne lenni. Aztán 
jöhet szintén szeptemberben az 
egri GPC (Global Powerlifting 
Committee) világbajnokság. 
(Képünkön Kelemen Ferenc az 
újabb bajnoki címmel.) 

Kelemen Ferenc  
ismét magyar bajnok

Február	 13-án	 ülésezett	 közö-
sen	 Egyházasrádóc–Nemes-
rempehollós–Egyházashollós	
Község	 Önkormányzat	 Képvi-
selő-testülete.		

Az ülésen egyebek mellett 
Takács Ervin körjegyző tájé-
koztatta a testületeket, hogy 
Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény alapján meg 
kell szüntetni a körjegyzőséget, 
mint költségvetési szervet, és 
meg kell alakítani a közös ön-
kormányzati hivatalokat legké-

sőbb 2013. március 1-ig. Felté-
tel, hogy a közös önkormányzati 
hivatal lakosságszáma a 2000 
főt meghaladja, vagy legalább 
7 önkormányzat alkosson egy 
közös hivatalt. Egyházasrádóc-
Nemesrempehollós-Egyházas-
hollós – akik eddig is egy kör-
jegyzőséget alkottak – lakos-
ságszáma 2000 fő felett van. 
Tárgyaltak a molnaszecsődi és 
magyarszecsődi polgármester-
rel, de az óta ők nem jelezték 
konkrét csatlakozási szándé-
kukat. A körjegyzőség jelenlegi 
létszáma megfelel a törvényi 

előírásoknak. A finanszírozás 
elegendő a közös önkormány-
zati hivatalra. Egyházashollóson 
továbbra is működik majd a 
hivatal két fővel Egyházashollósi 
Kirendeltség néven. A műkö-
dési, fenntartási feltételeket 
a megállapodásban rögzítik. 
Végül is Egyházasrádóc, Ne-
mesrempehollós és Egyházas-
hollós Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete létrehoz-
ta az önkormányzati hivatalt 
egyházasrádóci székhellyel. Egy-
házasrádóc–Nemesrempehol-
lós-Egyházashollós Községek 

Körjegyzősége az önkormány-
zati hivatal megalakulásával 
megszűnik. Mindezek alapján 
a képviselő-testületek a költ-
ségvetési szervet megszüntetik. 
Takács Ervin körjegyző arról is 
tájékoztatta a testületeket, hogy 
a közös hivatal működtetésére 
az államtól kapott támogatás 
elegendő. Mivel a körjegyzőség 
létszáma 8 fő, önkormányzati 
szinten nem kell hozzátenni 
semmit. A képviselő-testületek 
az ülésen elfogadták a körjegy-
zőség 2013. évi költségvetésének 
módosítását is.

Közös hivatalt hoztak létre

Május 16-án elindultunk 
utolsó közös osztálykirándu-
lásunkra Pécs és környékére 
osztályfőnökünkkel, Paksiné 
Kecze Tünde nénivel, és 
Sasvári Emőke nénivel. Az út 
eléggé hosszú volt, nagyjából 
négy órát utaztunk. Először 
Bikalon álltunk meg, egy 
középkori történelmi élmény-
parknál, ahol minden korhű 
volt. Itt íjászkodhattunk, har-
colhattunk, kipróbálhattuk a 
középkori játékokat, és meg-
ismerhettük a harci felszere-
léseket. Megnéztünk egy soly-
mászbemutatót, és egy lovagi 
tornát is, amelyen a vörös lo-
vag az osztály lányainak szívé-
ért harcolt, és természetesen 
értünk nyert. Az élménypark 
után elindultunk szállásunkra, 
de előtte még megálltunk egy 
szoborparknál, és ott felmász-
hattunk a különleges formájú 
alkotásokra. Útközben még 
a siklósi várat (Itt játszódott 
a Tenkes kapitánya filmsoro-
zat) is megtekintettük, bár az 

időjárás ekkor már nem volt 
kegyes hozzánk, ugyanis el-
eredt az eső. Majd elutaztunk 
Mattyra, a szállásunkra, ahol 
sem meleg víz, sem térerő 
nem várt ránk. Kisebb siker-
rel, de próbálkoztunk aludni 
is. Másnap kissé fáradtam in-
dultunk utunkra. A borongós 
időben a Dráván hajókáztunk 
egy órácskát. Ezt követően 
elmentünk a pécsi főtérre, 
ahol megnéztük a dzsámit, és 
meg is ebédeltünk. Láttunk 
egy érdemes terráriumot is, 
utaztunk kisvasúton, ahol si-
került úgy viselkednünk, hogy 
a tanáraink legszívesebben 
letagadtak volna bennünket. 
Kaptunk egy kis szabadidőt 
a pécsi főtéren, délután négy 
óra körül pedig elindultunk 
hazafelé. Útközben még 
megálltunk Szigetváron egy 
emlékműnél. Este fél kilenc 
körül értünk haza a felejthe-
tetlen utolsó általános iskolai 
kirándulásunkról. 

 Horváth	Noémi	

Az utolsó osztálykirándulás

Február	 13-án	 Paksiné	 Kecze	
Tünde	nemesrempehollósi,	Sőre	
Zoltán	egyházasrádóci	és	László	
Zoltán	rádóckölkedi	polgármes-
ter,	 Neumanné	 Janzsó	 Ildikó	
aljegyző,	Takács	Ervin	körjegyző,	
valamint	 Berbás	 Péterné	 gaz-
dálkodási	főelőadó	részvételével	
ülésezett	az	Intézményfenntartó	
Társulási	 Tanács.	 Az	 ülésen	
jelen	 volt	 tanácskozási	 joggal	
Francsics	 Zoltán	 Nagykölked	
polgármestere.

Sőre Zoltán tájékoztatta a 
jelenlévőket arról, hogy Egy-
házasrádóc képviselő-testülete 
megtárgyalta Nagykölked va-
gyonkiadásának kérdését. A tes-
tület hosszú távra gondolkodik, 
ezért ajánlatot tett a vagyonrész 
kivásárlására 2,5 millió forint 
összegben, amit lelakásként 
biztosít Nagykölked számára. 
A képviselő-testületi határo-
zatot megküldték részükre. 
Rádóckölked és Nemesrempe-
hollós elzárkózik a vagyonrész 
megvásárlásától. Nagykölked 
képviselő-testülete az ajánlatot 
nem fogadta el. László Zoltán 
polgármester ismételten felve-
tette, hogy a vagyonkiadásról a 
kilépésig kellett volna határozni. 
Javasolta, hogy semmisítsék 
meg a határozatot. Nekik mí-
nuszos a költségvetésük, nincs 
szándékukban Nagykölked va-
gyonrészének megvásárlása. 
Francsics Zoltán úgy vélte, a 
kilépést megszavazták. A dolog 
kétoldalú. Neumanné Janzsó 
Ildikó aljegyző László Zoltán 
felvetésére reagált, miszerint 
határozat után kell a vagyont 
kiosztani. Paksiné Kecze Tünde 
mindehhez hozzátette, hogy 
Nemesrempehollós költségve-
tése is mínuszos, tehát ugyanúgy 
nincs pénze a vagyonkiadásra. 
Kompromisszumra kellene 
jutnia a két önkormányzatnak, 
Egyházasrádócnak és Nagyköl-
kednek. Van egy olyan mondás, 
hogy minden annyit ér, ameny-
nyit adnak érte, amennyiért meg 

lehet vásárolni.
Sőre Zoltán arról is beszélt, 

hogy a kimutatásokat mindenki 
megkapta a közös fenntartású 
intézmények 2013. évi költség-
vetésével kapcsolatosan. Az is-
kola kikerült a költségvetésből.

Fennmaradó nagy intézmény 
az óvoda, illetve kisebbek a fogor-
vosi ellátás, védőnői és gyermek-
jóléti szolgálat, amelyet közösen 
látnak el. László Zoltán arról tá-
jékoztatta az intézményfenntartó 
társulást, hogy képviselő-testülete 
olyan döntést hozott, miszerint a 
tavalyi szinten tudja elfogadni az 
óvoda költségvetését, nagyobb 
összeget nem tudnak utalni. 
Takács Ervin körjegyző a felada-
tokon végigmenve elmondta, 
hogy egyedül a dologiból lehetne 
levenni, ami minimális, 300 ezer 
forint. Sőre Zoltán kiegészítette 
azzal, hogy ennek 70 %-át is Egy-
házasrádóc állja, Rádóckölked 
részaránya körülbelül 30 ezer 
forint. Neumanné Janzsó Ildikó 
aljegyző szerint semmiképp sem 
célszerű alultervezni, mert akkor 
év végén lesz gond. Végül is egy-
hangúlag úgy határoztak, hogy a 
2013. évi költségvetést az óvoda-
ival együtt elfogadják. 

A napirendek megtárgyalás 
után Paksiné Kecze Tünde az 
óvodával kapcsolatosan el-
mondta, hogy ő a legutóbb 
felvett óvónő eseténél kifogá-
solta, hogy miért az idősebb 
pályázóra esett a választás. A 
visszajelzések alapján az óta 
úgy látja, hogy ő az, aki sokat 
foglalkozik, törődik a gyer-
mekekkel. Sőre Zoltán pedig 
arról tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy az idén is folyamatosan 
jelennek meg pályázatok, ahol 
kicsi önrésszel lehet a közös 
fenntartású épületeket tovább 
korszerűsíteni. Az óvoda felső 
épületénél a faszerkezet festését 
mindenképpen meg kell oldani. 
A pályázatokkal kapcsolatosan 
azt kérte, hogy a polgármesterek 
önrész hozzáadása hiányában is 
támogassák azokat.

Pénz körül folyt a vita

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés	és	születés	nem volt.
Halálozás:	 Szita Gábor (2013. 03. 18.), Horváth Zoltán 

(2013. 04. 23.), Szita Lajosné (2013. 06. 06.)
A hozzátartozóknak részvétünk!
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Folytatás a 2. oldalon

Idén is lesz falunap
Nehéz anyagi helyzete ellenére önkormányzatunk képvise-

lő-testülete idén is falunapra várja településünk lakóit. A ha-
gyományoknak megfelelően júliusban, pontosan a nyár közepi 
hónap 20-án rendezik meg az egész napos programot. Még 
folyik a sokszínű műsor véglegesítése, annyi azonban biztos, 
hogy idén ismét lesz erős emberek verseny, lányok-asszonyok, 
nős-nőtlen focimeccs, esti utcabál, no és nem hiányozhatnak a 
finom vadételek sem. A gyerekeknek pedig szerveznek kézmű-
ves foglalkozásokat, szórakozásukat szolgálja majd a légvár és a 
vízi foci is. Paksiné Kecze Tünde polgármester és a képviselő-
testület tagjai abban  a reményben várják az év legjelentősebb 
eseményére a lakosságot, hogy az égiek a jó időt is biztosítják.
(Felvételünk a tavalyi falunapon készült.) 

Február	 13-án	 együttes	 ülést	
tartott	Egyházasrádóc,	Nemes-
rempehollós	 és	 Rádóckölked	
képviselő-testülete,	 melyen	 –	
érintettség	lévén	-	jelen	volt	Szép	
Erzsébet,	 az	 egyházasrádóci	
Meseház	Óvoda	vezetője.	

László Zoltán rádóckölkedi 
polgármesternek a közüzemi 
díjakkal kapcsolatosan az volt a 
megjegyzése, hogy az iskolánál 
nagy a szóródás. Megtörtént a 
korszerűsítés, a kazán és nyílás-
zárók cseréje, de a rezsin a meg-
takarítás nemigen jelentkezett. 
A gázdíjnál például csak 300 
ezer forint a megtakarítás, a víz-
és csatornadíj duplája lett. Sőre 
Zoltán egyházasrádóci polgár-
mester erre úgy reagált, hogy az 
iskolánál az alsó épület korsze-
rűsítése készült el, a másik épü-
letnél a tető szigetelése viszont 
nem történt meg. A pályázat 
erre nem adott lehetőséget. Ha 
nem emelkedik a gázdíj, akkor 
nem 300 ezer, hanem csaknem 
1 millió forint is lehetett volna 
a megtakarítás. Azt sem tudják, 
hogy az intézményben hányasra 
vannak állítva a mérők. Van 
olyan tanterem, ahol meleg 
van, van ahol hideg. A vízdíjjal 

kapcsolatosan elmondta, hogy 
gyermekintézményről van szó, 
így azt nem tudják befolyásolni, 
hogy mennyi vizet használjanak. 
2011-ben volt egy nagy csőtörés 
és vízszivárgás, valószínű ez 
is jelentkezett a vízdíjban. A 
vizesblokkot felújították. Az 
óvoda pedig almérővel leválasz-
tásra került az iskolától. Végül 
is a képviselő-testületek a közös 
fenntartású intézmények 2012. 
évi előirányzatának módosítá-
sait elfogadták. 

Sőre Zoltán az ülésen arról is 
beszélt, hogy a legnagyobb kö-
zös fenntartású intézmény, az is-
kola állami fenntartásba került, 
ezért annak költségvetése már 
nem tartozik a hatáskörükbe. 
A Gyermekjóléti Szolgálat költ-
ségvetése minimális, a feladato-
kat Nagy Endréné látja el. Ezen 
a területen sokat kell autózni, de 
a testületek hoztak egy döntést, 
hogy mennyi lehet a költségtérí-
tés. Az állami finanszírozás nem 
elég, ehhez hozzá kell tenni. A 
szolgálat kistérségbe történő 
bevitelét is szorgalmazták, de a 
kistérségi ülésen a polgármes-
terek ezt nem szavazták meg. 
Pedig, ezáltal jó pár milliót meg-
takaríthattak volna. A védőnői 

szolgálatot majdnem egészében 
lefedezi az állami, minimális az 
eltérés. Fogorvosi alapellátást 
ismételten a Rádócdent Bt. látja 
el. Az OEP átlagosan le is finan-
szírozza, reméli az év végére ez 
is 0-ra fut majd ki. A legnagyobb 
falat az óvoda költségvetése. A 
finanszírozás gyermeklétszám 
alapján történik. Itt közel 10 
millió forint a mínusz. A soros 
lépéseket, jubileumi jutalmakat 
ki kell fizetni. Dologi vonat-
kozásban csak 300 ezer forint 
szerepel. A Társulási Tanács 
ülésén a képviselő-testületek 
elfogadták a közös fenntartású 
intézmények költségvetését. 
A testületek a közös fenntar-
tású Meseház Óvoda 2013. 
évi költségvetését némi vita 
után elfogadták, ahogy  rábó-
lintottak a közös fenntartású 
védőnői szolgálat, fogorvosi 
szolgálat, gyermekjóléti szolgá-
lat 2013. évi költségvetésére is. 
Elfogadták az egyházasrádóci 
önkormányzati konyha 2013. 
évi működtetéséhez szükséges 
pénzeszközök kimutatását is. 
Végül tudomásul vették a kö-
zös fenntartású Gyermekjóléti 
Szolgálat 2012. évi munkájáról 
szóló beszámolót is.

Együttes ülést tartottak Beleszerettek  
a nyugalomba
Ákos és Ágnes. Két harmincas 

éveiben járó fiatal, akik azon 
kevesek közé tartoznak, akik a 
nagyváros helyett egy kis faluban 
szeretnék leélni életüket. E hely-
ként pedig Nemesrempehollósra 
esett a választásuk. A pár a ha-
ranglábtól nem messze vásárolt 
meg egy L alakú parasztházat a 

hozzá tartozó gazdasági épüle-
tekkel és jelentős földterülettel. 

– Lényegében az én ötletem 
volt az elköltözés Szombathely-
ről – meséli Ági. – Ákost nem 
kellett sokáig győzködnöm,  
írói ambíciói miatt is egy csendes, 
nyugodt, egészséges  környezet-

Elballagtak  
a nyolcadikosok

Idén is búcsút vettek a 
rádóci Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolától a végzős di-
ákok. Paksiné Kecze Tünde 
osztályfőnök nyolcadik osz-
tályában 24-en ballagtak, 
közülük ketten, Horváth 
Noémi és Erhardt Zoltán 
nemesrempehollósiak. 

Az általános iskolások Ostffy-
asszonyfán megrendezett Weöres 
Sándor megyei szavalóverse-
nyén a községünkben élő Káldi 
Melhior (akit csak Melkonak 
neveznek) az 1-2. osztályosok 
korcsoportjában első lett. Az 
egyházasrádóci Kos-
suth Lajos Általános 
Iskola szeptember-
től második osztá-
lyos tanulója ősszel 
megnyerte az alsó 
tagozatosok házi sza-
valóversenyét, majd 
a Csillag születikre 
átkeresztelt iskolai ki mit tud se-
regszemlén is első helyet szerzett 
versmondásával. 

– Melko igen korán, magá-
tól megtanult olvasni, mivel 
a nővérei nyomában akart 
járni. Aztán szintén egyedül, 
hat éves korában megtanult 
egy 12 versszakos költeményt, 
amit az óvodában is előadott. 
Nem kell neki sokat segíteni 
a verstanulásban, inkább a 

hangsúlyozásban. Tóthárpád 
Ferenc „Amíg alszol” című 
versét mondta el a megyei 
döntőn Weöres Sándor „Buba 
éneke” című költeménye mel-
lett. Sokat gyakorolt a ver-
senyre – mesélte az anyuka, 

aki méltán büszke 
fiacskájára. 

– Most izgultam 
egy kicsit, de máskor 
nemigen szoktam. 
Arra nem gondol-
tam, hogy majd én 
nyerem meg a szava-
lóversenyt, de nagyon 

örülök neki. Szeretem a verse-
ket, és még sokat szeretnék meg-
tanulni – tudtuk meg Melkotól. 

A győztesnek az oklevél mellé 
könyv, füzetbox, a versenyre em-
lékeztető feliratú póló, és plüss 
kacsa is járt, amivel alszik. Úgy 
gondolom, olvasóink nevében is 
gratulálhatunk a szép sikerhez 
Melkónak, és felkészítő tanárá-
nak, Horváth Anikónak is.  

 L.E.					

Elsô hely megyei versenyen

Paksiné	 Kecze	 Tünde	 polgár-
mester,	 Paksi	 János,	 Kapui	
Lajosné,	 Horváth	 Józsefné	
képviselők,	Takács	Ervin	jegyző,	
valamint	 Magyarné	 Horváth	
Borbála,	a	Választási	Bizottság	
elnöke	részvételével	március	14-
én	ülésezett	önkormányzatunk	
képviselő-testülete.	 Az	 ülésről	
Lengyel	 János	 alpolgármester	
igazoltan	maradt	távol.	

Napirend előtt Paksiné Kecze 
Tünde üdvözölte a képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. 
Az ülés megkezdése előtt tájé-

koztatta a jelenlévőket, hogy az 
új képviselői mandátum kiosz-
tására, és az új képviselő eskü 
tételére kerül sor. A polgármes-
ter felkérte Magyarné Horváth 
Borbálát, a Nemesrempehollósi 
Választási Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a Választási 
Bizottság döntését. Magyarné 
Horváth Borbála Választási 
Bizottság elnöke tájékoztatta 
a jelenlévőket, hogy a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2010. október 
3. napján megtartott választási 
eredmény jegyzőkönyvéből 

megállapításra került, hogy a 
soron következő legtöbb érvé-
nyes szavazatot kapott képvi-
selő-jelölt Horváth Józsefné 48 
szavazattal. Horváth Józsefné 
pedig arról nyilatkozott, hogy a 
képviselői megbízatást vállalja. 
Majd a képviselő-testület előtt 
letette az esküt, és megkapta 
megbízólevelét. 

Ezt követően arról döntött 
a képviselő-testület, hogy az 
intézményfenntartó társulásból 
kilépő Nagykölked önkormány-
zatának vagyonrészét nem 
kívánja megvásárolni, majd 

helyben hagyták Nemesrem-
pehollós község szabályozási 
tervét, valamint a helyi építési 
szabályzatról szóló 15/2006. 
(XII. 28.) önkormányzati ren-
delet módosítását. Döntöttek 
a testületi tagok arról is, hogy 
a nemesrempehollósi autóbusz 
megállóhelyen a Vasi Volán 
Zrt. által közlekedtetett menet-
rend szerinti autóbusz járatok 
kiállásához és várakozásához 
kiadott 2013. május 23-án lejá-
ró engedélyt meghosszabbítja 
újabb két évre, azaz 2015. 
május 22-ig.

Április 15-én ülésezett önkor-
mányzatunk képviselő-testülete. 
Az ülésen jelen volt Paksiné 
Kecze Tünde polgármester, 
Lengyel János alpolgármester, 
Kapui Lajosné, Horváth Jó-
zsefné képviselők, Berbás Pé-
terné gazdálkodási főelőadó és 
Takács Ervin jegyző. Az ülésről 
Paksi János képviselő igazoltan 
maradt távol. 

Első napirendi pontként a 
testület elfogadta az önkor-

mányzat 2012. évi zárszámadá-
sát, majd módosította a 2013. 
évi költségvetési rendeletet. 
Ebben a vonatkozásban Berbás 
Péterné gazdálkodási főelőadó 
tájékoztatta a testületet, hogy a 
2013. évi költségvetési rendelet 
módosítása a hivatali változás 
miatt szükséges. A körjegyzőség 
2013. február 28-cal szűnt meg, 
ezért két hónapra tervezni kell a 
körjegyzőséget. A közös önkor-
mányzati hivatal 2013. március 

1-től jött létre a körjegyzőséget 
is alkotó három településsel, a 
következő tíz hónapra pedig a 
közös hivatal fenntartását kell 
realizálni a költségvetésben. 
Paksi János megjegyezte, hogy 
2013. évben csökkent a közfog-
lalkoztatottak munkaidőkerete, 
emiatt a napi vezetés mellett 
több fizikai munkát kell ellátnia. 
Elfogadta a képviselő-testület a 
2012. évi gyámügyi- és gyermek-
védelmi munkáról szóló beszá-

molót is. Arról is döntött a kép-
viselő-testület, hogy a Magyar 
Állam tulajdonában, a Honvé-
delmi Minisztérium vagyonke-
zelésében lévő, a jegyzőkönyv 
mellékletében szereplő kérelem 
szerinti ruházati szakanyagok, 
élelmezéstechnikai szakanya-
gok, elhelyezési szakanyagok, 
műszaki-technikai szakanyagok, 
humán szakanyagok tulajdonjo-
gát térítésmentesen meg kívánja 
szerezni.

Az új képviselô letette az esküt

Hozzájárulás a közös hivatalhoz


