NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
2014. március 13-i rendes nyilvános ülésről

4/2014.(III.14.) Önkormányzati Rendelet
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról.
5/2014.(III.14.) Önkormányzati Rendelet
Filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályok
16/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Közszolgáltatási szerződés szennyvíz elszállítására, ártalmatlanítására
17/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi, gyámügyi munkáról
18/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról beszámoló
19/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Falugondnoki szolgálat 2013. évi munkájáról beszámoló
20/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Képviselő kizárása döntésből
21/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Szolgálati lakás megszüntetése és új kialakítása
22/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Vizesblokk és teakonyha kialakítása Polgármesteri Hivatal épületéből

23/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Művelődési Ház nyílászárói cseréjében döntés
24/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési szabályzat elfogadása
25/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési terv elfogadása
26/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési eljárás lebonyolítására vállalkozó megbízása
27/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Mikrobusz beszerzésére hirdetmény közzététele nélküli eljárás megindítása
28/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Helyi Választási Bizottságba póttagok választása
29/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester kizárása döntésből
30/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Polgármester részére laptop vásárlása
31/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Motorfűrész, fűkasza vásárlásában döntés
32/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Kézi szerszámok vásárlásának engedélyezése
33/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Megállapodás falugondnok helyettesítésére
34/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzat elfogadása
35/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Önkormányzat stabilitási programjának elfogadása
36/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása
37/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Művelődési Ház vizesblokkjának teljes felújítása
38/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Játszótér felújítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nemesrempehollós
Az ülésen jelen vannak: Paksiné Kecze Tünde polgármester, Horváth Józsefné, Kapui
Lajosné, Paksi János képviselők,
dr. Takács Ervin jegyző
Paksiné Kecze Tünde polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
A képviselő-testületi ülést egy szomorú hírrel kezdené. Lengyel János képviselő,
alpolgármester elhunyt.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a négy főre csökkent képviselő-testületi tagból mind
a négy fő jelen van.
A képviselő-testületi ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja a képviselő-testületnek a Meghívó szerinti napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő napirendet elfogadja:
Na p i r e n d
1./ Folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Pakisné Kecze Tünde polgármester
2./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
3./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a filmforgatási célú
közterület használatra vonatkozó szabályokról.
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
4./ Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásról
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
5./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
6./Falugondnok 2013. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Paksi János falugondnok
7./Könyvtár pályázattal és szolgálati lakás megszüntetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester

8./Polgármesteri Hivatal felújításának kivitelezőjéről döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
9./ Művelődési Ház külső nyílászáróival kapcsolatos döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
10./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Dr. Takács Ervin jegyző
11./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
12./ Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
13./ Falugondnoki mikrobusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
14./ Helyi Választási Bizottságba póttagok megválasztása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
15./ Szolgálati laptop vásárlás a polgármester részére
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
16./ Önkormányzat részére fűkasza és motorfűrész vásárlás
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
17./ Önkormányzati épületek felújításához kapcsolódó kéziszerszámok vásárlása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
18./ Egyebek
19./ Önkormányzati segély kérelmek elbírálása
1./ Folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Pakisné Kecze Tünde polgármester
Paksiné Kecze Tünde polgármester a képviselőket tájékoztatja a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötéséről a
Vasi JA-SA Kft-vel Szőce. A képviselő-testület az elmúlt ülésen elfogadta a Vasi JA-SA kft.
ajánlatát 2.300 ft/m3 + ÁFA áron a szennyvíz elszállítására és ürítésére vonatkozóan, amelyet
VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett körmendi szennyvízgyűjtő telep fogad be. Az erre vonatkozó
közszolgáltatási szerződés a jegyző úr által előkészítésre került, melynek elfogadását a
javasolja hosszabb távra 2014. március 15-től – 2017. március 14-ig.
Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetért és 4 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16/2014. (III.13.)Képviselő-testületi határozat

Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a településről a szippantott szennyvíz
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozóan a közszolgáltatási szerződést 3 évre 2014.
március 15-től – 2017. március 14-ig megköti a Vasi JA-SA Kft-vel (9935 Szőce, Petőfi
Sándor utca 7.).
Közszolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, 2017. március 14.
2./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Paksiné Kecze Tünde polgármester előterjeszti az előző napirendhez kapcsolódóan a
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról a rendelet tervezetet. Az
önkormányzatnak a közszolgáltatási szerződésen túl a szolgáltatásról rendelet is kell alkotnia
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C §(2) bekezdése alapján.
Jegyző úr elkészítette a rendeletet-tervezetet, melyben 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 megkötöttük, illetve a lerakóhely adatai.
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés alapján a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület az előterjesztés és javaslat alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő rendeletet alkotja:
4/2014 (III.14.) Önkormányzati rendelet
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról.
Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

3./ Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a filmforgatási célú
közterület használatra vonatkozó szabályokról.
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Paksiné Kecze Tünde polgármester a napirend kapcsán elmondja, hogy a kormányhivatal
felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy aki még nem tette meg, a rendeletet törvényi
felhatalmazás – a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény - alapján kötelezően alkossa
meg.
Dr. Takács Ervin jegyző megerősíti a polgármester által elmondottakat. A rendeletet az
országos szabályozásnak megfelelően előkészítette.
Polgármester javasolja a rendelet elfogadását az előterjesztés és rendelet tervezet szerint.
Képviselők egyetértenek az elhangzottakkal és a kötelező szabályozásnak eleget kívánnak
tenni.

Polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotják:
5/2014.(III.14.) Önkormányzati Rendelet
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a filmforgatási célú
közterület használatra vonatkozó szabályokról.
Rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
4./Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásról
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Az előző évi munkáról szóló beszámoló elkészítését a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény írja elő.
Az írásos beszámolót a képviselők kézhez kapták. Polgármester további kiegészítést nem
kíván tenni.
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja arról a testületet, hogy 2013. január 1-től gyámügyben is
több hatáskör átkerült a járási hivatalokhoz. Gyámügyben jegyzői hatáskörben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
maradt.
Hozzászólás nem volt.
Polgármester javasolja a gyermekek védelméről szóló beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
17/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi gyermekvédelmi és
gyámügyi munkáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés alapján elfogadja.
Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Felelős: jegyző
Határidő: minden év május 31.
5./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester a napirend kapcsán elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat is köteles előző
évi munkájáról beszámolót készíteni. Nagy Endréné a szolgálat vezetője által elkészített
beszámolót a képviselők szintén írásban kézhez kapták.
Elfogadásra javasolja a beszámolót az írásos előterjesztés alapján.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
18/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés alapján elfogadja.
Beszámoló írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Felelős: polgármester, gyermekjóléti szolgálat vezetője
Határidő: folyamatos
6./Falugondnok 2013. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Paksi János falugondnok

Paksi János falugondnok írásos beszámolóját kiegészíti azzal, hogy igyekezett minden
lakosságtól érkező igényt teljes mértékben kiszolgálni, a kérelmek alapján a munkát
összehangolni. Az óvodásokat, alsó tagozatosokat hozza-viszi Egyházasrádócra az óvodába,
illetve iskolába. Naponta áthozza az ebédet és segít annak kiosztásában. Intézi a hivatalos
ügyeket, gyógyszertárba kiváltja a gyógyszereket Ezek a napi rutin feladatok. E mellett sok
mást is meg kell oldani. Nagyon igyekszik úgy összehangolni a tennivalókat, hogy mindenkit
el tudjon vinni, ügyét el tudja intézni. Sajnos nagy ritkán előfordul, hogy nem mindenki
megelégedésére.
Paksiné Kecze Tünde polgármester szeretné elmondani, hogy mivel a falugondnoki
szolgálatra lebontott állami keret nem fedezte a falugondnoki szolgálat költségeit a tavalyi
évben jobban oda kellett figyelni a szervezettebb szállításra ezzel ésszerűen csökkenteni a
gépjármű kilométer futását.
A falugondnoki szolgálat állami támogatása 2014. évben emelkedett a tavalyihoz képest.
Javasolja a beszámoló elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással a következő határozatot hozza:
19/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót az írásos előterjesztés alapján elfogadja.
(Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester, falugondnok
Határidő: folyamatos
7./Könyvtár pályázattal és szolgálati lakos megszüntetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester felkéri Dr. Takács Ervin jegyző urat ismertesse a napirendet.
Dr. Takács Ervin jegyző a könyvtár pályázaton elnyert nettó 10.957.386 forint
felhasználásáról a következő tájékoztatást adja. Ezt az összeget a könyvtár épület
hőszigetelésére, nyílászárói cseréjére, tető héjazatnak cseréjére, és a könyvtárszoba belső
felújítására nyertük el. Az épületben nem csak a könyvtár, hanem egy szolgálati lakás is van.
A szolgálati lakás felújítását nem támogatják, 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. Az épület egy része kívül fel van újítva, egy része meg nem, félig új tető,
félig nem. Ennek megoldására lenne egy javaslat. A pályázatot emiatt nem fogjuk
visszautasítani, inkább megszüntetjük a szolgálati lakást az épületben.

Polgármester elmondja, hogy a Széchenyi u. 14. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületéből
alakítanánk ki a lakást. A jelenlegi könyvtár épületben lakó bérlő, Horváth Józsefné
képviselő, átköltözne.
Horváth Józsefné képviselőnek nincs kifogása a megoldás ellen. Egyedül él, számára meg fog
felelni. A jelenlegi szolgálati lakás kettő szobájából is csak egyet használt.
Polgármester javasolja, hogy minél előbb induljon a beruházás, mivel októberig végezni kell
annak érdekében, hogy a támogatást le tudjuk hívni.
Horváth Józsefné képviselő az ügyben bejelenti személyes érintettségét és kéri továbbra is
nyílt ülésen megtárgyalni az előterjesztést.
Polgármester szavazásra teszi fel a kizárást.
Jelen lévő képviselők a polgármester javaslatára 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1
tartózkodással a következő határozatot hozzák:
20/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Józsefné képviselőt
személyes érintettsége miatt a könyvtár pályázattal és szolgálati lakás megszüntetésével
kapcsolatos döntésből, Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos döntésből kizárja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Polgármester javasolja, hogy a könyvtár pályázaton elnyert támogatás teljes felhasználása
érdekében a képviselő-testület értsen egyet az épületben lévő szolgálati lakás
megszüntetésével és annak a Polgármesteri Hivatalból való kialakításával.
Polgármester javaslatára a jelenlévő 4 képviselő 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, 1 kizárt képviselő szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
21/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemesrempehollós, Széchenyi u. 20.
szám alatti könyvtár épület felújítására elnyert nettó 10.957.386 forint teljes támogatás
igénybevétele céljából az épületben lévő szolgálati lakást megszünteti.
Új szolgálati lakást alakít ki a Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14. szám alatti Polgármesteri
Hivatal épületéből.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

8./Polgármesteri Hivatal felújításának kivitelezőjéről döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Az adósságkonszolidáció kapcsán az önkormányzat 2.950.000 forintos támogatásban
részesült. Ebből a pénzből a Belügyminisztérium jóváhagyása alapján megvalósítható a
polgármesteri hivatalban a komplett vizesblokk 1.500. 000 forint, a művelődési ház összes

nyílászáróinak cseréje 1. 050. 000 ft, a település önkormányzati tulajdonban lévő belterületi
útjain lévő kátyúk aszfaltozása 200.000 ft, továbbá a Rákóczi u. 234. hrsz. előtt lévő
beszakadt áteresz helyreállítása 200.000 forint erejéig.
Polgármester az előző napirendhez kapcsolódóan kéri a képviselők döntését. A Polgármesteri
Hivatalnál a 1,5 millió forint összegű beruházással komplett vizesblokk, illemhelyiség és
külön helyiségben zuhanyzó, mosdó stb., valamint egy teakonyha kialakítására a
legkedvezőbb árajánlatot nyújtó kivitelezővel Schneck István 8597 Döbrönte, Bittva u. 3.
szám alatti egyéni vállalkozóval kösse meg a szerződést. A polgármester tájékoztatja a
képviselőket, hogy polgármesteri hivatal felújításra érkezett még 2.390.000 forintos árajánlat
is. A támogatás során 1.500.000 forint összeg erejéig szerettük volna a polgármesteri hivatalt
felújítani. A Belügyminisztérium is engedélyezte a tervezett felújítást a fenti összeg erejéig.
Most a már bekért árajánlatok alapján biztosan állítható, hogy ebből jóval kevesebb pénzből is
megoldható a teljes tervezett felújítás.
A polgármester javasolja, hogy az egyéb napi rendi pontok alatt tárgyalják a polgármesteri
hivatal felújítása során megspórolt 400.000-500.000 forint sorsát.
Polgármester javasolja a Polgármesteri Hivatal felújítása során komplett vizesblokk és egy
(illemhelyiség, zuhanyzó,mosdó) egy teakonyha kialakításával értsenek egyet. A felújításra
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó kivitelezővel Schnek István 8597 Döbrönte, Bittva u. 3. sz.
alatti egyéni vállalkozóval kösse meg a kivitelezői szerződést az önkormányzat.
Polgármester előterjesztése és javaslata alapján a jelenlévő 4 képviselő 3 igen szavazattal, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással, 1 kizárt képviselő szavazati aránnyal a következő
határozatot hozza:
22/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14.
szám alatti Polgármesteri Hivatalból komplett vizesblokkot, 1 teakonyhát alakít ki. A
kivitelező munkálatok elvégzésére szerződést köt Schnek István 8597 Döbrönte, Bittva u. 3.
sz. alatti egyéni vállalkozóval A beruházás finanszírozása az adósságkonszolidációban részt
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából történik. A szerződés aláírására
a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

9./ Művelődési Ház külső nyílászáróival kapcsolatos döntés
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselő testületi tagokat, hogy a Művelődési Ház összes külső
nyílászáróira árajánlatokat kértünk be. A legkedvezőbb árajánlatot a következő nagyméretű
nyílászárokra, helyszínre történő leszállítással együtt a Geriko Kft (8500 Pápa, Gyimóti út
54.) adta összesen 1.049.000, azaz egymillió negyvenkilencezer forintért
Műanyag bukó-nyíló ablak 1120 mm X 2060 mm 8 darab
Műanyag középen-nyíló ablak 1660 mm X 1370 mm 2 darab
Műanyag ajtó kétszárnyú 1500 mm X 2600 mm 1 darab
Műanyag oldalt nyíló ajtó1500 mm X 3000 mm 1 darab
Polgármester szavazásra teszi fel az ajánlatot.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy megbízza a polgármester asszonyt a Geriko Kft.-vel a
szerződés megkötésére, ezért 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot
hozza:
23/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14.
szám alatti Művelődési Ház nyílászáróinak legyártására és helyszínre szállítására - összesen
1.049.000 forint, azaz egymillió negyvenkilencezer forint összegben - a Geriko Kft.-vel
(8500 Pápa, Gyimóti út 54.) szerződést köt. A beruházás finanszírozása az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából
történik. A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
10./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnak 2014.
évben bizonyosan kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia a falugondnoki busz beszerzése
kapcsán. A szabályzatot írásban kiküldtük.
A közbeszerzési szabályzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII törvénynek megfelelően
határozza meg Nemesrempehollós önkormányzatának közbeszerzési eljárásai előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének rendjét, a nevében eljáró, az eljárásba bevont
személyek, illetve szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási
rendjét.
Polgármester az előterjesztés alapján
közbeszerzési szabályzatának elfogadását.

javasolja

Nemesrempehollós

Önkormányzat

Képviselő-testület a polgármester javaslatára 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
24/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete Nemesrempehollós önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát – a tervezet - alapján elfogadja.
Közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv melléklete.

11./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester a közbeszerzési szabályzat elfogadása után javasolja az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervének elfogadását. A közbeszerzési tervben a falugondnoki mikrobusz
beszerzése szerepel az árubeszerzés címszó alatt. Az önkormányzat építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre közbeszerzést 2014. évben nem tervez.
Javasolja az előterjesztés alapján a közbeszerzési terv elfogadását.

Képviselő-testület a javaslat alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:

25/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII.tv.33.§-ának (1) bekezdésére figyelemmel 2014. évi közbeszerzési tervét az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja, azzal, hogy a közbeszerzési terv
elkészítéséig közbeszerzési eljárás megindítására nem került sor.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
12./ Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen döntés született arról,
hogy kérjünk árajánlatot a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a legalacsonyabb
árajánlatot válasszuk ki.
A beérkezett ajánlatok közül javasolja Papp Tibor egyéni vállalkozó Sorkikápolna, Kossuth u.
6. szám alatti lakos árajánlatát közbeszerzési tanácsadás nyújtására, közbeszerzési eljárás
teljes körű bonyolítására nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésig 90.000 ft–al. A
szolgáltatást ÁFA nem terheli, mert a vállalkozó nem alanya az ÁFÁ-nak.
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
26/2014. (III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki mikrobusz beszerzése
közbeszerzési eljárás lebonyolítására Papp Tibor egyéni vállalkozó Sorkikápolna, Kossuth u.
6. szám alatti lakost bízza meg 90.000 ft, azaz Kilencvenezer forint vállalkozói díjért, amely
szolgáltatást ÁFA nem terhel.
A vállalkozói díj nem tartalmazza a hirdetmény közzétételének esetlegesen felmerülő díját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Falugondnoki mikrobusz beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester javasolja a bíráló bizottság előterjesztése alapján a közbeszerzési eljárás
megindítását. A beszerzés becsült értéke nettó 10.000.000 ft. A közbeszerzési törvény alapján
hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatását javasolja. Javasolja az ajánlattételi
felhívást 3 db ajánlattételre alkalmas ajánlattevőnek megküldeni: Göcsej Autóház kft,
Zalaegerszeg, Ring Autó Kft. Veszprém, Walter autó Kft. Sopron.
Képviselő-testület polgármester javaslatával egyetért és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
a következő határozatot hozza:

27/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Mikrobusz beszerzése”
tárgyában a Kbt. 122/A § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli eljárást indít.
Nemesrempehollós
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza
Nemesrempehollós község polgármesterét, hogy „Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről”
szóló 103/2013.(XI.18.) VM rendelet módosulása esetén az ajánlati felhíváson és
dokumentációs a szükséges módosításokat átvezesse a Bíráló Bizottság javaslata alapján.
Jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívást és dokumentációt elfogadja.
Az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági társaságok körét az alábbiakban határozza meg:
1. Göcsej Autóház Kft
8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 1.
06302043203
ertekesítes@gocsejauto.hu
2. Ring autó Kft.
8200 Veszprém, Észak keleti útgyűrű 18.
Vizi Ákos
0688579830
avizl@ringautokft.hu
3. Walter Autó Kft.
9400 Sopron, Pozsonyi út 57-63.
Németh Zoltán
0699512487
znemeth@walterauto.hu
Határidő: ajánlattételi felhívás megküldésére: 2014. április 14.
Felelős: Dr. Takács Ervin jegyző bíráló bizottság elnöke
14./ Helyi Választási Bizottságba póttagok megválasztása
Előadó: dr. Takács Ervin jegyző
Dr. Takács Ervin jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy felül kell vizsgálni az országgyűlési
képviselő választás előtt a Helyi Választási Bizottság létszámát. A bizottság megbizatása
egyébként a helyi polgármester és önkormányzati képviselők választása előtt jár le. A
bizottság 5 tagját megkérdeztük, akik továbbra is vállalják a tisztséget. Egy póttagja volt a
bizottságnak, aki időközben elköltözött a településről. A választási bizottságba kettő póttagot
kell választania a képviselő-testületnek. A tagok, póttagok személyére a jegyző tesz
javaslatot.
A Nemesrempehollósi Helyi Választási Bizottság póttagjainak javasolja: Gelesits Jánosné
9782 Nemesrempehollós, Dózsa Gy. u. 26. és Horváth Irén 9782 Nemesrempehollós, Kossuth
u. 2. szám alatti lakosokat. Nekik csak akkor kell belépni, ha a tagok közül valaki
akadályoztatva lenne a választás napján.
Polgármester a jegyző előterjesztésére Gelesits Jánosné és Horváth Irén HVB póttaggá történő
választását szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület a javaslat és előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:

28/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete Nemesrempehollós Helyi Választási
Bizottság póttagjának választja:
Gelesits Jánosné 9782 Nemesrempehollós, Dózsa Gy.u .26.,
Horváth Irén 9782 Nemesrempehollós, Kossuth u. 2. sz. alatti lakosokat.
Felelős: jegyző
Határidő: eskütételre azonnal
15./ Szolgálati laptop vásárlás a polgármester részére
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
A polgármester asszony tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy a jelenlegi szolgálati
laptopja az idő folyamán elhasználódott, bármikor várható, hogy végleg meghibásodik.
Szeretné kérni a képviselő-testületi tagokat, hogy engedélyezzék részére egy új laptop
vásárlást bruttó 150.000, azaz százötvenezer forint erejéig. Nem kívánja most megvásárolni,
hanem csak akkor, ha a laptopja végleg megadná magát, de ha tönkremegy, ne kelljen neki
emiatt egy képviselő-testületi ülést összehívnia.
Polgármester az ügyben bejelenti személyes érintettségét és kéri továbbra is nyílt ülésen
megtárgyalni az előterjesztést.
Polgármester szavazásra teszi fel a kizárást.
Jelen lévő képviselők 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozzák:
29/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete Paksiné Kecze Tünde polgármestert
személyes érintettsége miatt a laptop vásárlásával kapcsolatos döntésből kizárja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Az előterjesztés alapján a jelenlévő 4 képviselő 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással, 1 kizárt képviselő szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
30/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete polgármester részére egy darab laptop
vásárlását maximum bruttó 150.000 ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint erejéig engedélyezi a
2014. évi helyi adóbevétel terhére.
16./ Önkormányzat részére fűkasza és motorfűrész vásárlás
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat, hogy jelenleg 2 db olyan stihl típusú
fűkaszát használnak az önkormányzat dolgozói, amely a hivatal nyilvántartása szerint is 0-ra
íródott, mert már több mint 8 évesek. A javításuk nem lenne ésszerű, mert többe kerülne a
komplett felújításuk, mint egy új fűkasza vásárlása, amihez még garancia is jár.
Kértek be árajánlatot a Husqvarnatól és a Stihltől is 2 darab fűkasza és 2 darab motorfűrész
vásárlásra. A husqvarna kedvezőbb árajánlott adott, kéri hogy a képviselő-testület
engedélyezze bruttó 350.000 ezer forint erejéig a 2 darab új Husqvarna típusú motorfűrész és
2 darab új Husqvarna típusú benzines fűkasza vásárlását. Ezekkel a gépekkel hosszú távon
megoldható lenne a település közterületinek fenntartása.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
31/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete 2 darab Husqvarna típusú motorfűrész
és 2 darab Husqvarna típusú benzines fűkasza vásárlását engedélyezi bruttó 350.000 ft, azaz
Háromszázötvenezer forint értékben a helyi adóbevétel terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
17./ Önkormányzati épületek felújításához kapcsolódó kéziszerszámok vásárlása
Előadó: Paksiné Kecze Tünde polgármester
Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az apróbb karbantartási munkálatokat saját
házon belül is meg lehetne oldani, ha rendelkezésre állnának megfelelő kéziszerszámok.
Talicskát, lapátot és más többi kisebb kéziszerszámot használni tudnák a közcélúak a
polgármesteri hivatal felújítása során.
Kéri a képviselő-testületet, hogy engedélyezze bruttó 120.000 forint erejéig kéziszerszámok
beszerzését.
Polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
32/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 120.000 ft, azaz
Egyszázhúszezer forint értékig kézi szerszámok vásárlását engedélyezi a helyi adóbevétel
terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

18./ Egyebek
Paksiné Kecze Tünde polgármester az egyebek napirendi ponton belül szeretné, ha a
képviselő-testület döntést hozna a falugondnok helyettesítésével kapcsolatosan.

A hivatalban ellenőrizték a falugondnoki szolgálat és a szociális étkeztetés működését. A
falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan hiányosságként hozták fel, hogy nincs megállapodás
a falugondnok helyettesítésére vonatkozóan. Falugondnokot csak falugondnok helyettesíthet.
A hiányosság megszüntetése érdekében megkerestük a legközelebbi Rádóckölkedi
önkormányzatot, akik szintén működtetnek falugondnoki szolgálatot, hogy a helyettesítést
lássa el a Rádóckölkedi falugondnok szükség esetén. A megállapodás elkészült a
helyettesítésre vonatkozóan.
Javasolja, hogy a képviselő-testület értsen egyet a Megállapodás megkötésével a falugondnok
helyettesítésére Rádóckölkedi önkormányzattal. Bízza meg a megállapodás aláírásával.
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
33/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Megállapodást – nemesrempehollósi
falugondnok helyettesítésére rádóckölkedi falugondnokkal –
a Rádóckölkedi
Önkormányzattal határozatlan időre megköti. A megállapodás aláírására a polgármestert
felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester előterjeszti Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal, valamint
Nemesrempehollós és Egyházashollós Önkormányzata és intézményeik felesleges
vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatát a számvitelről szóló 2000 évi C.
tv. és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) kor, rendelet és az önkormányzat vagyonrendelete
szerint meghatározottak figyelembe vételével.
A szabályzat a szervezet kezelésében lévő tárgyi eszközökre és készletekre terjed ki. A
szabályzat fejezetei: általános rendelkezések, feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása,
hasznosítása, selejtezés, megsemmisítés, illetve a mellékleteket tartalmazza.
Javasolja a szabályzat elfogadását mellékleteivel a tervezet szerint.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:

34/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatal, Nemesrempehollós és Egyházashollós Önkormányzata „Felesleges
vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének” szabályzatát elfogadja, jóváhagyja.
Szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Paksiné Kecze Tünde polgármester ismerteti az államháztartásról szóló törvény alapján el kell
készíteni a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan, jelen esetben 2015-2017. évre
az önkormányzat stabilitási programját. Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem
tervez a javaslat alapján.

Polgármester javasolja az előterjesztés alapján az önkormányzat stabilitási programjának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslat és előterjesztés alapján 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
35/2014. (III.13..) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó fizetési kötelezettség megállapításához 2015-2017. év

ezer Forint
Sorszám

Bevételi jogcímek

2015

2016

2017

3670

3670

3700

1.

Helyi adók

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4.

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

5.

Bírság, pótlék és díjbevétel

90

90

100

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

3760

3760

3800

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei 2015-2017. év

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

1

2

1.

--------------

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2015.

2016

2017

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felelős: polgármester
Határidő: adott
Polgármester a képviselő-testület elé terjeszti az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadását. A képviselő-testület 2014. februárjában
tárgyalta az önkormányzat és a közös hivatal költségvetését. A közös hivatal költségvetése az
egyházasrádóci önkormányzat rendeletébe olvad be. Nemesrempehollós Önkormányzat
rendeletében is szerepel, azonban szükséges a testületnek a közös hivatal költségvetését
határozattal is elfogadni.
Javasolja az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 34.402
ezer ft bevétellel és ugyanannyi kiadással elfogadni.
Képviselő-testület a javaslattal egyetért és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
36/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóci Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 34.402 ezer ft bevétellel és 34.402 ezer ft
kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat, hogy előre láthatóan a hivatal
kiviteltője a betervezett 1, 5 millió helyett kb. 1 millió forintból anyag és munkadíjakkal
együtt meg tudja valósítani a polgármesteri hivatal felújítását. A fennmaradó összegből kb.
500.000 forintból szeretné a művelődési ház vizesblokkjainak a teljes felújítását is megoldani.
Szükséges a művelődési ház női és férfi mosdó csempéinek és a vakolatának a cseréje. A
meglévő szaniterek elhasználódtak, megrepedtek. Szeretné, ha újra lenne csempézve a
mosdók és új szaniterek kerülnének a régiek helyére. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a
fennmaradó támogatási összeget 100.000 forinttal kiegészítve bruttó 600.000 forintból
megvalósítsuk a művelődési ház mosdóinak teljes felújítását.
A Belügyminisztériumtól még engedélyt kell kérnünk szerződésmódosításra, mert ők 1,5
millió forintot csak a polgármesteri hivatal felújítására engedélyeztek. A megspórolt összeget
nem szeretnénk visszaadni, így amennyiben a BM engedélyezi, hogy a fennmaradó összeget a
művelődési ház felújítására fordíthatjuk, csak akkor valósítsuk meg a tervezett felújítást.

Képviselő-testület az előterjesztésre 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
37/2014.(III.13.) Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a Belügyminisztérium a
polgármesteri hivatal felújításának szerződés módosításával egyetért - a polgármesteri hivatal
felújításából fennmaradó 500.000 ft összegből, kiegészítve 100.000 ft önerővel, bruttó
600.000 ft -ból a Nemesrempehollós, Széchenyi u. 14. szám alatti Művelődési Ház
vizesblokkjának teljes felújítását végezteti el.
Polgármester szeretne még a játszótér felújításáról szólni.
A játszótéren lévő játékok elhasználódtak, eltörtek. Szeretné, ha a testület abban döntene,
hogy még az idén felújítja. Több céget megkeresett telefonon, a legjobb ígéret 480.000 ft volt,
amelyből megoldható a játszótér felújítása.
Javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy 2014. évben helyi adó
bevételei terhére maximum 500.000 ft-ból a játszóterét felújítja.
Képviselő-testület egyetért azzal, hogy szükséges a játékok felújítása. A javaslat alapján 4
igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2014.(III.13.)Képviselő-testületi határozat
Nemesrempehollós Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemesrempehollós 112 hrsz. alatti
játszóterét 2014. évi helyi adó bevételei terhére maximum 500.000 ft , azaz ötszázezer forint
erejéig felújítja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Polgármester az önkormányzati segély kérelmek elbírálására zárt ülést rendel el.

Kmft.

Paksiné Kecze Tünde
polgármester

dr. Takács Ervin
jegyző

