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Megtárgyalták a 2014. évi
költségvetési koncepciót
Folytatás az 1. oldalról
munális adóból 725.000 forint,
iparűzési adóban 2.200.000
forint, gépjárműadóból l68.000
forint bevételt terveztek, ami
helyben marad. A közös hivatal
fenntartása esetében a változás
annyi, hogy most nem az önkormányzat kapja meg a normatívát
és adja át, hanem Egyházasrádóc. Dr. Takács Ervin felhívta
a figyelmet arra, hogy azt csak
a közös hivatalra lehet költeni,
másra nem lehet átcsoportosítani. Az óvodai normatívák
még nem ismeretesek, így nem
tudják, hogy az óvoda működéséhez mennyivel kell majd
a településnek hozzájárulnia.
Paksiné Kecze Tünde polgármester megjegyezte, hogy az
Egyházasrádóci Hírmondóból
értesült arról, hogy dajkaállást
hirdet az óvoda. Egyházasrádóc
nem is jelezte, hogy az óvodához
még egy főt alkalmaznak. A
jegyző erre úgy reagált, hogy a

köznevelési törvény változása
miatt az óvodának egy pedagógiai asszisztenst kell alkalmaznia.
Az egyik dajka kerül át ebbe a
munkakörbe, és ezért dajkaállást
hirdetnek. Horváth Józsefné
úgy vélte, hogy a környező településen élők nem is értesülhetnek az álláslehetőségről, pedig
Nemesremephollósról is biztos
lenne, aki jelentkezne az álláshirdetésre. A képviselő-testület
a téma kapcsán úgy határozott,
hogy az egyházasrádóci Meseház
Óvoda pedagógia asszisztensének béréhez nem járul hozzá,
amennyiben az állam azt nem fedezi 100 százalékos mértékben.
A képviselő-testület végül is az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját egyhangulag
elfogadta, jóváhagyta. Arról
is határoztak, hogy a kultúrház csőtöréséből származó kár
helyreállítására 50.000 forintot
biztosítanak a telekeladásból
származó bevétel terhére.

Együttes ülésen történt
Szeptember 4-én együttes
ülést tartott Nemesrempehollós,
Egyházasrádóc, Rádóckölked,
Nagykölked és Harasztifalu önkormányzati képviselő-testülete. Sőre Zoltán Egyházasrádóc
polgármestere arról tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy eddig a
Gyermekjóléti Szolgáltatási feladatok ellátása közalkalmazott
közös foglalkoztatásával az Egyházasrádóci, Nemesrempehollósi, Rádóckölkedi, Nagykölke-

Házhoz ment
a Mikulás
Idén is házhoz ment az önkormányzat Mikulása, hogy ajándékcsomagjaival örömet varázsoljon
kissebeknek és nagyobbaknak
az arcára. Csaknem negyven,
zacskónyi finomság került elő a
Télapó puttonyából, s mindegyik
gazdára is talált. Körútja után a
nagyszakállú megkönnyebbülten,
üres zsákkal térhetett otthonába,
a gyerekek pedig jó szívvel emlékezhettek rá.

di, Harasztifalui Önkormányzat
társulási megállapodása alapján
történt. Az új önkormányzati
törvény értelmében ez a társulás
sem működhet tovább ebben a
formában. Ezért, mint a többi
közös fenntartású intézménynél is, társulás helyett feladatellátási szerződés megkötését
javasolja 2013. szeptember 5-től
változatlan feltételek mellett,
amit a jelenlévő testületek el is
fogadtak.
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ja. A kormány ezt a törvényt
a rezsicsökkentés miatt hozta, amit a hulladékszállításnál is szeretne érvényesíteni.
Minden önkormányzatnak
fel kell mondania a szerződését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval, amelyik
nem rendelkezik a szükséges
engedélyekkel. A MÜLLEX
Kft.-nél folyamatban van ezek
beszerzése. Az önkormányzatnak 6 hónap áll rendelkezésére
arra, hogy újabb szerződést
kössön a hulladékszállításra. A
polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés alapján 2013. július 31-i
hatállyal a MÜLLEX Kft.-vel a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos
határidővel mondja fel. Ezt a
képviselők el is fogadták. Az
ülésen a képviselő-testület a
Vas Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívását az önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervével kapcsolatban megtárgyalta
és tudomásul vette. A testület
az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét – a tervezet szerint
– jóváhagyta.

Stabilitási programot
készítettek
Paksiné Kecze Tünde
polgármester, Lengyel János alpolgármester, Kapui
Lajosné, Horváth Józsefné
és Paksi János képviselők,
valamint dr. Takács Ervin
jegyző részvételével szeptember 10-én ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete. Az első napirendi
pontként a képviselő-testület az önkormányzat 2013.
I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadta el, majd módosította a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (I.
30.) sz. rendeletét. Paksiné
Kecze Tünde ezúttal is

egy törvényi kötelezettségből fakadó feladatról
tájékoztatta a képviselőket. Az államháztartásról
szóló törvény alapján el
kell készíteni a költségvetési évet követő három
évre vonatkozóan, jelen
esetben 2014-2016. évre az
önkormányzat stabilitási
programját. Elkészítették a határozati javaslatot,
melyet a képviselők megkaptak. Az önkormányzat
adósságot előidéző ügyletet
a javaslat szerint nem tervez. A képviselő-testület
egyhangúlag jóváhagyta a
stabilitási programot.

3

A Molnár házaspár sikerei

Szerzôdés felmondás,
vagyongazdálkodási terv
Augusztus 26-án Paksiné
Kecze Tünde polgármester,
Paksi János, Kapui Lajosné
képviselők, valamint Takács
Ervin jegyző jelenlétében soros
ülését tartotta az önkormányzat
képviselő-testülete. Az ülésről
igazoltan maradt távol Lengyel
János alpolgármester és Horváth Józsefné képviselő.
Paksiné Kecze Tünde tájékoztatta a képviselőket, hogy
2013. január 1-én lépett hatályba a hulladékokról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.), melynek
90. § (4)-(5) bekezdése szerint
a hatálybalépéskor működő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó szervezet a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az
OHÜ által kiadott minősítést
a törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül beszerzi.
Amennyiben ezen engedéllyel
és minősítéssel a szolgáltató a törvény hatálybalépését
követő 6 hónapon belül nem
rendelkezik, az önkormányzat
a határidőt követő 30 napon
belül a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést 6
hónapos határidővel felmond-
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A településünkön fűrészüzemet
működtető körmendi Molnár
házaspár az íjászatnak kötelezte el magát, és elismerésre méltó
eredményeket ér el. Legutóbb a
3D-s (ennél állatfigurára kell
lőni) olaszországi világbajnokságon jeleskedtek.
Molnár József – becenevén
Dodesz – már évek hosszú sora
óta elkötelezte magát az íjászat-

– Sokáig nem akartam
íjászkodni, de a férjem addig
beszélt a fejemnek, míg végül
tavaly elkezdtem. Az idei évben,
a versenyszezonban nagyon jó
eredményeim születtek, sikerült a válogatott (A) kategória
előírásait teljesíteni, ami három
első osztály, és kettő kiküldetési
szint. Ez országosan, csupán
tíz versenyzőnek sikerült. Én
is részt vehettem a Sassariban

Romantikus
reformkor
Az előző évek történelmi
kalandjai után november végén
újabb projektet szerveztünk
az iskola hetedikes tanulói
számára. A képzeletbeli utazás
témája idén a reformkor volt.
Minden a XIX. század első
felének világáról szólt ezen a
héten, igyekeztünk egy kicsit
visszarepülni az időben. Az élő
történelem órákon megismerkedtek a gyerekek a reformkor emberének életmódjával,
felelevenítették a viseleteket,
a zenéket, a táncokat, az ételeket. Eredeti recept alapján
szaloncukrot készítettek, Jókaibablevest főztek, és palacsintát sütöttek. Elsajátították a
palotás tánc lépéseit, hímezni
tanultak, porcelán csészét festettek. A délelőtti órákon a
Lánchidat ábrázoló terméské-

pet, és képeslapot „alkottak”.
Nagy tetszést aratott a korabeli
stílusú nyaklánc, illetve medál,
amin még a fiúk is lelkesen
dolgoztak. Sikerült megidézni a
Pilvax kávéház hangulatát, és a
nyelvújítás jegyében „érdekes”
szavakkal gyarapodott szókincsük. A reformkorral kapcsolatos ismereteiket egy-egy saját
készítésű albumba gyűjtötték
össze. A hét utolsó napján ellátogattak a keszthelyi Festetics
Kastélyba, és a Herendi Porcelán Manufaktúrába, amely
ebben a korban nyitotta meg
kapuit. A projekt zárásaként
egy kiállítást rendeztünk az
elkészült tárgyakból, produktumokból, és előadták a gyerekek
az iskola tanulói előtt az előző
napokban tanult palotást.

Paksiné Kecze Tünde

A Molnár házaspár, nyakukban a soproni Eb érmeivel
nak, nem is akármilyen eredményességgel. Felesége, Molnárné
Tóth Szilvia tavaly csatlakozott
hozzá, s már eddigi eredményei
is elismerésre méltóak. Az idei,
az olaszországi Sassariban rendezett 3D-s világbajnokságon
a férj csapat ezüstéremmel jött
haza, de felesége ötödik helyezése is tiszteletet érdemel.

rendezett világbajnokságon,
s ötödik helyezéssel a legjobb
eredményt értem el a magyar
női versenyzők közül – vette át
a szót Szilvi.
Azt is megtudtam tőle, hogy
idén májusban rendezték meg
Sopronban az IAA szervezet
3D -s Európa Bajnokságát,
s saját kategóriájában ő is,

A dobogó második fokán Sassariban. Középen kalapban Molnár József
Dodesz elmondta, hogy a WA
3D-s világbajnoksága igen rangos verseny, s nem kis örömére
már van egy vb-s csapat ezüstérme, amelyet négy éve szintén
Olaszországban szerzett. Mivel
elismert íjkészítő, természetesen saját íjjal versenyzett, amely
igen ritka a versenyzők között.

és férje is egyéniben Európa
bajnok lett, csapatban pedig
bronzérmet szereztek. Ami
pedig a jövőt illeti, a házaspár
elmondta, hogy 2014-ben egy
másik rendszerben rendez az
IFAA Franciaországban 3D-s
Eb-t, míg a WA Észtországban
rendezi az Eb-t.
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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA

2013. december

Együtt fiatalok és idôsek
A művész szobrai is láthatók voltak

Az „Itthon vagy. Magyarország szeretlek!” országos rendezvénybe Nemesrempehollós is
bekapcsolódott. Az önkormányzat pályázati támogatással erre
a vasárnapra több rendezvényt
is szervezett a Kultúrházba.
Délelőtt a gyerekeknek tartottak kézműves foglalkozást,
délután pedig késő estig tartó
programokra került sor, melyen
idősebbek, fiatalabbak egyaránt
részt vettek. Nagy sikere volt a
sorokpolányi „Meglepetés” színtársulat „Lóvá tett menyasszony”
címmel előadott vásári komédiájának, ahogy sokakat érdekelt
a Paksi János önkormányzati
képviselő hathatós segítségével

A „Jelet hagyni” korábbi kötetek mellett

„Jelet hagyni” – Marosits József önéletrajzi kötete
Élénk érdeklődés mellett került sor Marosis József szobrászés frafikusművész „Jelet hagyni”
című önéletrajzi kötetének
a bemutatójára. Az esemény
szombathelyi színhelyén a művész több, különböző anyagból
készített szobrát is meg lehetett
tekinteni, mi több, meg is lehetett fogni, tapogatni.
Marosits József – miután idézett a „Jelet hagyni” című könyvéből – utalt arra, hogy elég
furcsa címet sikerült találni a
könyvnek, majd felolvasta az előszó helyett a kötetbe írt néhány
gondolatát. Ebből megtudhatták
a jelenlévők, hogy nem szokványos, miszerint egy élő alkotó
olyan könyvet ad ki, amely a saját

A szerző a rendezvényen

munkásságát mutatja be, sajátos
módon, egyéni megközelítésben.
Könyve lényegében művészeti,
önéletrajzi, és dokumentum kötet. Ennek alapján az olvasó előtt
kirajzolódik a 20. század második
felének, és a 21. század elejének
Vas megyei, kissé periférikus
művészeti élete, a mindenkori
politikai hatalom befolyása a
művészetre és az alkotókra. Nem
minősíti semmilyen formában a
saját művészetét, csupán a felsorakoztatott dokumentumok
adnak némi támpontot a munkásságáról, és arról a társadalmiművészeti közegről, amiben élt
és dolgozott. A vidéki lét erősen
elszigetelt, más pályatársát is az
ismeretlenség homályába taszí-

totta, ezért úgy gondolta, ezzel
a könyvével kísérletet tesz arra,
hogy kitörési pontot keressen, s
jelet hagyjon az utókornak.
Marosits József köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik
bármiféle segítséget nyújtottak
a könyv megjelentetéséhez. A
kötetet helyben meg is lehetett vásárolni, a könyvbemutatón pedig közreműködött
még Németh Judit, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze, Tóth Csaba
festőművész, Kiss Gergő, a
Bartók Béla Zeneiskola tanára
és Merklin Tímea újságíró. A
könyv megjelenéséhez anyagilag
a nemesrempehollósi önkormányzat is hozzájárult.

megrendezett hangszerbemutató, amelyen ütő-, billengyűs-, és
pengetős hangszereket egyaránt
meg lehetett ismerni, ki lehetett próbálni. A jó hangulatot
a térítésmentesen mért forralt
bor és Kopek bulizós zenéje
alapozta meg, nem véletlen,
hogy még az esti órákban is
többen táncra perdültek, mi
több nótára is fakadtak. Igaz, a
késő esti tábortüzet a zuhogó
eső elmosta, de Paksiné Kecze
Tünde polgármester szerint is jól
sikerült az előre be nem tervezett vasárnapi programsorozat,
különösen azért, mivel nemcsak
az idősebb, de a fiatal korosztályt
is megmozgatta.

A mûtétje sem vetette vissza
2010 után második világbajnoki aranyérmét szerezte a
Haladás VSE - BPW-Hungária Kft. színekben versenyző,
községünkben élő Kelemen
Ferenc. Idén ősszel Egerben, a
GPC világszervezet több ország
240 versenyzőjét felvonultató
profi RAW Fekvenyomó Világbajnokságán lett a Masters
kategóriában, 82,5 kilogrammos
súlycsoportban világbajnok.
Előtte a Masters kategóriában,
súlycsoportjában magyar bajnok
is lett.
Elmesélte, hogy ő először
biztonsági fogáson, 95 kilón
kezdett, vetélytársa, a német
Thomas Wagner viszont magabiztosan 107,5 kilogrammot
mondott be. Aztán a 95 kiló
sikeres kinyomása után 110-re
emeltetett. A német állandóan

azt figyelte, mennyire emeltet,
hiszen könnyebb testsúlyával
holtverseny esetén ő lett volna a
győztes. A taktikázásban a sokat
segített neki Hajdú László, a
verseny szervezője és lebonyolítója, aki ott volt mindhárom
gyakorlatánál. Ki is nyomta elsőre a 110 kilót, amit a német is
teljesített. Ekkor Hajdú László
azt javasolta, hogy emeltessenek
112,5 kilogrammra, Ezt látva
Thomas Wagner is ezt a súly választotta. Az utolsó pillanatban
azonban ők 115 kilóra mentek.
Amikor ezt a német versenyző
észrevette, csak legyintett egyet.
- Először a német nyomott,
s simán teljesítette a 112,5
kilogrammot. Aztán én következtem, s előtte kegyetlenül
rákészültem a gyakorlatra. Igen
nagy erőfeszítés és akaraterő

kellett a 115 kiló kinyomásához,
de sikerült. Ennek a világbajnoki címnek a megszerzését
nehezebbnek tartom, mint a
korábbit, mivel tavaly volt egy
komoly műtétem, s újból formába kellett lendülnöm.
Kelemen Ferenc az érmekkel,
oklevelekkel, elismerésekkel teli
otthonában még azt is elmondta, hogy felesége és gyerekei
sokat segítenek neki a felkészülésben, fontos, hogy szorítanak
érte. Felesége, Magdi például
biztos volt abban, hogy kinyomja
a 115-öt, s ez is erőt adott neki
a teljesítéshez. Fia pedig beállt
helyette a végelláthatatlan sorba
a mérlegeltetéshez, mert lehet,
hogy ő a feladta volna. Azt is
nagyon fontosnak tartja, hogy
munkahelye, a BPW Hungárai
Kft. anyagilag hozzájárult a

mostani versenyzéséhez is, hiszen saját erőből ez nemigen
menne. Örül a helyi önkormányzat támogatásának is.

Megtárgyalták a 2014. évi költségvetési koncepciót

Kelemen Ferenc edzőtermében a
vb éremmel és oklevéllel

Október 31-én Paksiné Kecze
Tünde polgármester, Kapui
Lajosné, Horváth Józsefné és
Paksi János képviselők, valamint dr. Takács Ervin jegyző és
Berbás Péterné gazdálkodási
főelőadó részvételével soros,
nyilvános ülését tartotta önkormányzatunk képviselő-testülete.

Első napirendi pontként a
képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat 2013. évi III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd
megtárgyalta az önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját. Paksiné Kecze Tünde
a költségvetési koncepcióval
kapcsolatosan arról tájékoztatta

a képviselőket, hogy konkrét
adatok, számok még nem ismeretesek. Sajnos fejlesztés
vonatkozásában nem lehet gondolkodni. Berbás Péterné ehhez
hozzáfűzte, hogy most történik
a mutatószám-felmérés. A jövő
évi koncepció összeállításánál
az idei évből indultak ki. KomFolytatás a 2. oldalon

Minden kedves
Olvasónknak
kellemes karácsonyt,
és boldog
új évet kívánunk!

