
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én 
megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nemesrempehollós 
 
Az ülésen jelen vannak: Paksiné Kecze Tünde polgármester, Kapui Lajosné, Horváth 
                                       Józsefné, Paksi János képviselők, 
                                       Dr. Takács Ervin jegyző 
 
Az ülésről távol maradt: Lengyel János képviselő igazoltan. 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.  A 
képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását. 
 
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi 
napirendet elfogadja: 
 

N a p i r e n d 
 

 
1./ Nemesrempehollós, Széchenyi utca 5. sz. alatti ingatlan adásvétele 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
2./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 
     összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendeletének megtárgyalása, elfogadása 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
3./ Ajánlattételi felhívás települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és  
     ártalommentes elhelyezésére 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde 
 
4./ Önkormányzati segély iránti kérelem elbírálása 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 

 
 
1./ Nemesrempehollós, Széchenyi utca 5. sz. alatti ingatlan adásvétele 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Széchenyi 
utcában a vízmű telep melletti ingatlanban Nemesrempehollós Önkormányzatának is van 
tulajdonrésze. Az ingatlan kaszálatlan, elhanyagolt, tulajdonosai nem tartják rendbe. Évről-
évre felszólítást kell küldenünk rendbetételére. Javasolja, hogy vásárlási szándékáról döntsön 
a képviselő-testület és alakítsanak ki közösen egy árat, amennyiért megvásárolnánk.  



Az ingatlan Nemesrempehollós 32 hrsz-ú 2718 m2 nagyságú beépítetlen terület. Kovács 
József Mogyoródi lakos tulajdona ½ rész, bejegyzés alatt van Benkő-Kovács Bernadett, 
Baksa Istvánné, Kovács István, Kovács Krisztián tulajdonrésze. 
 
Képviselő-testület a vételi szándékkal egyetért, így az egész beépítetlen terület az 
önkormányzat tulajdonába kerülhet. 
 
Figyelembe véve a település ingatlan árait a képviselő-testület Kovács József ½ részére 
200.000 ft vételi ajánlatot, a többi tulajdonosnak egyenként 25.000 ft vételi ajánlatot kínál a 
testület. Az adásvétellel kapcsolatos költségeket vállalja. 
 
Paksiné Kecze Tünde a közösen kialakított árat szavazásra teszi fel, először Kovács József ½ 
tulajdoni részére az önkormányzat 200.00 ft-os vételi ajánlatát. 
 
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1/2014. (I.15.) Képviselő-testületi határozat 
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a részben tulajdonában 
lévő Nemesrempehollós, 32 helyrajzi számú, összesen 2718 m2 kivett beépítetlen területből 
Kovács József, Mogyoród, Szent Jakab park 17 szám alatti lakostól ezen ingatlan ½ tulajdoni 
hányadáért 200.000 ft, azaz Kettőszázezer forintot kíván adni.  
Amennyiben elfogadja az önkormányzat ajánlatát az önkormányzat az adásvételhez szükséges 
ügyvédi költséget magára vállalja. 
Az önkormányzat az adásvétel során elővásárlással rendelkezik. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: január 20. 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester szavazásra teszi fel Benkő-Kovács Bernadett, Kovács 
István, Kovács Krisztián, Baksa Istvánné tulajdoni részére egyenként 25.000 ft-os vételi 
ajánlatot. 
 
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
2/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat 
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a részben tulajdonában 
lévő Nemesrempehollós, 32 helyrajzi számú, összesen 2718 m2 kivett beépítetlen területből 
Benkő-Kovács Bernadett, Rábahidvég, Táncsics Mihály u. 1/F, Kovács István és Kovács 
Krisztián Rábahidvég, Ady Endre utca 21. sz., Baksa Istvánné Zalavég, Dózsa György utca 
43. szám alatti lakosoktól ezen ingatlanban egyenként, tulajdoni hányadukért 25.000 ft, azaz 
huszonötezer forintot kíván adni. Amennyiben elfogadják az önkormányzat ajánlatát, akkor az 
önkormányzat az adásvételhez szükséges ügyvédi költséget magára vállalja. 
Az önkormányzat az adásvétel során elővásárlással rendelkezik. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: január 20. 
 
 
2./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék 
     összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendeletének megtárgyalása, elfogadása 



     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester szól arról, hogy a képviselő-testület döntése alapján a 
MÜLLEX Közszolgáltató Kft-vel kötöttünk szerződést 2014. január 1-től a települési szilárd 
hulladék elszállítására. A jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzat erre 
vonatkozó rendeletét szükséges igazítani. A rendelet-tervezetet a képviselő-testület kézhez 
kapta. 
Javasolja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló rendeletet elfogadásra a tervezet szerint. 
 
Képviselő-testület a javaslatot elfogadja és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi 
rendelet alkotja: 
 
1/2014.(I.16.) Önkormányzati Rendelet 
Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3./ Ajánlattételi felhívás települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és  
     ártalommentes elhelyezésére 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester ismerteti az ajánlattételi felhívást a településen folyékony 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan. Az 
önkormányzatoknak ugyanúgy, mint a települési szilárd hulladék esetében a folyékony 
hulladék elszállítására, ártalommentes elhelyezésére vonatkozóan is kell, hogy 
rendelkezzenek közszolgáltatási szerződéssel. Közbeszerzés lefolytatása nem szükséges. 
Legalább három cégtől kell ajánlatot kérni.  
Javasolja, hogy az ajánlattételi felhívás kerüljön kiküldésre három Vas megyei cégnek. 
 
3/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat 
Nemesrempehollós község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
összegyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatási 
szerződés megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi 
felhívásnak megfelelő tartalommal az alábbi három cégtől kér be ajánlatokat: 

1. ) Vasi JA-SA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
9935 Szőce, Petőfi s. u. 7. 

2. ) Sárvár Pannon-Víz Kft. 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 7. 
3. ) Horváth Tibor 9600 Sárvár, Csallóköz 4. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: ajánlatkérésre azonnal 
 
Polgármester a 4./ napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el. 
 

Kmft. 
 
 
Paksiné Kecze Tünde          dr. Takács Ervin 
    polgármester                                                                                                       jegyző 


