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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 
megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nemesrempehollós 
 
Az ülésen jelen vannak: Paksiné Kecze Tünde polgármester, Kapui Lajosné, Horváth 
                                       Józsefné képviselők, 
                                       Dr. Takács Ervin jegyző, Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó 
 
Az ülésről távol maradt: Lengyel János és Paksi János képviselő igazoltan. 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy az 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  A 
képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását, kiegészítve 
egyebek napirenddel. 
 
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi 
napirendet elfogadja: 
 

N a p i r e n d 
 

1./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi  
      költségvetési előirányzat módosításról. 
 
      Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
2./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről 
     szóló rendeletének megtárgyalása, elfogadása. 
 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
 
3./ Egyebek 
 
 
1./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi  
      költségvetési előirányzat módosításról. 
 
      Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az államháztartási 
törvény előírja, hogy az önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési 
rendeletében az év közben előforduló módosulásokat, változásokat helyre kell tennie, 
igazítania. A tavalyi évben is történtek módosítások, hiszen előre a tervezéskor minden nem 



látható pontosan. A költségvetési rendeletet emiatt a tavalyi évben már módosítottuk, most 
ismételten szükséges. 
A képviselők a kiküldött táblázatok alapján láthatják az eredeti és módosított előirányzatokat 
és a teljesítéseket.  
Javasolja, hogy ennek megfelelően a képviselő-testület fogadja el az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. 
 
Képviselő-testület az elhangzott előterjesztés alapján 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a 
következő rendeletet alkotja: 
 
2/2014. (II.5.) Önkormányzati Rendelet 
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 
költségvetéséről szóló 2/2013. (I. 30.) rendeletének módosításáról. 
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
2./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről 
     szóló rendeletének megtárgyalása, elfogadása. 
 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester felkéri Berbás Péterné gazdálkodási főelőadót, hogy a 
kiküldött írásos anyag alapján ismertesse az önkormányzat 2014. évre tervezett 
költségvetését. 
 
Berbás Péterné először részletesen ismerteti az önkormányzat tervezett bevételeit, amelyek 
főképp normatív állami támogatásokból, intézményi működési bevételekből, helyi adó és 
gépjárműadó bevételből, pótlék, bírság, lakbér bevételből állnak. Az önkormányzat 2014. évi 
tervezett bevétele 20.833 ezer ft.  
A kiadási oldal főösszege megegyezik a bevételekével a 20.833 ezer ft-tal. A kiadási oldalon 
megtervezésre kerültek a személyi juttatások, az azokat terhelő járulékok, dologi kiadások, 
szociális ellátásokra tervezett költségek, működési célra átadott pénzeszközök. Az 
önkormányzat felhalmozási célú kiadást nem tervez. Az önkormányzat a kommunális adó és 
iparűzési adó mértékén nem változtatott, így az ebből befolyó bevételek tervezésének alapja 
az előző év. A létszám a képviselő-testület tagjai, polgármester, falugondnok, szociális 
gondozó. 
 
Dr. Takács Ervin jegyző arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közös hivatal fenntartásához 
az önkormányzatnak 2014. évben nem kell pénzt átadni, mert az idei évtől Egyházasrádóc 
kapja az erre vonatkozó normatívát. Az önkormányzat tartalékot nem tervez és hitel felvételét 
sem. A falugondnoki szolgálatot és a szociális étkeztetést továbbra is biztosítja. 
A működési célú 545 ezer ft pénzeszköz átadás az orvosi ügyeletre és a 
hulladékgazdálkodásnak átadott pénzeszközt takarja. A támogatásértékű működési kiadás az 
óvodához, orvosi, fogorvosi, védőnői, gyermekjóléti szolgálatra átadott pénzeszközöket. 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester az előterjesztés és írásos anyag alapján, mivel hozzászólás 
nem volt, az önkormányzat 2014. évi költségvetését elfogadásra javasolja. 
 
Képviselő-testület az elhangzott előterjesztés és javaslat alapján 3 igen szavazattal, 0 nem 
szavazattal a következő rendeletet alkotja: 



 
3/2014. (II.5.) Önkormányzati Rendelet 
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2014. évi 
költségvetésről. 
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
3./ Egyebek 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester felolvassa a Vasi Volán Zrt. levelét és megállapodás 
módosítását a buszjárat működési hozzájárulásának költségeiről. Az önkormányzatnak 2001. 
óta van megállapodása a Volán Zrt-vel, mely alapján havi hozzájárulást fizet annak 
érdekében, hogy a településen hétvégi buszközlekedés legyen. A Volán Zrt. 2014. január 1-től 
emelni szeretné a működési hozzájárulás költségét.  A havonkénti hozzájárulást 13.480 ft 
összegre hozta ki. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a megállapodást ennek 
megfelelően módosítani szükséges. 
 
Képviselők egyhangú véleménye, hogy a buszjárat továbbra is szükséges. Az önkormányzat 
fizesse meg a hozzájárulást. 
 
Polgármester szavazásra teszi fel a megállapodás azon pontjának módosítását, mely szerint a 
működési hozzájárulás összegét a megállapodó felek 13.480ft/hóban állapítják meg. A 
módosítás hatályba lépésének dátuma 2014. január 1. 
 
Képviselő-testület a javaslatot elfogadja és 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
5/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasi Volán Zrt-vel 2001.01.16-án 
kötött megállapodás 2. pontját módosítja. A működési hozzájárulás összegét 13.480-ft/hó,  
azaz Tizenháromezer-négyszáznyolcvan forint/hó állapítja meg. A támogatás összegét 
havonta utólag utalja a Vas Volán Zrt. bankszámlájára a kiállított számla ellenében. 
A módosítás hatályba lépése 2014. január 1. 
A megállapodás módosítás aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egyházasrádóc, 
Kossuth L. u. 126. szám alatti irattári épületben Nemesrempehollós önkormányzatának is van 
14/100 tulajdoni hányada. Pályázati pénzből vásárolta a Körjegyzőséghez tartozó három 
önkormányzat irattár céljából. Az épület nagyon rossz állapotban van, szükséges a lebontása. 
Mivel Nemesrempehollós önkormányzata is tulajdonos szükséges a hozzájárulás a bontáshoz, 
bontási engedélyhez. 
Javasolja, hogy a képviselők értsenek egyet a bontási engedély beszerzésével és a bontással. 
A bonyolítással az egyházasrádóci polgármestert bízzák meg. 
 
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő 
határozatot hozza: 
 
 



6/2014.(I.30.)Képviselő-testületi határozat 
Nemesrempehollós Község önkormányzat Képviselő-testülete a 14/100 tulajdoni hányad 
arányban tulajdonában lévő Egyházasrádóc 133. hrsz-ú,  Kossuth L. u. 126. szám alatti 
ingatlanon lévő irattári épület bontásával, a bontási engedély beszerzésével egyetért. 
A bontási engedély megkérésével és a bontási munkálatokkal kapcsolatos teendők 
bonyolításával az egyházasrádóci polgármestert megbízza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
  
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 
16,55 órakor bezárja. 
 
 

Kmft. 
 
 
Paksiné Kecze Tünde                                                                            dr. Takács Ervin 
  polgármester                                                                                                jegyző 
 
 
 
 


