NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
2014. február 27-én megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről

7/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
LEADER Akciócsoporthoz csatlakozás
8/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési tanácsadó díj kifizetésére pénzügyi keret biztosítása
9/2014.(II.27.)Képviselő-testületi határozat
Falugondnoki gépjármű beszerzésére árajánlatok bekérése
10/2014.(II.27.)Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési Bírálóbizottság létrehozása
11/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Támogatási igény benyújtása, mint adósságkonszolidációban részt nem vevő település
részéről
12/2014.(II.27.)Képviselő-testületi határozat
Vasi JA-SA Kft árajánlat elfogadása folyékony hulladék elszállítására
13/2014.(II.27.)Képviselő-testületi határozat
Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. Felhívása aszfalt burkolat helyreállítására

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én
megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nemesrempehollós
Az ülésen jelen vannak: Paksiné Kecze Tünde polgármester, Lengyel János alpolgármester, Kapui Lajosné, Horváth Józsefné, Paksi János képviselők
Dr. Takács Ervin jegyző.

Paksiné Kecze Tünde polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket. Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy az 5 fő képviselőből mind az 5 fő
képviselő jelen van. A képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a képviselő-testületnek a meghívó szerinti napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:
Napirend
1./ LEADER akciócsoporthoz való csatlakozás
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
2./ Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
3./ Falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatos döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
4./ Nemesrempehollós, mint adósságkonszolidációban nem részesülő település, támogatás
igénylése
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
5./ Folyékony hulladék szállítására érkezett ajánlat megtárgyalása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
6./ Egyebek
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
7./ Önkormányzati segély kérelmek elbírálása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester

1./ LEADER akciócsoporthoz való csatlakozás
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester

(Írásos előterjesztés jegyzőkönyv melléklete.)
Polgármester az írásos előterjesztés alapján javasolja a képviselő-testületnek, hogy
Nemesrempehollós település a 2014-2020-as programozási időszakban a Vasi Hegyhát –
Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesülethez csatlakozzon. Kistérségi ülésen a
polgármesterek előzetesen megvitatták és az alapján született a döntés az előterjesztésre. A
településnek pályázati lehetőségek szempontjából előnyös a csatlakozás.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
7/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete
1. az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító hatóságának 5/2014.(II.6.)
közleménye alapján részt kíván venni a Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú
Turisztikai Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a csatlakozási szándék aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 3.

2./ Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a falugondnoki gépjárműre beadott pályázaton
az önkormányzat 10 millió forintot nyert. Az új falugondnoki gépjármű beszerzése kapcsán
több teendőnk is van. Többek közt közbeszerzési tanácsadó kiválasztása az eljárás
lefolytatásához.
Paksi János képviselő elmondja, hogy a Volkswagen autószalonokban, ahol be kell szerezni a
gépjárművet azt a tájékoztatást kaptuk, hogy olcsón tudnak ajánlani erre megfelelő
képesítéssel rendelkező közbeszerzési tanácsadót. Az elhangzott ajánlati ár 114.000 ft + ÁFA
volt.
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy mivel több önkormányzat is nyert
falugondnoki gépjármű pályázaton, közbeszerzési tanácsadó is mindenhol kell, az ár
valószínű lesz ennél kevesebb is, hallott 90.000 ft + ÁFA árról.
Javasolja, hogy a testület hagyjon jóvá egy keretösszeget a közbeszerzési tanácsadó díjára, és
a legalacsonyabb ajánlatot fogadjuk majd el.
Polgármester javasolja az elhangzottak alapján közbeszerzési tanácsadó díjra 130.000 forint
keretösszeget megállapítani. A legalacsonyabb ajánlatot adók közül kiválasztani a
közbeszerzési tanácsadót.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:

8/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki gépjármű beszerzési
eljárásban közbeszerzési tanácsadó díj kifizetésére bruttó 130.000 ft, azaz Egyszázharmincezer forint keretösszeget állapít meg 2014. évi adó bevételek terhére.
Megbízza a polgármestert e keret összegen belül a három legalacsonyabb ajánlatot válassza
ki és terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatos döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester a képviselőket tájékoztatja, hogy jegyző úr és Paksi János képviselőnk,
falugondnokunk közösen felkerestek több autószalont, hogy személyesen is megtekintsék a
Volkswagen típusú gépjárműveket. A pályázat szerint Volkswagen típusú gépjárművet lehet
csak vásárolni. Most arról van tájékoztatásunk, hogy más márka is lehet, ha a kiírt
feltételeknek mindenben megfelel. Az elnyert 10 millió forintot mindenképpen el kell költeni,
de nem mindegy, hogy ezért az összeért milyen felszereltségű gépjárművet kapunk. A
megtekintett Volkswagen gépjárművek keskenyebbek, szűkebbek és a felszereltségük is
rosszabb, mint a jelenlegi Renault típusú falugondnoki gépjárművünké.
Paksi János képviselő elmondja, hogy nagyon oda kell figyelni minden szalon esetében az
ajánlattal, mert egyes dolgokat külön megrendelésre adnak plusz pénzért. Nekünk pedig nem
mindegy, hogy milyen felszereltségű lesz az autónk és mennyibe kerül.
Polgármester javasolja, hogy három különböző márka kínálatát nézzük meg: a Renault, Ford,
Volkswagen. A számunkra legkedvezőbb feltételű gépjárművet választjuk ki.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
9/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a falugondnoki
gépjármű beszerzése érdekében három márkaképviselet: Volkswagen, Renault, Ford
falugondnoki gépjárműre kiírt pályázati feltételeknek megfelelő gépjármű kínálatát tekinti
meg és kér árajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 31.
Polgármester javasolja a falugondnoki gépjármű beszerzési eljárás lefolytatásához
Közbeszerzési Bírálóbizottság létrehozását. A Bizottság legalább háromtagú kell, hogy legyen
és a közbeszerzési eljárás tárgyában szakértelemmel rendelkezzenek tagjai. Javasolja
tagjainak Dr. Takács Ervin jegyzőt, Berbás Péterné gazdálkodási főelőadót és Balogh
Tamánsé igazgatási főelőadót.

Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete Közbeszerzési Bírálóbizottságot hoz
létre. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak választja: Dr. Takács Ervin jegyzőt, Berbás
Péterné gazdálkodási főelőadót, Balogh Tamásné igazgatási főelőadót.
Megbízza a Közbeszerzési bírálóbizottságot a falugondnoki gépjármű beszerzése kapcsán
írásbeli szakvélemény és döntési javaslat előkészítésével.
Felelős: bizottság tagjai
Határidő: 2014. március 31.

4./ Nemesrempehollós, mint adósságkonszolidációban nem részesülő település, támogatás
igénylése
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Pályázati lehetőség nyílt azon önkormányzatok számára, akik nem vehették igénybe a 2012.
évben kiírt törlesztési célú támogatást, sem a 2013. évben zajló adósságkonszolidációs
támogatást. Nemesrempehollós településnek nem volt hitele, így ezeket nem tudta igénybe
venni. Lehetősége van ezeknek az önkormányzatoknak fejlesztéseket eszközölni a
településükön, amelyre esetleg az adósság elkerülése végett nem jutott korábban keret. A
támogatás 100 %-os. A pályázatban igényelhető összeg lakosságszámtól függ. A településünk
esetében 100-300 fő lakosságszám között 2.950.000 forint. A támogatás milyen célokra
igényelhető a 10/2014 (II.19.) BM rendelet tartalmazza.
Polgármester javasolja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak kátyúzására,
a Rákóczi utcai csapadékvíz áteresz javítására, Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház
felújítására nyújtsa be támogatási igényét.
Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozza:

11/2014.(II.27.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete – belügyminiszter 10/2014.(II.19.)
BM. rendelete alapján – Nemesrempehollós, mint adósságkonszolidációban részt nem vevő
település részéről a lakosságszám alapján igényelhető 2.950.000 ft-ra, azaz Kettőmilliókilencszázötvenezer forintra támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzati tulajdonban
lévő belterületi utak kátyúzására, csapadékvíz áteresz javítására, Polgármesteri Hivatal
felújítására, Művelődési Ház nyílászáró cseréjére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 6.
5./ Folyékony hulladék szállítására érkezett ajánlat megtárgyalása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester

Polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően
ajánlattételi felhívást tett közzé a településre vonatkozóan a folyékony hulladék elszállítására.
A településen nincs szennyvízcsatorna hálózat, kötelező a közszolgáltatás biztosítása, a
közszolgáltatási szerződés megkötése.
Az ajánlattételi felhívásra egy ajánlat érkezett a Vasi JA-SA Kft. részéről. Az ajánlat
folyékony hulladék elszállítására 2.300 ft + ÁFA köbméterenkénti árat tartalmaz településünk
vonatkozásában. Fizetés helyszínen készpénzben a munkavégzés után számla ellenében. A
szükséges engedélyeket csatolták. A szennyvizet a Vasivíz Zrt. Körmendi-Szombathelyi
telephelyén ürítik ki. Az elszállított mennyiség ürítési díja a kft-t terheli.
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy ugyanúgy kötelező a folyékony
hulladékra a közszolgáltatási szerződés megkötése, mint a szilárd hulladékra volt.
Paksi János képviselő az ajánlatban szereplő árat elég szép összegnek tartja.
Dr. Takács Ervin jegyző válaszol, hogy kevés cég van a megyében, akik ezzel foglalkoznak.
A telephelyek a településtől távol vannak, a költségeket ez is növeli. Három ajánlattételi
felhívást küldtünk ki. Ez az egy ajánlat érkezett.
Paksiné Kecze Tünde polgármester javasolja az ajánlat elfogadását annak érdekében, hogy a
törvényi kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni. A szerződés megkötése legfeljebb tíz évre
lehet. Javasolja, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötésével bízza meg a testület és
legalább 3 évre szóljon.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
12/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasi JA-SA Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 9935 Szőce, Petőfi Sándor utca 7. sz. ajánlatát Nemesrempehollós
település közigazgatási területén ingatlanokon keletkező háztartási szennyvizek begyűjtésére
és a kijelölt helyen történő elhelyezésére, ártalmatlanítására 2.300 ft +ÁFA /m3 áron
elfogadja.
A Vasi JA-SA Kft-vel a közszolgáltatási szerződés előkészítésével a polgármestert megbízza.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre azonnal
6./ Egyebek
Előadó: Paksiné Keceze Tünde
Paksiné Kecze Tünde polgármester szól arról, hogy a nemesi buszforduló állapota nagyon
rossz.
A buszforduló a Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor utca találkozása. Nincs külön helyrajzi
száma. Az út a közútkezelő tulajdona. Javasolja, hogy a hibát jelezzék a közútkezelő felé
annak érdekében, hogy a kátyúzása, helyreállítása megtörténjen.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:

13/2014.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy írásban felhívja a Vas
Megyei Állami Közútkezelő Kht. figyelmét, hogy a Nemesrempehollós Kossuth Lajos és
Petőfi Sándor utca találkozásánál lévő állami tulajdonú terület, amely az ingatlan
nyilvántartás szerint az állami tulajdonú és fenntartású közút elválaszthatatlan része (külön
helyrajzi száma nincs), nagyon rossz minőségi állapotban van. Az aszfalt útburkolat több
helyen sérült, ennek következtében a javítása elengedhetetlenné vált.
Kérjük a közútkezelőt, hogy helyreállítási kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget.

Felelős: polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

Polgármester az önkormányzati segély kérelmek elbírálása napirendi pont tárgyalására zárt
ülést rendel el.

Kmft.

Paksiné Kecze Tünde
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

