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Fontos döntéseket hoztak
Folytatás az 1. oldalról

tásról szóló rendelet-tervezetet
terjesztette elő. Mint mondta,
az önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződésen túl a
szolgáltatásról rendeletet is kell
alkotnia a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII törvény
44/C §(2) bekezdése alapján.
Takács Ervin elkészítette a
rendeletet-tervezetet, amelyben
szabályozásra került a közszolgáltatás ellátásának rendje, a
közszolgáltató jogai és kötelezettségei, az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei, a törvényi
előírásoknak megfelelően a
közszolgáltató adatai, akivel a
szerződést megkötötték, illetve
a lerakóhely adatai. A testület
ezek után a nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletet elfogadta. Paksiné Kecze
Tünde polgármester arról is
tájékozatta a testületet, miszerint a kormányhivatal felhívta
az önkormányzatok figyelmét,
hogy aki még nem tette meg, az
alkossa meg a rendeletét a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról.
A rendeletet a mozgóképekről
szóló 2004. évi II. törvény alapján kell megalkotni. A testület
ezt meg is tette. Ezt követően
elfogadták a 2013. évi gyermekvédelmi és gyámügyi munkáról
szóló beszámolót, amelyet Nagy
Endréné, a szolgálat vezetője
készített el.
Paksi János képviselő-testületi tag, falugondnok írásos
beszámolóját is megvitatták a
falugondnoki szolgálat 2013. évi
munkájáról. A falugondnok beszámolóját kiegészítette azzal,
hogy igyekezett minden lakosságtól érkező igényt teljes mértékben kielégíteni, a kérelmek
alapján a munkát összehangolni.
Az óvodásokat, alsó tagozatosokat hozza-viszi Egyházasrádócra

az óvodába, illetve az iskolába.
Naponta áthozza az ebédet, és
segít annak kiosztásában. Intézi
a hivatalos ügyeket, a gyógyszertárban kiváltja a gyógyszereket
Ezek a napi rutin feladatok.
E mellett sok mást is meg kell
oldania. Nagyon igyekszik úgy
összehangolni a tennivalókat,
hogy mindenkit el tudjon vinni,
minden ügyet el tudjon intézni.
Sajnos az is előfordul, hogy nem
mindenki elégedett, de ez az
ilyen sokrétű munka velejárója.
A falugondnoki szolgálat
állami támogatása örvendetes
módon 2014. évben emelkedett
a 2013-ashoz képest. A képviselők a falugondnoki szolgálat
2013. évi munkájáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés
alapján elfogadták. Dr. Takács
Ervin jegyző a könyvtár-felújítási pályázaton elnyert nettó
10.957.386 forint felhasználásáról adott tájékoztatást. Ezt
az összeget a könyvtár épület
hőszigetelésére, nyílászárói
cseréjére, tetőhéjazat cseréjére,
és a könyvtárszoba belső felújítására nyerték. Az épületben
nem csak a könyvtár, hanem
egy szolgálati lakás is van. A
szolgálati lakás felújítását nem
támogatják, ugyanis az önkormányzatnak meg kellene osztania a költségeket 1/3 támogatott,
2/3 nem támogatott arányban,
tekintve, hogy a szolgálati lakás
alapterülete kétszer nagyobb a
könyvtárszobánál. Erre nincs saját forrása az önkormányzatnak.
A pályázati lehetőséget emiatt
nem fogják elszalasztani, inkább
megszüntetik a szolgálati lakást
az épületben. A polgármester
hozzáfűzte, hogy a Széchenyi
u. 14. szám alatti Polgármesteri
Hivatal épületéből alakítanák
ki a szolgálati lakást. A jelenlegi
könyvtár épületében lakó bérlő,
Horváth Józsefné képviselő,
oda költözne át. Nevezettnek
nem volt kifogása a megoldás

ellen. Paksiné Kecze Tünde
azt javasolta, hogy minél előbb
induljon el a beruházás, mivel
októberig végezni kell annak
érdekében, hogy a támogatást
le tudják hívni. Horváth Józsefné képviselő a döntés ügyében
bejelentette személyes érintettségét, és kérte, hogy továbbra
is nyílt ülésen tárgyalják meg
az előterjesztést. A képviselőtestület végül is úgy határozott,
hogy a Nemesrempehollós,
Széchenyi u. 20. szám alatti
könyvtárépület felújítására elnyert nettó 10.957.386 forint
teljes támogatásának igénybevétele céljából az épületben lévő
szolgálati lakást megszünteti,
és új szolgálati lakást alakít ki a
Nemesrempehollós, Széchenyi
u. 14. szám alatti Polgármesteri
Hivatal épületéből. A polgármester arról is beszélt, hogy az
adósságkonszolidáció kapcsán
az önkormányzat támogatásban
részesült. Ebből a pénzből a Belügyminisztérium jóváhagyása
alapján megvalósítható a Polgármesteri Hivatalban a vizesblokk, a művelődési ház összes
nyílászáróinak cseréje, a település önkormányzati tulajdonban lévő belterületi útjain lévő
kátyúk aszfaltozása, továbbá a
Rákóczi u. 234. hrsz. előtt lévő
beszakadt áteresz helyreállítása.
A beruházás finanszírozása az
adósságkonszolidációban részt
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából
történik. Arról is döntöttek,
hogy a sikeres pályázaton elnyert falugondnoki mikrobusz
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására
Papp Tibor egyéni vállalkozó
Sorkikápolna, Kossuth u. 6.
szám alatti lakost bízzák meg. A
polgármester javasolta a bíráló
bizottság előterjesztése alapján
a közbeszerzési eljárás megindítását. A közbeszerzési törvény
alapján hirdetmény közzététe-

le nélküli eljárás lefolytatását
javasolta. Javaslatát a testület
jóváhagyta.
Paksiné Kecze Tünde polgármester az egyebek napirendi
ponton belül javasolta, hogy
a képviselő-testület hozzon
döntést a falugondnok helyettesítésével kapcsolatban. A
hivatalban ellenőrizték a falugondnoki szolgálat és a szociális
étkeztetés működését. A falugondnoki szolgálattal kapcsolatban hiányosságként hozták
fel, hogy nincs megállapodás
a falugondnok helyettesítésére
vonatkozóan. Falugondnokot
csak falugondnok helyettesíthet. A hiányosság megszüntetése érdekében megkeresték a
legközelebbi, a rádóckölkedi
önkormányzatot, akik szintén
működtetnek falugondnoki
szolgálatot, hogy szükség esetén a helyettesítést lássa el a
rádóckölkedi falugondnok. Az
erre vonatkozó megállapodást
a képviselő-testület jóváhagyta.
Elfogadták az Egyházasrádóci
Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését 34.402
ezer forint bevétellel és 34.402
ezer forint kiadással. Paksiné
Kecze Tünde polgármester javasolta, hogy az adósságkonszolidációs összegből jó volna a művelődési ház vizesblokkjainak a
teljes felújítását is megoldani.
Szükséges a művelődési ház női
és férfi mosdóinak, csempéinek
és vakolatának a cseréje. A meglévő szaniterek elhasználódtak,
megrepedtek. Újra kellene
csempézni a mosdókat, és új
szaniterek kerülnének a régiek
helyére. A testület rábólintott
az elmondottakra. Foglalkoztak
még a képviselők a megrongált
játszótér helyreállításával is.
A játszótéren lévő játékok elhasználódtak, többet jelentősen
megrongáltak, ezért a képviselő-testület úgy döntött. hogy új
játszótéri elemeket vásárolnak.

Ismét jöttek
nyaralni
a gólyáink
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Beiktatták az új képviselôt
Paksiné Kecze Tünde polgármester, Paksi János, Kapui
Lajosné, Horváth Józsefné
képviselők, Dankovits Gáborné újonnan belépő képviselő,
Berbás Péterné gazdálkodási
főelőadó és dr. Takács Ervin
jegyző részvételével ülésezett
2014. április 29-én önkormányzatunk képviselő-testülete.

Ballagás
„Szeptembertől kezdve ezt a napot vártuk: az új élet kezdetét a régi
megőrzésével emlékeinkben.”2014. június 13-án elballagtak nyolcadikos diákjaink. Friss szél borzolta az ajtókra, kapukra rögzített
virágdekorációt, felhők jártak a koranyári égen, szülők, rokonok,
barátok és ismerősök gyülekeztek az iskola udvarán. 11 órakor
megszólalt a csengő, nekik utoljára. Felhangzott a „Gaudeamus
igitur”, és elindultak a ballagók. Szépen, elegánsan, ünnepélyesen.
„Biztos emlékezni fogunk azokra a percekre, amikor ruhástól
ugráltunk a tóba, vagy fagyiztunk az esőben osztálykiránduláson.”
Igen, sok-sok élmény, tapasztalat van a tarsolyotokban, amire jó lesz
majd emlékezni. És ahogy megy az idő, ahogy változtok ti magatok, ezek
az „általános iskolás dolgok” majd háttérbe szorulnak, és újak lépnek
elébük, de ne feledjétek, hogy minden átélt jó pillanat, minden önfeledt
nevetés és titkos összekacsintás „beépül”, nyomot hagy az emberben,
alakítja a másik emberhez, a világhoz való viszonyát.
„Az évek alatt elkövettünk pár butaságot. Ezek akkor elég
kellemetlenek voltak, (…). Mindig kiálltunk egymás mellett, a következményeket többnyire együtt vállaltuk, s ki-ki a maga módján
próbált okulni az esetekből.”
Bizony a kudarcokból, a kevésbé pozitív tapasztalatokból is sokat
tanulhat az ember. A rosszul alakult felelet, a sikertelen dolgozat
nemcsak szomorúságra ad okot, hanem lehetőség is arra, hogy
átgondolja a diák, mit kell másképp csinálnia legközelebb. Minden
út vezet valahova, de egyen közülük muszáj elindulni.
„Senki nem mondta, hogy könnyű lesz, de nem szabad feladni,
még ha nagyon nehéz is.”
Mennyire igazatok van! Remélem, ez majd akkor is eszetekbe
jut, amikor tényleg nehéz lesz a teher, amikor lehetetlennek látszik
a megoldás, amikor sehogy sem akar körvonalazódni a holnap.
Sokféle feladathoz felnőttetek már, kívánom, hogy mindig legyen
kitartásotok a további lehetőségek felismeréséhez, és képességeitek
minél teljesebb kibontakoztatásához.
„Ezek az átélt évek megmaradnak szívünkben, és ha majd nehéznek bizonyul a jövő, elővesszük ezeket.”
Így legyen! Viszontlátásra!
(Képeinken a Kossuth Lajos Általános Iskolában idén végzett
Bindics Milán Dominik és Káldi Júlia Fanni.)

Horváth Anikó
				
tanár

Napirend előtt Paksiné Kecze
Tünde polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lengyel
János elhunyt képviselő helyére
új képviselői mandátum kiosztására, majd az új képviselő eskütételére kerül sor. Ismertette
a Nemesrempehollósi Választási Bizottság döntését: A helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2010. október
3. napján megtartott választási
eredményének jegyzőkönyvéből
megállapítható, hogy a soron
következő legtöbb érvényes
szavazatot kapott független képviselő-jelölt Dankovits Gáborné
volt 45 szavazattal. Dankovits
Gáborné írásban nyilatkozott,
hogy a képviselői megbízatást
vállalja. A polgármester felkérte
Dankovits Gábornét, hogy az
önkormányzati törvény szerinti
esküt tegye le, ami megtörtént.
Ezt követően megtárgyalták az
önkormányzat 2013. évi zárszámadását.
Berbás Péterné gazdálkodási
főelőadó a tavalyi évi gazdálkodását értékelte. Nemesrempehollós településnek önálló intézménye nincs, óvodai feladatait
Egyházasrádóc óvodai intézménye feladatellátási szerződés
alapján, iskolai, napközi otthoni

Történelmi
építészeti
értékeink
A Dózsa György utcában található szoknyás harangláb az Őrségen kívül ritkaságszámba megy.
A nemesrempehollósi 1732-ben
létesült, de az évszázadok során
fel kellett újítani. Az faszerkezetű
építmény helyi védelem alatt áll,
s ezt szimbolizáló üdvözlő táblák
fogadják a faluhatárokban a településre érkezőket.

feladatait a körmendi tankerület
látja el. Egészségügyi ellátáshoz,
heti egyszeri orvosi rendeléshez
a községben orvosi rendelőt tartanak fenn. Fogorvosi, védőnői
ellátás Egyházasrádóc településen történik. Kulturális feladatokhoz művelődési ház, községi
könyvtár áll rendelkezésre.
Köztisztasági feladatok ellátását
közfoglalkoztatással oldják meg.
Szociális étkeztetést biztosítanak, falugondnoki szolgálatot
működtetnek, amelyre állami
normatívát, támogatást vesznek
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 összesen 30.487.000 forint,
tényleges kiadások 28.133.000
forint. Előző évi pénzmaradvány
2.351.000. forint, ez feladattal
nem terhelt. Az önkormányzat 1.558.000 forint VASIVIZ
részvénnyel és 9.130.000 forint
befektetési jeggyel rendelkezik. Hitel felvételére nem volt
szükség. Vagyonának bruttó értéke 140.000 forinttal csökkent
termőföld értékesítés miatt, így
az összesen 173.879.000 forint.
Az önkormányzat 2 főt teljes
munkaidőben (falugondnok,
szociális gondozó), 1 főt közfoglalkoztatottként alkalmazott.
Paksiné Kecze Tünde javasolta,
hogy az előterjesztés és tervezet
alapján Nemesrempehollós
Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a
rendeletet a képviselő-testület
fogadja el, ami egyhangúlag meg
is történt.
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Jó gazda az önkormányzat

Átalakítás, korszerûsítés
Javában folynak a művelődési ház és a szomszédos polgármesteri
hivatal felújítási munkálatai. A kultúrház mosdórészére már valóban ráfért a korszerűsítés, a helyiségek már ki vannak csempézve,
s a szerelési munkálatok vannak hátra. Hamarosan kicserélik a
nyílászárókat is. A hivatali épületrészben új, energiatakarékosságot
szolgáló nyílászárókat építettek be. (Felvételeink a kultúrház és a
hivatal megújulásáról készültek.)

Gyakran mondják, hogy a politikai-közéleti szereplők csak
addig ígérnek fűt-fát, amíg meg
nem választják őket. Nos, ez településünk önkormányzatáról
nem mondható el. A képviselőtestület Paksiné Kecze Tünde
polgármester vezetésével nem
szavakban, hanem tettekben
bizonyítja, hogy valóban a
lakosság érdekét tartja szem
előtt, jó gazdája a településnek. Már eddig is igyekeztek
kihasználni a pályázati lehetőségeket, ahonnan lehetett
támogatást szerezni, s amit
lehetett megvalósítani. Most
pedig annyi pályázati pénzt,
anyagi támogatást szereztek,
ami csaknem kiteszi az éves
költségvetést. S, persze ennek
látszata is van. Folynak a munkálatok a polgármesteri hivatal,
a művelődési ház felújításán,
rövidesen sor kerül a könyvtár

épületére is, s a nyár végére
megújulva ismét rendelkezésre
áll az EU-konform játszótér is.
S akkor még nem beszéltünk arról, hogy önrész nélkül sikerül
lecserélni a falubuszt egy új, kis
fogyasztású, környezetkímélő
Volkswagen kisbuszra. Ezek
pedig nem öncélú beruházások,
fejlesztések, valamennyi a falu
lakosságának a hasznára van.
Ahogy a nehéz anyagi helyzet
ellenére is ragaszkodott a képviselő-testület ahhoz, hogy mindig, s a szokásos jó színvonalon
rendezzék meg a hagyományos
falunapot. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy csak az nem történik
meg, csak az nem valósul meg,
ami az önkormányzat szándékán kívüli akadályba ütközik, s
persze, amire nincs elég pénz.
Ami van, ami jön, azzal viszont
jól sáfárkodik a falu vezetése.

l. e.  

Megújul a játszótér is
Ahogy felvételünk mutatja,
egyelőre kietlen területnek látszik a megyében az első között
átadott EU-konform játszótér.
Vandál kezek gondoskodtak
arról, hogy le kelljen bontani
a szabadtéri játékokat. Nos, –
mint Paksiné Kecze Tünde polgármestertől megtudtuk – rövi-

desen hozzálátnak a játszótér
megújításához. Újak lesznek a
játékok, s ezzel együtt felfrissítik
a homokozót is. Ha minden a
tervek szerint alakul, augusztus
elején ismét birtokba vehetik a
gyerekek a játszóteret, s ha a jó
idő kitart, akár az ősz végéig is
tarthat a beüzemelése.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés nem volt.
Születés nem volt.
Haláleset: Ilniczki János  (2014. 04. 20.)
A hozzátartozóknak részvétünk.

A napégés kezelése nem
gyógyítja meg a bőrt, illetve
nem akadályozza meg a bőr
károsodását, de csökkentheti
a fájdalmat, a duzzadást és a
kellemetlenséget. A napégés

jellemző módon néhány napon
belül önmagától is meggyógyul,
de bizonyos házi praktikákat
is jótékony hatásúak lehetnek.
Hasznosak a vény nélkül kapható gyulladáscsökkentő gyógyszerek, a hideg vizes borogatás,
illetve az aloe vera tartalmú
készítmények is. Ha a házi praktikák segítségével nem sikerül a
napégést helyrehozni, az orvos
által felírt alábbi gyógyszerek
segíthetnek:
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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA
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Választási
eredmények

Ha július, akkor falunap
Ápolva a hagyományokat az
önkormányzat idén is megrendezi a falunapot. Július 19-én,
szombaton a szokásos helyre
várják a település lakosságát,
ahol tartalmas program, finom
ételek és bál is várja a kilátogatókat. Az idei műsor is minden
korosztály érdeklődésére számot tarthat. Új trükkjeit mutatja
be a fiatal bűvész, Nagy Jonathan, aki szerepelt már itt falunapon. Főként a fiatalok érdeklődésére tarthat számot a Rock
and roll show. A sorokpolányi

színjátszók – akik a nőnapon is
megnevettették a megjelenteket
– vásári komédiát adnak elő.
Nem maradhat el a mindig vastapsot kiváltó operett-musical
egyveleg sem a zalaegerszegi
művészek előadásában, ahogy
elvárja a lakosság, hogy a Sipőcz
Rock Band is színpadra lépjen.
Ezúttal is szerveznek nős-nőtlen, valamint lányok-asszonyok
kispályás focimérkőzést, nem
hiányozhat majd a gyerekeknek
a vízi foci, a kézműves foglalkozás sem, s lehet jelentkezni

körömlakkozásra is. Kelemen
Ferenc ezúttal is levezényli az
erős emberek versenyét, az
éhséget pedig a szabadtéren
főzött vadételek csillapíthatják.
A szomjazók számára meg
persze rendelkezésre áll a garázsban az alkalmi betérő. A
falunapot ezúttal is bál zárja.
Most már csak az kell, hogy az
égiek is kegyesek legyenek a
rendezvényhez, melyre a falu
apraja-nagyját szeretettel várja
az önkormányzat. (Felvételünk
egy korábbi falunapon készült.)

Fontos döntéseket hoztak

Ha már leégtünk a napon
A nyár a nyaralás, a napozás
időszaka. A kellemes időtöltésnek
azonban egyik kellemetlen következménye lehet a napon történő
leégés. Ennek kezelésére érdemes
megszívlelni a következőket.   

NEMESREMPEHOLLÓSI

1. Nem szteroid gyulladásgátló készítmények. A nem
szteroid gyulladásgátlók csökkentik a fájdalmat, a gyulladást
és a duzzanatot, ami különösen
jótékony hatású a tünetek
kezdetekor. A vényköteles
nem szteroid gyulladás gátlók
erősebb hatásúak, mint a vény
nélkül kaphatók. Minden nem
szteroid gyulladás gátló irritálhatja a gyomrot és a beleket.
2. Corticosteroid gyógysze-

rek. A corticosteroid tartalmú gyógyszerek – például a
prednison – felgyorsítja a bőr
gyógyulását és csökkenti a
fájdalmat, a duzzanatot. Ezeket nem túl gyakran írják fel,
mert a gyógyszer csak 24-48
órán keresztül hat a napégést
követően. A corticosteroid
gyógyszerek alkalmazását nem
javasolják súlyos égések esetén,
mert fokozza az elfertőződés
kockázatát.

2014. március 13-án soros ülését tartotta önkormányzatunk
képviselő-testülete. Az ülésen
részt vett: Paksiné Kecze Tünde
polgármester, Horváth Józsefné, Kapui Lajosné, Paksi János
képviselők, valamint dr. Takács
Ervin jegyző. Az ülés elején
a polgármester bejelentette
Lengyel János alpolgármester
elhalálozását.
Az első napirendi pontként
Paksiné Kecze Tünde tájékoztatta a képviselőket a nem

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével
kapcsolatos közszolgáltatási
szerződés megkötéséről a szőcei
Vasi JA-SA Kft-vel. A testület
ugyanis az elmúlt ülésen elfogadta a Vasi JA-SA Kft. ajánlatát 2.300 ft/m3 + ÁFA áron
a szennyvíz elszállítására és
ürítésére vonatkozóan, amelyet
a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett körmendi szennyvízgyűjtő
telep fogad be. Az erre vonatkozó közszolgáltatási szerződést
a jegyző előkészítette, amelynek

elfogadását javasolta a 2014.
március 15-től–2017. március
14-ig terjedő időszakra. A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a településről a szippantott szennyvíz elszállítására és
ártalmatlanítására vonatkozóan
a közszolgáltatási szerződést
3 évre megköti a Vasi JA-SA
Kft-vel. A következő napirendi
pontnál a polgármester az előző
napirendhez kapcsolódóan a
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltaFolytatás a 2. oldalon

Országgyűlési képviselő-választás   nemesrempehollósi
eredményei:
Választásra jogosultak száma:
231
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 124
Érvényes szavazatok száma: 124
A szavazatok száma pártlistánként: MCP 0, A HAZA NEM
ELADÓ MOZGALOM PÁRT 0,
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 0, FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 0, ÚDP 1, FIDESZKDNP 73, SEM 1, LMP 4, JESZ
0, ÚMP 0, MUNKÁSPÁRT 0,
SZOCIÁLDEMOKRATÁK 0,
KTI 0, EGYÜTT 2014 0, ZÖLDEK PÁRTJA 0, ÖSSZEFOGÁS
0, MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
18, JOBBIK 27
A szavazatok száma jelöltenként: Mester Dávid (SEM) 2,
Bana Tibor (JOBBIK) 30, Tóth
Attila Géza (A HAZA NEM
ELADÓ) 0, Baracska Péter
Róbert (LMP) 4, Takács Ádám
(ÚDP) 0, Horváth István Mihály
(SMS) 0, Pillei Róbert (SZMP)
0, Sallai Ivett (FKGP) 0, Nagy
Gergő (SZAVA) 0, Horváth
Csabáné (MCP) 0, Bognár Erik
(SZDP) 0, Góman Károlyné
(KMSZ) 0, Sütő János Zoltán
(JESZ) 0, Wrzava Pál (MSZPEGYÜTT-DK-PM-MLP) 18,
Racker Béla (ÚMP) 0, V.Németh
Zsolt (FIDESZ-KDNP) 70
Európai parlamenti választás
nemesrempehollósi eredménye:
Választásra jogosultak száma:
233
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 58
Érvényes szavazatok száma: 58
MSZP 4, 6.9%, SMS, 0, 0.0 %,
FIDESZ-KDNP 38, 65.52%, A
HAZA NEM ELADÓ 0, 0.0%,
JOBBIK 12, 20.69%, LMP 3,
5.17%, EGYÜTT-PM 0, 0.0%,
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
1, 1.72 %

