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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 
megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nemesrempehollós 
 
Az ülésen jelen vannak: Paksiné Kecze Tünde polgármester, Paksi János, Kapui Lajosné 
                                        Horváth Józsefné képviselők, Dankovits Gáborné újonnan be- 
                                        lépő képviselő. 
                                        Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó, dr. Takács Ervin jegyző. 
 
Napirend előtt Paksiné Kecze Tünde polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket.  
Az ülés megkezdése előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Lengyel János  elhunyt képviselő 
helyére új képviselői mandátum kiosztására, majd az új képviselő eskü tételére kerül sor.  
 
Polgármester ismerteti a Nemesrempehollósi Választási Bizottság döntését: 
 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napján megtartott 
választási eredmény jegyzőkönyvéből megállapításra került, hogy a soron következő legtöbb 
érvényes szavazatot kapott független képviselő jelölt Dankovits Gáborné 45 szavazattal. 
Dankovits Gáborné írásban nyilatkozott, hogy a képviselői megbízatást vállalja. 
 
Felkéri Dankovits Gábornét, hogy az önkormányzati törvény szerinti esküt tegye le. 
 
Dankovits Gáborné leteszi az esküt. 
 
 Paksiné Kecze Tünde polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 5 fő képviselőből 
mind az 5 fő jelen van. A képviselő-testületi ülés határozatképes, így azt megnyitja. 
Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. 
 
Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal az alábbi Meghívó szerinti napirendet 
elfogadja: 
 

N a p i r e n d 
 

 
1./ Nemesrempehollós Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásának  
     megtárgyalása, jóváhagyása. 
     Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester tájékoztatja a testületet a zárszámadás határidejének 
elfogadása az Áht. szerint április 30-a. Az írásos anyagot kézhez kapták a képviselők. 
Felkéri Berbás Péterné gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse a tavalyi évi költségvetés 
alakulását és a zárszámadás eredményét.  
 
Berbás Péterné gazdálkodási főelőadó a tavalyi évi gazdálkodást értékeli. Nemesrempehollós 
településnek önálló intézménye nincs, óvodai feladatait Egyházasrádóc óvodai intézményében  
feladatellátási szerződés alapján, iskolai, napközi otthoni feladatait a körmendi tankerület látja 



el. Egészségügyi ellátáshoz, heti egyszeri orvosi rendeléshez a községben orvosi rendelőt tart 
fenn. Fogorvosi, védőnői  ellátás Egyházasrádóc településen. Kulturális feladataihoz 
művelődési ház, községi könyvtár áll rendelkezésre. Köztisztasági feladatok ellátását 
közfoglalkoztatással oldja meg. Szociális étkeztetést biztosít, falugondnoki szolgálatot 
működtet, melyre állami normatívát, támogatást vesz igénybe. A feladat ellátására kapott 
állami támogatást ki kellett egészíteni. Cél és címzett támogatása, felhalmozási kiadása az 
önkormányzatnak nem volt. 
A 2013. évi tényleges bevételek mindösszesen 30.487.000 ft, tényleges kiadások 28.133.000 
ft. Előző évi pénzmaradványa 2.351.000. ft, feladattal nem terhelt. Az önkormányzat 
1.558.000 ft VASIVIZ részvénnyel és 9.130.000 ft befektetési jeggyel rendelkezik. Hitel 
felvételére nem volt szükség. Vagyonának bruttó értéke 140.000 ft-al csökkent, termőföld 
értékesítés miatt, így összesen 173.879.000 ft. Az önkormányzat 2 főt teljes munkaidőben 
(falugondnok, szociális gondozó), 1 főt közfoglalkoztatottként alkalmazott. 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester megköszöni a tájékoztatót.  
Kéri a képviselőket, amennyiben van hozzászólni valójuk, kérdésük az elhangzottakkal, vagy 
az írásos anyaggal kapcsolatosan azt tegyék meg. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem volt. 
 
Paksiné Kecze Tünde polgármester javasolja az előterjesztés és tervezet alapján 
Nemesrempehollós Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a rendeletet a 
képviselő-testület fogadja el. 
 
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
6/2014.(V.2.) Önkormányzati Rendelet 
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a 2013. évi költségvetési 
zárszámadásról. 
(Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
Polgármester megköszöni a megjelenést és a képviselő-testületi ülést 16,35 órakor bezárja. 
 
 

Kmft. 
 

 
 
Paksiné Kecze Tünde        dr. Takács Ervin 
  polgármester                                                                                                        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


