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..\ l<ótryis_clíi-.!r::l ;t__irlós ltclr-c: liii,,.:;e L:i]li,,il iiritlicstct,tttc

.Ielen yitnnitk:
Pnpp lrlrrórró
Bobár Arrclrirs

polglit-tltcstci,.
képl,ist-,lií

Fuszenecker Jiltlosnó kópviselci
Gerstenmajer lrerctrc képviselo
Katusrió Gr-r11,1rs Csilll alpolgiirrncstet,
Kiss Lászlo képvisel(í
Sere Ágr,.s kópviscl(í

Állandó meglrír,tltt:
Pápay Lászlo jegyz.ó.

P:rpp Imréné polgiirntester
Nagy tisztelettel koszorrtom a képvisel -testuleti uléserr megjelerrteket. Vlegirllapítorn, hogy
az iilés határozatképes, rninden képviselcí jelen van. Jegyz konyv-vezet rrek Pápay Lász\o
jegyz urat jelol(jrn ki. Napirerrdnek a nregliívtlbarr kiktilclott anyagot javasitrrrt. Megkérdezcnr
a képviselcí-testulet tagjait, a van-e a rnegliívóban szereplcí napirerrden í-cltil iú napiretrdi porrt
felvételére javaslat? Amenrryiben nincs, aki rrapirend elfogadásávzrl egyetér1, kérem, kézfel-
emelésse| szavazzon.

(A képviselií-íe,stiilet egyhangtilag clz alábbi nupirenclet.fogctclta el.)

l.) Az onkorrnányzat és szervei szervezeti és rn kodési szabályzatáro| szóló rerrdelet rnegtár-

$Yalása
Irásbeli el(í el terjesztés
El adó: Popp lrnréné polgánnester

?.) 
^ 

térítési díjakról szóló orrkonnányzatt rerrclelet rnegtárgyalása
Irásbeli el(í e lciterj a s,zl és

Elcíadó: Papp lrnréné polgánnester

3.) Tájékoztato a Rórrri Szivárvány Napkozi Ottlronos Óvoda 2014. évi tcv,ókcrrysógór i
Szóbeli el tejesztés
El adó: Papp lrnrérré polgármester

Fustosrré Horváth Anna óvodavezetó

4.) Tájékoztato a Rérrri Általános lskola 2OI1. ó,u,i tevókerrységérol
Szóbeli el el tarfa,s,zíé,s

Elcíadó: Papp lrnréné polgánlrester

5.) Tájékoztató a hclvi civil s7,ervezetek rrlr-ik(iclósór l. a 2015, óvi tát,trtlglttlisi irlórryel<r l
Szrjbe l i e l(i a l (i t a r i a,y, t ú,y

Eloadó: Papp lrrrrórré polgárrnester
civiI sz.ervezetek vezet i

6.) Rérn Kclzsógi Ottktlt,ttrányzttt I(ópviscl(i-tcstuletórrel< 20l5. óvi rrrttIllilttct,,,c

Ít,cis,be t i cl a l íit t, t, í c,r.t ú,:,

Eloaclo: ['lltllr lrrrrórró polgárrncstcr



]. ) Lcili;i illlillr-itl.,j[i hatíirtlzLtt(lirl-t'l1 :,z.('l1l, l;'licl..tr;ztittti

l t,,s llt, l i a l ii r, l íit a rf c,::l ó,s,

Eliílrtlti: I)lrirp It,nrórló 1lolglit,rlt,:stcl,

8.) Egyebck

l.) Napirencl
r\z tinl<tlrrrriinyzat és szervei szcrr3zeti í,s rníikiidési szirllirl:_ai11i r,ól szóló r,er

. tlte gt:irgvalírsa
{r ,sbcli cl el te jesztés,

papp I rn réné polgírrmester
Tájékoztatrri szerctném a képvisel -test|iletet, hogy a Bács-I(iskurr lvlegyei Konnárrylrivatal
részér l a nrai llapoll tcirvérryessógi ószre,r,étclt kaptuttk, az (ittktlntláttyzat ós szervei szervczc-
ti és rnrikijclósi szabályzatának neln lratáriclcíre torléno elfogadirsirvirl kapcsolatban. Tekirrtcttel
arTa, hogy LLz szmsz-t az elsci napirerrcl keretében tárgyaljuk, javaslcltn a torvényességi fellrí-
vásbarl fbgllrltakat tuclomásr"rl vctrtri. Mcgkclrdezem a képviscl -tcstiilct tagjait,, lrogy ezze\
kapcsolatbarl \/all-e kérdés, hozzitszolás? Arnennyiben nincs, aki cgyetért az elharrgzott javas-
lattal, az kóretn, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képvisel -te,ytíilet a javaslaííul 7 igen, 0 nem szctllctzcttíal, íctt,lrj:ltoclc?s nélkt.il epyeíéríaíí é.s

az alábbi ltuít?rrlzctlot hozta:)

20120 15. ( t. 2 l .) KT HATÁROZAT
A BKBiOO 1 /1 44l -1 1201 5. számri tii rvényességi észrevétel megv itatirsa

Kéieshalorn Kozségi Önkonnányzat Képvisel -testulete (továbbiakbatr. I(épviselcí-testiilet)
egylrarrgulag ugy lratározott, a Bács-I(iskun Megyei Konnátryhivatalrrak (továbbiakbatr:
Konnárrylrivatal) a szervezeti és rnrikoclési szabályzatr I szóló rcrrclclct rr"rcgalkotásának (ujra-
alkotásának) vagy feltilvizsgálatának eltnulasztásáról szóló BKBi001lI411-1/2015. szárnu
torvérryess é gi f-e llr í vásáb an fo gl a l t akkal e gyetér1.
A Képviselci-testiilet utasítja a 1egyzót, lrogy a 2015. március l. napjáig a Képviselo-
testuletrlek tt 20l5. január 21-i ulósórr eltbgadott onkormányzati SZl\1SZ-t a Nemzeti Jogsza-
bály Táron (továbbiakban: NJT) keresztiil a Kormányhivatal rószóre terjessze fel.
A Képvisel[j-testiilet felhatalmazza az a7polgármestert, hogy a Képviselcí-testtilet clijrrtésércíl -
NJT-n kereszttil - értesítse a Konnányttivatalt.

Határicl(j: Z0l5. tnárcir-rs l.
Feleltjs: - Papp lrnrérié polgárrnester

- Pápay Lirszló 1egyzó
Határozatrtil értesul: Bács-Kiskutt Meqyei KclrrnárrylrivataI (\',l'[-n kt,t,c:,l,_ltil')



_i'.ttrl1_I rll rónt Jrrl i13111.! &11

lctlrcz. I'at-ttrct,kitllcstllltttrkrrlil irrcg kcli crltlítcrli [)tit,tls;lloi es G;,ilric:irLii,,i,.iit is. lris71("li l1iiitllül,
rrrcgjrllalrtlcllis vllt,l í_l l<út tclcllirlós l<iiziitt. Cl,itrrcshLikkcl aztitlt íelr,cttctlt ll i.:lli-..':sililltt,i. ri.) iI

tnai ttttpig llcl"ll rel]clttírltttk it icvclt-irrkrc. Korirbball l]clll r,t.,1t _icgrl.,z(ik(illv\ -irirclc:;ít(í. rlc űrg,l.,

goncloltam, lrogy tbrltos lennc, lrogy egy képviselcí is aláírla a jegyzcíkor-ryvct. Én egy
szetrrélyre tettetn jav,aslatttt a renclelet-tervezetben ós az rnindig tniis szerllóly lentre. Al.
alpolgirrrrrestcri tlgy,,télfclg,lrtljrstltr l<cIl clgtlrlclclll,tlztli.

Katusnó Crrh,írs Csilljr lrlptllgzirrrrestcr
Err űrgy gtltlclolol]] eg}, lrtlrrallbatl cgv ltll<ltlotntrrirl clcgcrrcl(í. Ila vltlttizik liz igértr,. irkiit,,l,c7ull
tudr_rrrk nicidosítani.Ez a hóriap utols(l ketlcljc lct,ttle, kiizvetlerrril a tcstLilcti iilós cl tt.

Gersten ma i er Ferenc kórrviselcí
Nagyon oriilok, lrogy f-elvetcíclijtt egy lirrrrepi r-ilés lehetcísóge. Errc az rilósrc lllcg kell hír,rli
országgytílési képviselot, járási vezetót, tnunkatigyi kozpont vezetójét és egyób befolyásos
embereket, akik az onkormányzatot érintcí fontos dolgokról tudnák tájékoztatni a testiiletet a

telepíilés sikeresebb jor,óje érdekéberr.

panrl Imréné rlolgármester
Megkérdezeffl a képviselo-testi.ilet tagjait, hogy ezze| kapcsolatbar-r van-e kérclés, hozzászo|ás?
Amennyiben nincs, aki egyetér1 a rerrdelet tervezet elfogadásával az ellratlgzott rrróclosítirsok
fi gyel emb evétel é v el, az kérem, kéz fe l ern el és s el szav azzon.

(A képvisel -testiilet a.ictvuslutíul 7 igen, 0 nem szavuzattul, tartózktltlcis, nélktil eS),eíértetí é,s

megalkotta az alabbi rencleleí.) l. számti melléklet

2.) Nzrnirend
A térítési díiakról szóló iinkormírnvz:rti renclelet me tár r,:rllisa

Parlrr Imréné rrolgírrmester
A rendelet tervezetet a képviselcík részére rnegkrildttik. Megkérclezeln a képviselcí-tosti.ilet
tagjait,, hogy ezzc\ kapcsolatban van-e kérdés, hozzászolás?

Gerstenmaier Ferenc képvisel
Eri ntettség m i att t arlti zkodok a szav azástol .

Papp Intréné polgiirnrcster
Amennyibcn nit,tcs kórclés, hozzitszolás, aki egyetórt a renclelet
reffI, kézfelerncl ésscl szay azzon.

(il képviseltí-ta,s,tíilcl a f utu,slulíul 6 igett, 0 ttam ,yzctl:ctzttílal. l
és ntegctlkorlu ctz ttlithhi rentlclet.) 2 ,sztitttit melléklet

tcrvczci clíilgaclirsltrral, az kó-

íuríri:krltlti,s, tlta l lc l t cg|,aíérí c l l

Ircis be l i elcj elcjteri e szté s



J;ji_ill j.u.!

,\iz ri b t, l i a l il l c t, f t,,:, : í t;,x,

l':ríl p l llt róltó rrtllgiirrrt cstcr,
Az anyagot mitrclerrki részére rnegkr-ildtlik. A beszánrolót rószletcstrek ítólern, jól tukroz.te az
ór,cldábatr 2011. évberr tbl;ló rnunkát. Az arryagbarr szercpl(i ,Utó és kazátrcserér,el
ltapcsolittbllrt villtllt rllcgicg,r,,zóscllt. A szcrcl rrrlrr jclcztc" 1rtlS), l} ]..lt7:1iiir cscr,ű,icl tllc!l l<,"llcrtc

gorlcltlltti. tnctt elcjbb-utóbL) iitr,íthltttrtlatlttit r,álhat, tttcrt rllirr clijrcgctle tt, .\ rrl,íli:l;:lii,Ó .sct,Órc

rnlrr kcttij alkiritltlttnal pírlylrztLrrrk. clc cclclig l]cll-} siker,Lrlt rlytlrrti. .,\ jlitóktítt,trlti lirllt-,I,"czúsc

aztlttbrttt ttlcgrralilsítlrat(l, Megkórclczctrt Füistilsrró I,Itlrr,átlr ^,\ttt-tit tlvtrtiitr,,czct(it" iitlt:,, lr iiil..iil-
clott arryaglrtlz vlil]-c szóbcli kicgószítésc']

Fiisttisné llorr,/rtlr Anna ór,otl:ryezet
Az arryaghoz sz(lbcli kiegészítósctrl tritrcs.

Paprl Imréné rrolgármester
Megkérdezelll a kópviselcí-testiilet tagjait, hogy az óvocla trcszátrrtll(ljiilroz vell]-e kérclós, liclz-
zászolás? Arnenrryiben trincs, aki egyetéft az elhangzott javaslatokkal, az kérern, kézfeleme-
léssel szavazzon.

(A képvisel(í-tasíiileí u.jcttluslaííul 7 igen,0 nem szctllctzcttíal, tcu,írizkodás nélktil cS),cíérleíí és

uz ulábbi huícit,ozuíoí hozíct:)

2 t/2015. (t. 2 l.) KT HATÁROZAT
Tájékoztató a Rémi Szivárvány Napkiizi Otthonos Ovoda 2011. évi tevékenységér l

Rém Kozségi Önkormányzat Képvisel -testulete (Továbbiakbrrrr: I(épviselcí-testulet egylrarr-
gulag rrgy lratározott, a Rérni Szivárvány Napkozi Otthollos Óvocla 20I4. évi tevékcnységér l
szóló tájékoztatót a rnellékelt elcíterjesztés szerint tuclornásul veszi.
A képviselcí-testulet felhatalmazza a polgármestert, és az irrtózrnórryvezetcít, lrogy a tájékozta-
tóban szereplcí nyi|ászáró, és akazán cseréjére kérjen árajánlatot.

Határiclci:
Felelcís:

kovetkezo képviselo-testuleti iilés
- Papp Imréné polgármester
- Fustosné Horváth Anna óvodavezeto

YIatározatról értesul: Kiss LászI Pérrzr"rgyi Bizottság eln ke

, 4.) Nzrpirend
-[:iiókoztató a llérni Altalírnos Isl<ola 201-1. ór,i tcr,ólie nr,sí,gór(il

Szóbeli al e l(íterf eszíés

I'ann llr róní, polgzirmester
Megkérer-rl l..alrná r .Iiitrostré iskolaigazgató, lrogy a tájékozttrt(it fítl,tsa l]lcg.

Kzrlm zi r,l irnosné iskolaigrrzgatíl
I(ilsziirliitlr lt rlreglrívást és ktjszijrlijrn a jegyz(i rtrak, lrtlgv lchctii:;ógct biztosított szátl,ttttttt,li,
hogr lr kéllvisclti-tcstuleti Lilúscrr szóllrirssak az iskola ólcljrill ,\z iis;li kozrrlcgltttllqlrliistltl
tt)bb szt'l usctt az isl<tllirról, itritit ttzt gtltlcltlltuk. E,zt kiir,,cttir;rt kól,*-,lt-,ttl azt lr lclrct(isúgc].. lit,Sv
istrtt_:t,Icfll,.]sst.jl1l. lttrgv az isktllliIrlrrt llrilvctl lntittka tirlvili. ,-', ilii,-:lit1,1tltttittthi.lll szt]l't]lill,],. r'isz-



ictt,ciloztltt tiir"sLrilissli ,.\ tlirsLrlirs (l cr iq rllriiiiititiit. iitiliti ezt kijvctiici, 1iri_i ,,, l,,_,i,t lilt,cttü tlz

szcll}pOlrtlltil. Iz tlcttl llrt-ttltt stlkliig, ugvartis [(óllr cslttl|llrtlltitt li .Iártt,slrli]illl .!lit,irslttlz. E.tt
kovetcírr a bajai tarlkoriiletbcíl átkerultiink a játroshalnri tatrkeruletlrez. Ez tt sok virltcrzás na-
g\,()l1 sokutrkat tnegr,,isclt. .íelcrrleg Borota és Rérrr egy ktiz s irrtózrnétly, trrcl,r,,bcrr Rérn tcllti
b; li gcszttlt,szet,cllg1. Ez lttttt;,,it jclcrrt, lrtlg1, csct]cgc:i r lilttlzlts csetótt. 1lúltiilrl. lili ti:]:;ií tltgtl-
z.ltt_ irtszcrvczóst,c kcrLr1. aklttlt,a gcsztor itttózrlrórtvc rltltt,l_tclltat vlrltozatlltllLrl. .,\. lL..,i,titl,ti tlrgirt-
túzrttótlttvc1 1(l a klrllcstlllrtittlk, rllitrclrtttttyiari tiilclis;liiitli lLt-t,li. lltiS},cz ígl,i:,l iltlti,lLil_itrrr .,\ klril-
cstliattatt,t{rsra aztrtl[rlttt kcvcscbbszct,kerüillret stlt,. i,"_rlttlis ltz ltttyttti tL,tlr:,l-,i ui,l llú1,1l llllg,v,0l}

bizttlsítja. A jánoshalrni tarikcriilcttletl a 1cgltisclll-,,,,:l< l<tizó tttrttlzLtttk, czót,t i..el,csclltl arlyagi
rirforclítás jrrt az iníézttrótryre. Azt mitrderlki lirtlrat_iir. lltlg;,,az iskolirí,t| L|z cirllűrlt icl(iszalttlarl
l10ln tlagyoll koltotturrk, Senr korszertisítés, serrr t-clLr_;ítás tlclll torlérrt az utilbbi icltjbcrr.20l3.
óvberr torlórrt egy orrkornlátryzitti berulrázás, tnely a nyíltrszitró-cscróket érirrtcttc. azotrban cz a
berulrázás nelTl lett befe_lezve. A nyílászárok kiilsci lejavíteisa sajrTos l}cln tortérrt llleg,, aki ezt
rnegtekirrti, láthatja is. Az éptilet mtikodtetése gazclaságtalarr, a ftítésretrdszer nagyol-l elavult.
Tiibbszor javítirsrir kerult. tle a cset,ójót a tarrkerlilct tretn fog ckkora osszegct t-clvirllalrli. Azt is
el kell monclanoln, lrogy íilléres gondokkal, kiiszk dütrlk, készpénzze| ncln rerrcielkezunk.
Bárrnilyerr apró dologhoz errgedélyt kell kérrri, legyerr példirul egy óg csere. Ezctl í-elLil peclig
mincletlt csak átutalásos számlára 1ehet megvelltrLirlk.
Szeretrrétn azt eltnonclani, hogy a borotai képviseltj-testrilet, érzésem szeritrt kcvésbé hagyta
trtagára az intézményét e tekirrtetben, mirrt a rérrri képviscl -testulet. Valószírtr_ilcg ennek az is
oka lel-retet, hogy a két irrtézmény kozott ne volt rtregf-elel az irrfonnáció-áralmits, lelret, irogy
ebbcn érr is htbázta. Az akkori képvisel -testuletberr ult két pedagógus képviselcj, én í-eléjtik
jeleztem a problémákat. Azt nem tudom azonban, hogy ezek koztil mi hangzott el testtileti
iiléseken. Az szeretném kérni, hogy kezdjiink tiszta lappal. Én felvázolnám azt, hogy miberr
kórrrérrk a képviselo-testrilet segítségét. Azt azolrbttt,t llell,I szabad elfelejter'i, lrclgy az intéz-
rrrétry tor,ábbra is orrkornányzati tulajclonban maraclt. Ha az állam elcíbb vagy Lrtóbb ugy gorr-
dolja, hogy ezen felaclatot visszaadja az onkonnátryzattrak, a képvisel -test|iletrrek továbbra is
kczclerri kell valamit az épulettel. Javasolnátn, lrogy rlrittclkctten jirrjuk rryitcltt szcttltrlcl pályá-
zat űgyében, ha az az citrkotm ányzatra nézve is kcclr,,czcí lcrlrlc.
Nem tudom mennyire tájékozott a képvisel -test|ilct abbartr, lrogy rnilycrr progralr}ok fblyrrak
az iskolában, meft hosszu-hosszu évek óta nem szánroltatrl bc errcil a képviselcj-tcstiilct cl tt.

Régóta igény volt a szulok részéróI, hogy legyerr az iskolában angol szakkor. Ezt tavaly sike-
rult rnegvalósítani 

"gy 
csoportban, az idén már három csoportban tanulhatnak a diákok.

Próbálkozunk pá|yázatokkal is. A testnevelcík a Bozsik-progratnban vatrnak bctlne, de azért
vatlnak kisebb-rragyobb férrnakaclások. A prograrr-rb(ll azt-ltlbatt szerény arlyagi cl(irrye is vatr
tll, tntéztrrónytrek. Sikerescrr pályáztunk spofteszkoziiklc is. Vatrtrak lragyotrlá,tryt-ls rctldczr,ó-
rr.vck is, és ezek bcíl,Liitck qi progralnokkal is. Ezck liilzú, tltrttlzik a ,,Tí1l,ilszi zsiittgits",
kLrltLrriilis soregszctnlc is. Ezckbcjl a progl,all"tolrb(ll 1;r,tibá1 a sziil(íi szct,\,czct arlyagi
tiirlrtlgatirst biztosítarri az iskolzirrak.
Kiisz rr rn a jelerrlcv(í kópviscl knck is, akik tiitl,ttlgltt_ilili lrz irltózrlrórrl,t. I((isziitltirlr tol,ítllbli
az ijtlktlrrlltitryzatrrak is. lrogy llel}] f-elejtette el. hogy ir róttti gl,r,,crckck a rétrti iirllttlnrllittyzttthtlz
tllrttlzttak. r\ karácscltrvi csolrlagot az orrkonrrátryztrt biztosítja az iskolás gycrrnekckrrck. r\
Víikulás-csomag a szulcíi szervezet és a diákonkonrrittrvzirt tárnogatásával valt',rsullratott lneg.
.,\..z itllltttr ltz elcíbb crrrlített tálltlqittitsokat rlgyarris llL,l1,1 l.'i;lto:ír_ja az irltózrnórlvcittck.
i,ltr1,;4ilurró szégycll v,Olt:;ziittlLtnkli. antikclr kikallcs,.,1tlili li Sírzt. tlicrt ttcttl lr-:tt kicgvctllítv,c ii
:.,.l,ilttlli" Ilv,crl. 15 ór,c. lrtnitillr itt r.agvt-lk. rnóg l1ulll i(ji-t,:ilt.,,\ 1lttlblóttlái,lrl ltzt,li1.1ttt tr,;lii-irllt

!.-t:i],,:l liirztlcrri. LtgviIllis.',1_1 tl,tlit,r,t,]tltl< t-cltételel,. ,,\. ],:;ltli:;zti-tjtlLi,óclclclll l}cl!i lttit,li ctrgctlcl.,,t.



ktlt,tnlillr,,ziltt,lL lllirlir,ítlrrli. Ettrtck ktjvctlicztltúit,,,',-, lrz vtll[, lltl9,t, ics;lei,iilól.. lL ktrtl,r,itjttllIll a l)()i-
ler1, így ott ttitrcs rnelegvíz, peclig mosogittáshoz az kellene. Ezen t-cllll a gáz.tttzlrelyet is kiko-
totték. Ez,á|tal rlrcglriLrsultak olyan progral},ltrk. tttirlt póldául a palacsitrtli 1larty. \,agy toksiité-
scli. Ez [1i1lll i,llSllLl()l)1 lllcg a lclrt:t(Ísógct. 1t'.,gi lriiirtul.. vall villlttt,r,t,,i),.\,:.,,1,,,,ü Ú- lclc:;1cgcs, ltZt

szírrcsctt ltrrszrtal t tlttlli az tntéz,ttiótrybcrl.
]'ovirbbi i,lt,tlbli,rrilit .jclcrltctt azintéttllétl,r,tlc|.. ll :,zlitllil(rgóllclt irtlrclr,.._,zr,,iú. .,\r_tgr,tsziLrsbatr ór-tc-

sítctt az iitrktrt,tttlitlVzitt. lrogy ylályázttt(lt t,i.tlri5i1 ,l]\jg i,l IiLrltúrrlrliz1,1l;t ús irtt esitl< lr pirlyilzlrttrrr
olrtycrt gópcli lclretrtck. Az iskolai gópckct lit kcllctt tclepíterri ltz i:.lit,llLiltr. cz azotrbarr rrjabb

gorlclokkal jirrt cg,irr-itt. A vonaltelepítós 3 cóg rlrirrrkája által rltlvcttlbct, r,ógérc viilósult lrlcg.
Ezek utárr kozcltíclltetett meg az iskolábatr a lrclykialakítás. Az irrtbnrlatikaoktatás azonbatr.,

azotzt szinte lt tlullaival egyerrlií.
Az á|l,atni átvótol ellerr azonban nelTl volt nTit tctttti, tnert a 3000 fó alatti orrkonnárryzatok
képvisel -testiileteinek nem volt lehetcísége a tor,,ábbi rntikodtetésre.
Netn vtlltatrl tltt a k zrneglrallgatáson, clc tLlcl()lllltstltn vart róla, hogy ellratrgztlttak az elván-
dorlással kapcstllatos problémák. A csokkerl gycrrrreklétszárn országtls problérna, így az nem
csak a rérni iskolát órirrti. 2000-2001-berr kozel l.t0-er-r volturrk. Arnikor érr idejottetn l60 volt
a gyenneklétszirrn.Ez a csokkerrés telrát lassur, clc rnirrdetrlrol rnegjelcttik, így óvek rnrjltán cgy
osztáiy tbgyását jelenti. Vannak olyan csaláclok, alrol neln a csalácl koltozése rniatt megy el a

gyennek, hattett-t rnás okból. Varrrrak sziil k, aki bcírat3ák ugyan a gycnnekct, cle év kozberr
viszik el a tanulót más irrtézrnénybe. A sziilcík sajnos neln oszinték és nem kozlik a valódi
okot. miér1 viszik el a gyerekeket. Ha oszirrték lerirrének, segítlretrrérrek a probléma megszun-
tetésében. A szabad iskolaválasztás jogu a szulcínek és ezzel egyesek élnek is.
Az iskolánk akkor lesz versenyképes, ha rni is rneg tucljuk teremteni azokat a feltételeket,
amelyeket a kornyékbeli iskolák tudnak biztosítarri. Ert llelTl tuclok verscllyczrti egyes iskolák-
kal, alrol az onkonnányzat tud biztosítani buszt ttzt osztálykirárrdulásra, így teherrnentesíti a
szr-rlcjt. Ha az onkorrnártyzat irrgyen biztosída ir fiizeteket a szul kttek, cz is rragy segítség a
csaláclrrak. Az eltncn gyerrnekeknél ez llilg\,(ltl stlkat jclerrt, lrir egy biztlr'yos koltségt 1metr-
tesíti a szulcít az otlkonnányzat.
Így ,l"* versenyképes az íntézmóny, lta az Szril I szeryezet vagy zlz iitrkonn ányzat netn tucl

támogatást biztosítarri a családoknak. Ezt a kóllv,isel -testí,iletr'ek is vógig kell gonclolni. Ké-
rem, hogy gondolkodjuk egyutt a jovcíben az iskola és a gyermekek meglT}aradása érdekében.
Problémát jelent a gázszámla, a szippantás, tnert jelentcís koltségeket visz vagy vinne eI az
intézménybol i\ tonraterem is jelent s terlret r(l rárlk, hisz a rossz fticlérn miatt, rengeteget
kell tiiterli. Ezek rniirtt lelrúrzzák nálunk az ogyób cltlltlgi kiadásairrkat.
De rninclezek e llcrrór,c sikcrult ujraindítatti il liúzrttLir es szirkkort., a tittlkcrLilct c,zt ttzt>tlbatt tictrt

tirrnogatja. K zijs osszeíbgirssal sikerult f-clűiiítirrti a torrraiiltijztít, tttc_9r,lrltistrlt allttitk Festósc.

A tornaoltiiz krról kint volt az Áxrsz ós lrztlkllt cgószsógtelerlrrck rry,ilvirrríttltta. Felszólítot-
ták a tarrkeriilet vezetójót, lrogy készítscri irrtózl,cdósi tervet ezze| ketllcstllatbatt. Errc az,n,olt a
javaslirt. hogy lt t]},erckek tiltijzzetrek a tatttct,ctll1-1cIt.

Az(lta érkezctt kót l-clrrJániás, ltogy az iiltiiz(itlctt 1c trrtilrrk tbktetrri a jiirolalltlkat, lt tittrkerlilct a

ragasztó és tirgalrrlyagot biztclsította. A ttlnrittct,trii ijlti)z(iket peclig szirrtórr tbl.rjirrrlásból tucltuk
kit'estetrri.
Biztln,r,-tls cltllgtlltltt íe), apró lópósbcrr l]"}cg tLrtitttrl.. ,,1tlatri l<iizoscrl.

Nagyclrr szcrctrtóttt ttregkcrcstri a cirril szjl,\ u7:clc]l..ct. ht,3y ltclziis pr()gi,itttttliit;atl tLrclir-rrrk g()11-

t[tl lktrtlti i .
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_jLrlr c*;, lltt,
Meg fbgclrrr keresni a helyi takaréksziivetkezet résztvevoit. l,ngy cgy szt rldíjprograrrrot ki
tuclLrnk-c talirlrri a gyennekekrrck, Btli-tltlitt a tanór,zár(lt"t egy, irlapítr,,linvi tárnogatásból il tlt-
tlulttrlirtri ltllrglrrr lcgt bbet jirr'Ítti t;.lllrll,', ]:ltlltltt cg,r, lltllt(r}i(i[. 1l.,ull l11,1i:tikirt ttiilLrrlli i:; ttl.;*l

lclrot vltl,isítlriti, Vliutárr elTc irz írlllLrll lluili licl 1lóttzt, az ijttltt,,r,rliittivr:llI ós lr civ,il szcrvcleii1.'

kct,
Kcisz(jrliittt a lclrct(íséget, ditllréjbiitt ctltlvit szct,cttctrr vtlltttt cltltt,tttllltri itz irttózrnétryüirrl< cl,:,,:-
rcjl. tIit 1,1tt,t l<érclés, arrri felvet dik,u,allrkillcrt. szír,esett r,ítlitsztrltlli.

Paírp l rn róni, polg:írmestgr
Kosziirrjuk a bcszárnolót. atadotn a szót a képviselcí-testulct tagjairrak.

Katrrsnó (]rr 1,1,íls Csilla alrrolgirrnrester
Nagyon szépek voltak az elképzelósck, tcrvck. tJgy gotrdololll, t:nl]ek a tájékoztatónak tlctlr
lett volrra akadálya az e|ózó képviselcí-testLiletrrél sern. Ha valakirrek problérnájavan, atrtrak el
kell rnorrdattiia. Az iskola a tni iskolárlk, a gyerekek a mi gycrekcirrk, azért vagyunk hogy sc-
gítsi,irrk. Jó gorrclolat, hogy kezdjuk tiszta lappal. Els clleges, ltogy ossze kell f'ogrrunk ós az
itrtézrrrórryvezetcík legyenek itt a testulcti iiléseken. A spor1 terérr ugy érern, semtni elorelépés
ncln torténik az iskolában. Ez is egy fbrrtos clolog, nemcsak az lrogy a gyerekek kapnak e tii-
zetcsotltagot vagy sem. A tavalyi ós irz iclci óv volt, arnikor a gyenneke nem kaptak támoga-
tást az iskolakezdésre az onkormányzatto|.
Azt nem éftem' hogy ezekkel a problérnákkal miért kellet idáig vánri? Miért nem tudturrk kis
lépésekben ezeket a problémákat megtllclltrri.
Azt sem értem, hogy az infonnatikaoktatás terérr rniért kellett eltelrrie fél évrrek, hogy érlcsul-
j urrk a prclblérnáról?

Kal m írr .I írnos n é iskolaigazga tó
A korirbbi idcíszakban az infonnatikaoktatirs 5 szárnítógéppel inclult, clc egy sztikségteretnbett.
A korábbi terernbe tehát nem lelretett ,,,is_szavitrni az oktatást ós a gépek szárna is rnegrrcjtt l2-
re.

Katusné Culr,ás Csilla alpolgiirnrcste r
A konyvtárpírlyázat már májusbatl tttcgirlclLrlt. Hclgyarr nelll lchctett t-elkószrrltri er-re a r,álftl-
zásra'l Etl trcrtr err"rlókszem, lrogy az ll prtlirlótltir valanrikor is a tcstulet cló kerult voltla.

Kal nlir r,Iirn tis né isktllaigazgatri
Az ettgotlóly,,czósck is iclcíigérryescl< is rc,itltk. Mirlclcrllto,n,li llc kclictt.jcIcrrtkczrri. ós czt ígv
torlóclott,

Kzr t u s rr ó G rr l l, irs Cs i l l zr :r l p o l git rrrl r::i t t r,

A k rryvtirrban lev gépeken ezen iclliszlk alatt meg lehetett vclltia olciani az oktatást.

Ila l rr r ii r".lá n tls rr ó is ktl ln ig:rzgir tri
A góIreli rrliíkiiil(íkópcsck voltrik. cslil,: llr]ii: \r,lt ittterttct clór,cs t,sl tilrt,lr1,1ig tcllát tltchr:tt:Ii ,i.

tll<tlrtlis .]r szr-,r*lósi rllLrtlkálattlk itlr;i,i,.- :l,,,,ill,,.ill ht: kcllctt tLl,ili,:|i i|,, tll:tlrIli:lt.
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|:z cslll,. 1.:tlt,tttttLttrikírci(ls 1lrillri,,:illlii, trlilrtt lchctctt. Nlcg liull bc,:sLilrrLirrk aztrkat lr putili:1,,|J.,,{l-

kat. akik kijámak a teleptilésrc. ltiszcn k is álclozatot hozrrak azért,lrogy ide ktlárjatrak Nctn
tLrtliLrk rltegolclaní azt, lrclg,v sllilit i,etlagtigusairrk lcgvcrlck. ós rrrincl szakos is legyerr. \ctrr
l,;li,;: li",1lcsítós nólk|il tlol.t_:t,,:lii ,., ,,l_]:l;llLbitlyc,zíts ltla1l.jlilr lt :;,lltliclláttrttsirgt-rt biztil::íi:i,,: ', :l
c,,lúr,i ilió_g .Iarroslralrrrár(ll is LiilizttiLl.- pctiagógusclk Iiórllre. Llz rttcgtrolrczíti í.I sz(ji,\, .*.,1,,t'.),.;.|. L.,/,

i,-lktlllLi 1lrtlgratlrok koorcl1,11!|1l:;lii. ',"tlll ILrclLttrk tlly,ltrt t!t,lSt,t l.:íirlilrli. arrriér,t iclc s,lí,, '..-, ,,',r,

iii:ttcl.. ir 1lcclag(lgusok.
i:_gjy t[lltr tltcgha[, ha megszLirliii lt,: isl:tlllr. Mcg kcll rlózrli. ttlckl<tlra élet varr a thlLtilltti. il:i l liií-
tiisi szrirrct van. Mirrderrt ll]cg ke ll tcrtrri, hogy lnegI,I,Iaracljorr az iskola.

l'riprrv László iegvz
r\ képviselcj-testrilet, miután villasztása nelll volt, egy vagyorrkozclési szerzcídés alapjárr ártaclta

az oktatási intézményét - tulajdorljogának fenntartása mellett - a KLIK-nek. Az onkorrniiny-
zat, mirrtátr az oktatás kikeriilt lltiitelez ifelaclatai kiizirl, itltóztnényferrrrtartásra llcl]l !:ll1,,

nonrratívát. Véleményern szcritit irz ijrrkonnányzatttak a rérni oktatási intézrnény kirrbarltartils-
ára tretn kolthet, mert az már a vagyollkezelésre jogosr-rlt szervezetet terheli.
r\zt, lrogy a gyetmeket és sz|ilokct lrtlgyarr tudjii a kópviscltj-tcstiilct a lrelyberr tlraraclásret iisz-
totr ztri, arról a koltségvetésóbcn kcll rendelkeznie.

Prrpp Imréné rrolgármester
Megkérdezeln a képviselcí-tcstiilct tagjait, lrogy az vocla beszárrrolójához van-e kór,clús, lttlz-
z.ászolás? Amennyiben nincs, aki egyetéft. az elhangzott javaslatokkal, az kérem, kézf-eleme-
léssel szavazzon.

(il képvisel(j-testiilet u.jctvaslulíctl 7 igan.0 nentsz t,ctzllíul, lurírjzkoclci,; nélktil eSycíérlall ós
a: alcibbi hatc?rozatot hozíct:)

z2l20l5. (I.2I.| KT HATAROZAT
-l, irjékoztat a Rémi Altal:intls Isktllir 201.1. ér,i tevékcnvségértíl

Rérn Kozségi Önkormányzat Kópvisclcí-testiilete (Továbbiakban: Képvisel -testulet egylrarr-
gulag ugy határozott, a Rémi Altalitrros Iskola 20l4. évi tevékenységér l sz ló tájéktl,ztatot
ttrclotnásul veszi.
r\ képvisel -testi,ilet fellrata|rnazl,tr lt 1ltllgánnestert a sz|iksógcs irrtézkedés rnegtételú,r,c.

I latirricl : kovetkcz(i l..ú1ll,i5glo-testuleti ulós
Frclcl(ís: Papp ltttt,crtc ilolgirrrnester
1{atirroziltril[ értesul: Kalrtllir, .ilitl,istló isktrlaigazgirt(i. hclr,,llcrl
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l';tpp 1 mrónó trtllgá rntester
Hallgassuk meg elcíszor a Rérni Gyongyvirág Nepclalk r ós Citera egyiittes vezetólének be-
szirrnolóját.

Nagr, .Iózsefné vezc tíi
,\z cgyirttes 20ll. ór,llert zrlakrrlt 11 fóvel. Tiit]b 1lcl,;ctt lL,llóptiink elscjsorbatr az()llb[tl] a rórrri
rcnclezvényekrrek r,,a.gvutrk fij szereploi. Szcrctrtútlk a tcvókerrysóg|irrkct ttli,iibLr ftllytatrri
(iregbítve a telepiilés 1ó hírnevét. Miutátt otttittltrtszít,<lz<lak vagyunk, szcl,ctl?énl tr>l,,ábbrz is
kérrri az orrkonnányz.at tárnogatását. Ez Llz utaziisitirlklroz való hozzitlárurlitst, azaz az

onkormányzaíi buszt szerettrérrk elkérni a renclezv,érryre való eljutáslroz. Ez 10 alkalotn óvente

ós cz rnintegy 1.500 krn-t jelent. Az április l8-i talvziszi lesztiválra a Mriveltjclési Ház
nagytermét szeretrrénk igénybe venni. Hagyornárryok rrólktil nincs jovójc a llclnzetnek. Ez a

rnottója a népdalkotnek, ezért az elmirlt évi rendezvényeinket fiatalokat bevonásával
h vítettiik és továbbra is szeretrrénk cíket bevc-ltlt,titt a tcr,ókerrységiirlkbe. tnitrtírtr sziiksóg van
az utánpótlásra. Koszijnom, hogy meghallgattak.

Fuszenecker Jánosné képvisel
A népdalkonel van kapcsolata az oktatási intéztnérryrck. Nópclaléneklési versenyt szoktunk
rendezni tavasszal, és oda a népdalkorb 1 lrívurrk ll]eg zsr-iritagot. Ugy egyezti.irlk meg a

rrépdalko r v ezetójével, ho gy ezt hagyománn yá kí v ánj uk terrni .

Parlp Imréné rlolgármester
A testulet a termet biztosítani tudja a népdalkornek. Javaslom, hogy a támogatások anyagi
vonzatát a Pénziigyi Bizottság a koltségvetés megtárgyalása során vegye figyelernbe.

Katusné Gulvás Csilla alrrolgirrmester
Ez.t már az e|ózó ciklusbarr is kérti,ik a civil szervczctektcíl, lrogy a tárnogatási igényeiket
rryrijtsák be a képviselcí-testiiletnek. Ezért oriilok atrtlak, 1rogy a tárnogatási igény korrkrét
fbnnában megjelent. Mi is biiszkék vagyurrk az cgyiittcsre és oriiltirrk, hogy ilyen aktívak.
Potrtosan eíTe van sztiksége,, hogy a kis kozosségck osszckapcsolócljarrak.

Parrrl Imréné polgármester
Megkérdezem a képviselcí-testiilet tagjait, hogy a népclalkor beszámol jához van-e kérdés,
hozzászolás? Amerrnyiberr nincs, aki egyetér1 LIt cllrangzott javaslattlkkal, az kéretn,
kóz f-elerneléssel szav azzon.

(..,l képvisel -te,stiilel u.jttvusluííul 7 igen, () ne nt.\,:(1l,c/-( ttlul, luríózkrltlcis nélkíil cg3,elérteít és

u: ulcillbi huíarozctlol hozítt:)

ltt
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gulag ugy határozott. a flérni Gyorrgyvirirg Nepdalkiir és Citeraegyiittes 20I1. óvi tevékeny-
ségércíl sztilti tiri ckirztitttit tt-tcitlttlásu1 \,t;szi.

.\ l(óllviscl(l-t,c:lt:li ,'_i.i,. _l ii.\l_jlL li PúrrzLig;i [},i,:,,t1:láLlttltli, lttl*{V lr ]0l_i. e i l lliiii.l,;_i,:tÓ:; tut,r'c-

zósckor az ór i |._li)i) lirtr utazáslir jut(l lriiltsógcI lt eivil szcrvczct tirrtttlgltili:lirriLl i,cg),,u íig,t,l-
1ctn1,1e .

,A kópvisci(j-tcsi ii i ut

rIatiiricl :

Felelcls:

Határc:zatró l ért es u l :

ir,liilrtal nlaz,lLl it 1ltllu.iit,tttcstct,t a sziiksógcs irrtóziietiús rttcg|Ó|r;lÚr,c.

ltiir.ctkczií l<ópv,iscl -tcstiileti Lilés

- I'app lrrrrórró polgirnncstcr
- Kiss László PórrzLigl,i Biztlttság elrrokc
Rórrri Gyclngyvirág Nópdalkor és Citeraegyuttes elrrokc, lrclybcrr

taDp I m réné nrl|il;i rrrrcstcr
Atadom a szót a ftórrri Szabacliclci és Spor1 Egycsulet és a Rérni Ifjúrsirgi Egy,esiilct vezetójé-
nek.

Duclírs László elntik
A Rérni ltjusági E,gycsiilot jclcrrleg irtalakr"rlóbarr val], így rnég azt trctrl tr-iclotrr kópviselrri. A
20I4. évben ttszta,zatlan volt az egyesiiletrrél rréhány clolog, rnelyre f-elliír,ta a figyelrnet az
iigyészség és a NAV is. Ezt a2014. évbell llelll tucltuk tnegolclatri, aztlttbarl 20l5. jarruirrjábarr

változtak az erre ,,,clnatkozó jogszabályok. 2015. februárjában lesz egy taggyrilés alrol tis,ztá-

zóclni fog a szervezeti t-elépítése az egyesuletnek. A 2014. éven 2 tó rerrclezr,,étryurrk volt. Az
egyik a Rittnr-rs Fcsztivill arnásik pedig a Szurcti Bál. A 2014. évben az cgycsiilct 250.000 Ft
támogatást kapott. Ezetr tárnogatás íblliaszrrálásról részletes kirnr-rtatirs tiitrcs. A tárr"rclgatiisi

osszeg a sztárverrclég f-ellépési díjába kertilt beszirmításra, ugyarris a t-ellépési clíj 290.000 Ft
volt. Az egyesulctrrek bevételei szánnaztrzrk tagdíjakból, illetve voltak i-clrrjirrrlások. Az éves
koltségvetése az egyesuletr-rek 950.00 Ft volt. A 2015. évberr is szerctrrórrk tnegrendeztri a

Ritmus Fesztivtilt, ós a Szürreti Bált. Szeretnénk igénybe venni a nagysirtrat. czen feltil az ón-
konnányzatto| ]00.000 Ft anyagi tárnogatást szeretnérrk kérni. Ezclict fbg|uk kiegószíteni
tagdíjakkal, tárntlgatásokkal és páIyázati támogatással. Ez nagyjából 1.000.000 ibrintot jelent.
mely feclezrri trrcljtr a kiadásokat. Az egyesiilet tagjainak száma kissé lecsokkent, és a kedv is
alábbhagyott, B r,íterri kell a kort, így nelncsak fratalokat, hanetn iti(íscbbckct is várunk az
egyesr-iletbe azórt^ lrogy szólesebb korberr trrcljLrk a lakosságot megsz(l1ítlrrri.
Korábball slcrvcztLilrk t,cnclczvórryckct a Míiv,cl[jclési Ház kistetrrlótrcti. tlc lrz irlacstltry j"g),-
árak ellcrrórc scrli .i(ittLirtk ki a koltsógckbtíl az alacsony szitrnrj rÓszt,,,,c\ (i rllilrtt. ,-\r. l},lctl,cttclc-
zett esetrtóti,l,cit. íS} ,tcttt lltlztal< lrasztttlt. í_9r, iiz cgvesiiletet setll ttttltlt lt;l,"ligillrr_r _irllll.l ltcl,r,zct-

be hozrri. Arrvitqi ill,tsztttlt cgyctlell rctrclczr,Ótrv lttlztltt. ez pedig it SzLlrcti ijiiL A rcililczr,Ótty,eli

bevételei scttl cl":,.lt:ttclííck ahlroz, lrogv ir l{itlllLrs Fcsztivirl egyób k(;l|:,.;l,.,ii !i:ilczztjli. A lal<t,s-

sirg tárnogatása st)ll] l)()zitír, ezctr rcttclczr,értvcktról,
Nogyjából c;: ir ]()i-tr, úi,i ter,ókcrry,sógc ós ir ]Ui5. ór,i elképzelósc ilz ug\,ü5liluirtck. [-[a t,,lttl

kérdés, észrcl,étcl. szív,cscn válaszolok"

l'ap rr I nt ri,ni'. l:_l t l*:trtlt ts fcr
I(ót ér,c ttl. ..lii]rl,:) \,.lg\ VIltgvitrtlt,szlig. lrzelctleli" 1lrtlgratl},]s()r()zlti Itli,li,_,,.,,::ütt_ li !]ziireti r]ál

il
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tot tudtuk lctbglalrri. Hogy ez fiIennvire esik egybe az onkonrrányzati rcndezvónnyel. azt nefil
tltdtltrr.

{i e rs ten n rALt, r_Ju,err c !ó py isc l íi
Portttls szcl,r,ezÓ:;i iqérrt,ci cg:y,blil ll}cgszcrvczÚsc ltl<ktlr,. ltlt liz üg], i,;ir t,iilllstlt,trzltt1-1lt ]icriil
irttcglii]li>i,llt. trclttrg}, ór,tlclitclcrrsóg tttiittt ir litttlgitttlttsítglt ztlitcstlIlv ilgr,ctt.

Papp l trr rénó Drrlqirrmcster,
A sátra ós a szukséges trrutlkálatokra
sportcgycsiilct tírlckoztatilsát Ós a ]0l5

Ducl:is Lírszló elniik
A Rérni S;l:ihiitliclo és Sport EgvcsLilet a 20l4. évbctr sok tevókctlvsógct lleln tolytatott. Bcvc-
teleitlek nag)l rószét az onkonnányzat irltal rryírjtott tárnogatás jelerrtette. Ez 210.000 Ft-ot
jelerrtet virtuálisan a tavalyi évbcn, ebbol azonban csak 150.000 Ft-ot kaptunk meg a szátn-
lánkra. F,Ia ere vatr lehetcísóg, ezen osszeget szeretnék kérrri., tnert tagi k lcsorrbcíl tucltuk a

kotelezettsógeinket teljesíteni. A támogatási osszegbcíl a sportolrt(i,zó f-elujítását szcrettuk volna
ntegvalcisítani. de ez árhuzocllk a 2015. óvre. A legtobb tárnogatás a sakk szakosztálylroz kc-
rtilt, cík a lnegyei harmadosztályban szerepeltek és a hanrraclik lrelyen zártak. Az egyestilet
nagy része vidókijátékosokból irll, így problérnás a versetryeketl vaió rószvótel.
A 2015. évben a, sportéletet szeretnék fellendíteni, ugyanis a tagsági aktivitás sajnos lecsok-
kent. Tisztúr.lítást és tagtoborzást szeretnénk megvalósítani a 201 5. évben.
A fiataltlk részércíl rnegindult egy kezclerrrényezés, lrogy a futballt Lrjra kell irldítani Rérrlctn ós
elrlrez cissze tuclrrak szeclni elóg játékost a bajnokságbarr való iriclulitsra. Ha az, otikonnitnyzat
tudja tánrogirtt az elképzelést, és a lelkesedés sern hugy alább, altkclr irrilurllratutlk a bajrrok-
ságbarr. A tóli cclzéslehetoségét tr-rcljuk biztosítani Csávolyoll a jclcrrlcgi cstlportosulásrrak. I-1a

az a|apoziistlt,t osszekovácsolódik a csapat, edzcjtnórkcízések szervczósére is sor keruillrct. Ha a

tárnogatás és a csapat is meglesz, císszel trevezheti.irrk a bajnoksiigbatr. Jclenlcg r.,atr pá|yázat,
nreiy az utttzitsi koltségeken kír,,üil, az egyéb koltségek 90 nl,-ára biztosítarra forrást. A t-errrrrna-

radó 10 9/o-clt kell az egyesiiletrrek biztosítani. Minden évbetr megrenclezósre keriil Naszvaclon
egy pr;lgánnesteri focikupa, melyre szeretnénk elkészíteni az onkonnányzat kisbuszát.
A sakkszakosztálynak kel1 vetrtli egy sakkórát, és négy sakktáblirt, Ezerl felul az utazási kcilt-
ségeltlrcz. ós tlcvezési díjakhoz ós egy sakkvilág-kupa koltsógeilrcz l..clletrc hozzájárrrlni.
A sakkozók iisszeg igérrye így l82.0()0 Ft, it labclarugókrlak pcclig -l]().000 F't.

A ttaszvlttli;rklrt szcrettrétrk tttcgilívtti, tncrt rrróg ez tleln valtisLLlt ll]0g. clrhcz azcltrtllttr szírllirst
kcl lerru il i z.tr,:itlttti,

Szcrctrtótlli cgv asztaliterrisz flrlLttlairttll<siigot lncgrenclozrri. ctrilcli l<iiltsóec 25.(X)() [rt. ?.z,z,t:|

kal,tc::;i,ll;It,rlttr lrz_ isl<cllírval kcll cllvcztctrlLirrk. Az tttazási killt::t:l: ,j,"li:rlt(ís r,ószót itz egrc,siilr:t
tagjlr ctltli l viil laltirl<.

Az ctltliSi tiirtttrgirtirsi (isszcgct iig1,,,cicrl-rLlc r,ór,e cz egy kir,í,,tilrtl i)liigils tírrrrogatirsi igjriy lrz

egyeslilct rószér l.
R(jviclcrr:tlri_t,i 1ctltrc az egycsirlcr clrlrűrlt óv,i tcvékerrysógór,íi1 s,:i';1,.l lrcszárlloli,,és a ][)l5. cl,i
igóriv,c lt,l iir)lit)rl]]illlyzat t-eló

l]

továbbra is szirrrrítlrat az ifjusági cgycsulct. Kóretn a

óvi tcrveket istrrcrtetrri.



i',:. : l.,|l_i_ii [-i i:: i:i]j ]:.,:: i"j : 1_1_,_,_il-j

I,t : r l l i.q : : l, { i r r i r jr,; i_:: il t,l_ 
","iJ tLvj:,lilt.1it i:_l:_!1; I':: " ",'

tiiLiiii1. li sz.úir i;i,i,;l.:lti:li. _,\ 1ciletiísúgclthc,l l.-Úi,c:;t a i.úlli isclti-tc_sIirj.li li111;, rgltit}i ;1',gjlr tl

2()15. evi elkópzclóseket, lriszetr ez mindantryiunk órdeke. tsetbktetés rlótkiil nitrcs eredtrróny,
va!aitrill,g,-l szitrtctr álclozirtr.lt kcl1 ht.lzt,ti annalk érclckóllctt. lltlgv vltllttltit clói,;iirrk.

l)rrtlít.s 1,Ászlti cl rriilt
Ii.i a ij1111ilglttÍIst tllcgli:r1-,_jLrk. tle lt;r ell'.ópzclós ttcitl vlrlti:iirl lllL,g. lr lcl tliitt iill:l;iirlrlt ii:;szcgct
viss;lit tilgiurk r,rtlrlrti lrz ijttktlt,tlititrvzat r,észórc. Garltttcilit rt,:lrt tLrtitll.. íll,t,i| \lriilriiii. lttrgv lt kcz-
dcti iclkesctlós kitart [l szcz()tlkezclctig, lllert czzcl kallcstllatlllttr lictlr,,cz(itlcrtel< lr tlilrasztallttit-
iin. A 1larttrcrkallcsolat ópítósórrck legrlagyclbb liiirrry,tlssítga, lrog}, llclll ttldr-rttk szírllírst biztosí-
tatri, így o korriycztí tclepulóscrr koll ezt megolclatii, tcnnószctcsetr pórlzórt. A sport tárrrogatár-

sa cgy l"Icll1 rr-regtóri_il berrrhzrzits, cle pólcláu1 a sikcrcs sirkkcsapat ccicligi tel.jcsítrrróttvc irlapjírrl
tuclja iiregbíterri ir telepiilós lrírrrevót, atni netn cgy utolscl szcmpotlt.

l'nnn !mréné prllgitrmeste r
A tlitszvacli kapcsoiat építése szerintetn onkclnnányzttti órclck is, lriszen óvck t,lta vctrdégiil
lzitrrak benriunket, cle ezt nem tucljuk olyan szítrvotralotr viszcltroztti, alrogy k. Ezt rigy érzem,
hogy a j v ben kotelessógiirrk is rnegolclani. Megkórclczcll} a képviselcí-test|ilet tagjait, lrogy
az egyesuletek beszámolójáiroz van-e még kérclós, hozzászo|ás? Atnentrviberr nitrcs' aki
egyctórt az ellratr gzottjavaslatokkal, az kérern, kézfelernelésscl szLlvazzo|1.

(,-1 képviscl -testíileí u.fttt,uslutíul 7 igen,0 nelt szctt:ttzttllul, ícu,tózklcícis nélktil cgvatéríctí és
uz ultihbi hutározctíot htlztct;)

24i20l5. (I.2t.) KT HATAROZI\T
T:i.iéktlztató a Rénri Szabaditltí ós Sport Egyesiilet és a l{énli Ií'jírsági Egl,cstilet
20l1. ór,i tel,ékenységértíl és a2015. évi t:imog:rtírsi igénvelirtíl

Rórrl I( zségi Önkonn ányzat l(épvisel -testiilete (Tclr,ábbiakbarr: I(ópviscl -testulet) egylran-
grrlirg írgy lratározott, a Rérni Szabadido és Sport Egycsulet ós a Rérni ltjrisági E,gyesulet
2(.) l -+. évi tevékenységérol szóló tirjékoztatót tudoIrrásul vcszi.
A Képviselo-testtilet javasolja a Pénzi.igyi Bizottságnak. lrogy a 2015. évi koltsógvetés
terr,,ezósekor az egyestiletek tárnogatási igényeit - a melléklet elcíterjesztés alapján - a civil
szcrvezet tárnogittásárrál vegyc f,rgyelernbe.
..\ kópvisclci-testiilet t-ellratalmazza a polgánnestert a sziil,sóges irrtózkeclés rrlcgtótclérc.

IIirtlilitl(í: k v,ctkczcí képviselci-testiileti ulós
lre lci(is. - Prpp lrrlró,rró polgánncster

- I{iss L.lrsziti Pérrztiglzi Bizottsliq cltiiilit";
Ii,ltlit,ilzlitl,til órtcsiil: Drrtllrs [.iiszlti cgycsiileti clrriil.,. ll,-:l,,",h,:tt

1]
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25/20l5. (I.2l.) KT
Tzi,jékoztató zr Fh,trgdíjzrs Klub 2011.
és a 2015. évi tárnogatási igényekrtíl

)], ] l

a 20l5. évi kiiltsógvetés terve-
50.000 Ft tárnogatás tekinteté-

i rrtézkeclés lncgtétel ére.

1,|

l. ! l ! ]'
i . i |_t,

t.l 1lt,l,,;ri1,1i jt_,,,;lt,i, .t .\'i,21.q,1 líltt.: KlLtll í(t'ttt !,

['aLp l m róné_ ilrlgármgr! I
\1egkÚrrluzctll lr l.:jpri:.ulti-tcstLilct tlrgjirir. ltt,:i,, ;,./. r:s,v,csr,rlctck !lu,;;l:itll,,1,i_jlilrt,z \ili-}-c rnúg
k ór,cl ós. |ltl zz,zls l,ti i lr s']

K:rtuslió {JrrIr,lil f-sillir altlrllgiirnrestgr,
l\ bcszirtrrtlltiblrrr cllrarrgzcltt, lrclgy etz ttkot,tttltttr,,zlii cgr,,ctlctl alkaltlttltttitl sctrl biztosította tt

kisbuszt a klub l,ct]clcz\,étrycilrcz. Abbarr irz usctbcrl. lta a kérelcrrr iclilbcrl órkczett és a kis-
buszrrak az acltltt idciporltra volt szabacl iclóporrq LL, az orrkorrrlányzat soltasetrr zárkozott el a

tirrtitlgatástól. Ertrtck isrrreretéberr fotrtos icl bcrr berrvLrjttttti it kérclrrlct. ttlclr,,trck tiikróbcrl dcitrt
a képviselcj-tcstulot, hogy kinek biztosída a góp_iirrtlrtivot. Így lra a busz tbglalt., akkor rnás
rnótlon tudjuk biztosítarri a támogatást.

Papp Imréné polgármester
A lehetcíséget lneg fog|uk találni, hogy tni móclorr tudjuk az egyesuleteket és a klubokat tá-
nrogattri. A tárnogatásuk meglesz ebberr az évbcn. Atnetrnyiben nincs tobb kérdés, hozzász -

lás, aki egyetért az elhatrgzottjavaslatokkal, az kórctrr, kózíblernclóssel szavazzon.

(A képvisel(Í-testíilet u.javasluttal 7 igen, 0 nem szcrvuzuííal, íaríózkoclá,s nélktil egyetérteít és
uz alcibbi hutározctíot hoztu:)

FIATAROZAT
évi ter,ókerrvségór l

Rérrr l(ozségi Onkonnányzat Képviselcí-testiilctc (-[tlvábbiakbarr: Képviseltí-testulet) egylraIl-
gulag rigy határozott, a Nyugdíjas Klub 2011. óvi tevókerrységércíl szóló tájókoztatót - a trrel-
léklet szeritrt - tudornásul veszi.
A Képviselcí-testulet javasolja a Pénzugyi Bizottságrtak, l,,ogy
zésekor a Nyugclíjas Klub igényét - a kisbusz biztosítása és az
ben - a civil szeryezet támogatásánál vegye figyelernbe.
A képvisel -testiilet felhata|mazza a polgárrncstet,t a szukséges

I{irtáridcí:
Fclcl s:

i Iatirrozatról értcsi"il :

kijvctkcztí képviselo-tcstüilcti Liiú,s

- Papp lrrlrórré polgárrnc_stcr
- Kiss Lirszló Pénzrigyi Biztrttsii,] clntikc
Pipicz Istvárl elrrok. hclvbcrl
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Az, irtryagot a kópviselcík megkapteik. Van ezzel kapcsolatban kiegészítós, kórclós.

|ltlzzÁstl,l,,rs'] ,\tttctlnviberr nincs tilbh l.,értlós. lrtlzzírszcllás. .rl..i cgvctórt az cllratlgztltt
jlrr,:tsllrtr,l.j"lL1_.l.rltÚt,crtl, kózlclerlrtiÓ:;:,,l -,,,,.|\,:l/;,()l.t.

u_ tt!itlllli ltttttit,tl:ttltll ho,ítt: )

2612{} l5. { í. 2l.) K-f t l.\,[AlloZ.\T
Rórn Kiizségi Onkormáns,zat Kópvisclti-tcstiiletének 2015. ór,i nrttnkltcrve

Rórn I( zscgi Örrkorrnányzat Képl,isei[í-tcstulete (Továbbiakbarl: liópl,iseltj-testiilet) egyharr-
grilag rigil határozott, Rém Kozségi Örrkonn ányzat Képviselo-testulctérrek 2015. évi munka-
tervét - a rrTeiléklet szerinti tartalc-rtntnlrl - titilt,,ttliisLrl veszi,
A képviscl -testijlet felhatalmazza a polgírrtrlestert a sziiksóges irrtózkedés rnegtételére.

Határicl :

Fclel s:

azonnali
Papp lrnrérré pol gárrnester

7.) Napirencl
Leiárt határicl,ei ti hat:irozatokríll szóló táiékoztató

Irusbeli al el ter.feszíés

Parlp Imréné polgírrmester
Az anyagot a képviselcík megkapteik. Megkórclezetrr a kép,u,iselcj-tcstulet taglait, hogy a tájó-
koztatólroz vall-e kérdés, hozzászolirs? Allletlrryibetr nitrcs' kérern a tqékoztató tuclomásulvé-
te lét.

(A képvi,sel -te,stiileí a lejárt határide.jt'i hut rozctíclkról szóló íalékozrctíóí tuclotnásttl veííe.)

8.) Napirend
Egyebek

a.) Nemecsekné Bertzrlan Anna kérelnre

Papp I nr ri,né lltllgitrntester
lrletncsckrró Bcrtitlatr Antra rnegkaptil tlz illlvltqtlt postai ton ós c-rrtail-crt is. A kovetkez(í r,ír-

laszt kaptLrk erl,c:

( ̂ 4 p rl l gá l, t t t,-,,s, l t, t, í c l r l l y u,s,,s u u l c v a l c l )

Papp I rrl rórri, írolg:irrrtester
I(érern a kótrlvisclti-testulet tagjait, htlgy sz'.il_iattak hozzá a levélhez.

Ka [_tr s n ó { i_ub" iu Co!jl_qlp!É3iü: !,,:l
A l<ótrlvisclii-tt:sti.ilct lr liiiltsóevcti:sil,; i,,;1,ri,,,1 bí,r,lcti clí.laltrtil vc.z,;tctt itvilr,ántatlitsa allr1l.jlirl

l<itttr_rtirttir li rc!_ics ii:lszcgct. Ezoil tLiLil .i l,,ili..,,,,:it.illru.itt rletll fi,/,,,:i :\ i,:,ji-,-,itlt,.:zii r,ószót,c.
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"t ir:.*-ii: il l, i' ó nz [i gl' i li iztl t il_t[ :.:i i: :; _.!-
E,t,t sctrr.jar.aslok sernmilyen tobtrlctk(iltsóget a bérleti clíjorl tcliil kitizetrri a kérelrneztj rószcrc,

1_':r i, l,_1 ; i ll_jl l ó l),)lí:árri
[:rr ír:.]i {trtltltlltltn, a koriibbi lllrllil,,.,.l.riilll kallcsolirttlart űrj iirlú;lketic:;I l)ctn lrtlzt"tttk. lrtllí!:,:;
(!r:ll l; r,liii.,;rlis rlcttl kelotkczik lt,l Lil1,, i,,;,1.

(,,l kÚllvi,s,rl(Í-tc,sliileí u lttlékrlztttttíl,í rtttltltltt't,sttl vaílc,)

b.) Gerstennlaicr f crcnc egvéni viilialliozó kórelme

l'a rr p Irnréné rlolgármestcr
A konylrát iizenreltet vállalkozrl írástls kérelrnet ny jtott be a kópl,iselo-testiilethez.

(,,l ptll,gcírtnasíer .fblolvussa a két,a lt}l-,l )

K:rtusné Gulr,íts Csilla alrlolgírrnrcstcr
A ktlnyha átadás-átvétele neln tijrtórlt lneg kellcí alapossággal. Szr-rksóg van ezért egy irllaptlt-
í-elrrrérésre. rr-rilyen eszkozok állnak rcrrclelkezésrc a kozétkeztctósberr és mi az, atnirc rlróg
szukség a tisztességes feladatellátirshoz. Így nem érhet václ a tálu részércíl, hogy rnegint tátrrtl-
gatjuk a korryhát.

Gerstenmrri er Ferenc kérrviselíi
A szepternberi jogszabályváltoztrsra tttár f-el kell készulrrLir-rk. ezért javaslom, hogy ezt tt 1cltli-
rozitst rrrielcíbb ejtsiik meg.A ki'Itsógv,ctést érirrti a kórelern, ezért adclig ezt tudrri kell a ké1l.,,r-

sel[j-testuletrrek. Erintettség rTriatt taltózktlclok a szavazástól.

['app Imréné polgármester
Javaslotn, hogy várjuk meg az escclókes selejtezés és leltirrozás credményét és ezt kiivct(icIr
|oglaljort állást a Pénziigyi BizottsíLg c liórclésberr.
Ameritryiben nincs tobb kérdés, holl,ilst,olás, aki egyetér1 az ellretn gzott javaslatokkal, az kó-
rem, kéz f-elemeléssel szav azzon.

(.'1 kópvi.st,irÍ-íesíiileí a.jctl,aslutlul (l igt,tt. () nam ,szctt,ct:ctííttl, l tttrtri,krlclcis mcllelí ag,cíó1,1t,ll
és u: ultihlli ltuítirozctíot hozítt. )

2712()l5. {í.21.) KT ll.\'rAR.OZI{I-
(iersterrnra.jcr Ferenc egyéni vliliiti ltlrzil litrclnte

Rérrl K zsógi Örrkorrn ányz;tt ttóllr i:;ili,i-tg:51rjlcto (Ttlvábtlillltlrlri: [ir;ilviselóí-testrrlct) ct:_r,illii;-

gúrlirg Lrgv 1ratirrOzott, Gerstetlttllrji:i, l;eicttc eg.vórri vállalktlztj lt l.'t,li_viriri cszkijzijk bizttlsíii.l:i;,ii.i
vottatktlzil kórelrrrét - a korrylra 1cl[lt"trzitsil utátt - javascllja a ['órrz|igyi Bizottságrrak t,ncgl;tr-
gvaItti.
P7i |iirvetiieIt lL ['Órizr-igyi t]izt,ti:ll..l ,-;1],\:_,it _iltvltslattlt tt ]() l5 ..:r i kiiltsóevctós tcrr,,czÚ:],_,i.t,l l,

kii ii.l:uci.: il rlvclcrnl.lcvétclór,ii l



l , 1,1.l'i.i.l. i,r ',;j:,, . ,,] ,.':.'i l,,tlii-i,;:iiLiilii ,,,,-' .
-l

:',_] l,,. ,,.,. , i':',,,,i i ,, . l ,, lri.'illjtl-t-t tc:ii,;i,

|.- :.,. i .i.; llrr i'u,!r)-iigi'i [Jiztlti\.lll cii'tl,itu
li.,i;li,r;:litt,til crtcsLil. Gr,:l,.li,.;:;]], ,: :: i:,;l,,Jl]C,J|].\'jlri ::iil:lji._,,,, ,

c.) A F:rlugondnclkrlk Duna-'fisz:r Kiizi t]gvestiletének kérelme

i'':,l;_; i .í ttl rénó ptllgil t,rrt *;,; tt,,
.\. |]ltiLlg()l}cltlokok DLrrtir--1'i:;_,.l i-il.,1i i:gi,,cst'ilctóncl. (()()i]t) 1,.-ceskcrlrót, Liszt Ircrcitu,_iijil i..).)

ltt,,:lt:t ír,t orrkclrrntil1\,zilILlllkl)i:i._ ilt}ll\,, it Szcl,\,czctt.;l l..i,s:liilrk rlicgirllaptlclirst ós itz ..,l,,.::. l:l:.lí-
iirt.21 {)00 Ft-ot enliek iL,ie'L,,.;l} LtLill_jLrrrli át. -I'ckiritcttcl ltll,|l. htlg,v l,til}cs l11iil, ll-}L]1l ii:i,,,i,l.r_liilirt

Rútllctt. lloln javaslorr1 a >1c[ /Li,.itjs llliiír,ását.

Katusné Gulvás Csilla alpql31t-lttester
Egyctórtek a javaslattAl, t,tctt,t tlittrtlglttt)Ill a szerz(idés alírírásirt.

Papp Imréné rlolgármester
At-ltctrnvibetl nincs tobb kertlcs. |.,t,t:titszolás, aki cgvctórt llz clhallgzott javaslattlkklrl lr;, kó-
i,cl}l, kézfelemeléssel szLlv az 1,1\ 11.

(,! képvisel -testiil,et ct.f ctvct,s,lullul 7 igan, 0 nem szctt,ctzctílul, íctrtózktldás nélktil cS),clt;t,íclt ós
u: altibbi hatcirozctíoí ho:lct.)

28/20 l5. (I. 2 1.) KT HATAROZAT
Falugonclnokok Duna-Tisza Kiizi E,gyesiiletének kórelmc

Rérrr Kozségi Önkorm ányzat Kópviselój-testi.ilete (Továbbiakban: Képviselcí-testiilct) og1,lrar'-

_eulag rgy határozott, a Falr-rgtittcltrokok Duna-Tisza l(ijzi Egyesiiletének kérelrnét tlctll tlitlro-
gatia, tnert a teleprilésen lllár l]clll rnrikijclik falugor-rclrroki/tarryagorrdnoki szolgálat.
A kópviselcí-testulet fellratalrntttl,za a polgártnestert a sziikséges irrtézkeclés megtétclór,c

Flatáricl : kovetkcztj képviselcí-testiileti tilós
Fclcl s: Papp lrrlrúrró polgármester
í-Iatítrozatról értesi.il: Falugcln,-irrtlkok Duna-Tisza Kozi Egyeslilete

(6000 Kccskemét,Liszt Ferenc utca 19.)

d.) A Rémi Napertímíi Nonrlrofit Kft. cltlkumentumai

Pilg2 i rrrréné ptllgitrnte ste l,

A Rórrti Naper rnti Norrprotlt ii.li. clokurrtretltutnait ttcttt kalltLrk l]leg clr. Szarvas Tibtll,ii',i. tlc lt

cógrrvilvirrrtarlásban szct,clle l li e jg. I,.órerrr a tilékoztató tucltlrlrásr-rl vételót.

(.l kórlvi,rtl -ía,slíilcl ct ícii{l;tl:i,li('!,\:/ ltttlrltttci,s,ttl vcíla )

l "l
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: r 1t p_ l ln !_íl] c l, í,.i l_;.ii:_. i,,, :., l "

probléma rnenilt t'el. Az osszcs koltség. arnit rákoltottrirrk az ingatIanokra. az tncglralaclta a

h[rszrnillió forirrtot. .\ trt,r,bl,jtltlt az, lrtlqy az c|szlittti,llislttlz szilrnlákat ós tcilvl.-,-,l,,-,1,.ct is be
licl] kLilclcni. r\ l\u,l[i,, ,:1,',,.l,_,-li iIlLzbir tcrvc,rtijill,. t-,1,;, \,\,',a' iilúriítírst l,}l0stt!ill,.', i,, ,,.,íl j.;:.e l. lLz

ilrrtlclitban pecli_g c{,u, ii:.|,::;i i5_í.(XX) Ft iisszcgii 1.,;i,iiilllzlis íg;, rrcrrt vitlilsitlI ti,,;:l :r \1uir cl(iclú-

:ii liazbttrr, az (lvrit|:iIlliri 1r,,:tliS 175.000 [rt. KÓr,,.iÚ,:;Jlll" i.:Úr,[irrk-e ttróclosítli,ii i,,.;;,,,:illlui.,"ltg},

r iLl(lsítsr,rk meg az c1ll]]-|Illtli berLrltázirst']

Ftrszenec ker Jtin tls rr é lió tly is,clii
Vatr-e erre nekurrk _je lcrrlcg pórrzurrk'i

Katusné Gulvás Csilla alpolgirrmester
En javaslom, tegyrik meg ezt a rnódosítást.

Papp Imréné polgírrmestcr
Aki egyetér1 a javaslattal. kórcrll, kézf-elernelésscl szavazzol1.

(A képvisel -testíilet u ittl,u,;lulíul 7 igen,0 nem,s:ttl,ctzctííal, íctríózkoclás néll;til t,g.t,cíéríelí é,s,

uz ctl bbi huíározctíot lttl:lct.)

29l20l5. (1.21.\ KT
Tájékoztat az adósságkonszolidációban
p zil 

"v 
zizat i e lszá m o l ír s ir ró l

FIr\TAI{OZAT
részt vett ii nkormányzatok

Rérn Kozségi Önkorrrr ányzttt Kópvisel -testiilete (Továbbiakban: Képviselcj-tcst|rlct) egylrarl-
gtilag rigy határozott, kczclcrllényezi az aclósságkorlszolicliicióbatl részt vett (irlktlrtttitttyzrttok

pályázata rnódosításírt az citrlaraclt Mrivelfíclési Hzrz L-lerr- lázására szánt 455.0()() frt (isszcggcl.
A képviselcí-testulet t'clhataltnazza a polgánnestert a szuksóges intézkedés rrlegtótclórc.

Határidcí: k(ivctkczcí képviselcí-testuleti iilés
Felelcís: Popp Irnréné polgármester
Határozatról értesiil: - gazclálkodás, helyben

f.) 
-!'liiólitlztatírs 

zr ktirzeti mcgbíztltti tevékenvségr l

l)aprl Imréné polgiirlrl_!. l,

r\ rérni korzeti rrrcgbí,lrlLiltt.jclcrrlcg hclyottosítik. .\ I.,lrpitirrry ur tájókoztlrtli:;lL .ii:lp.jlirr. _itrrluár
r,ógótr clcíl el, lesz-c Lr.i itiirzcti rrlegbízottr"rtlk. A t'clittlattlt.iclerrleg ellát_lák. ,lr sztriglrlirti lakirs
t'cl riítása adclig is ltllrltllllltlrltl] \,atl. I(órcrrr ir tlr_iól<oztatti tr_rtlornásr,rl r,ótclót.

(,1 képv ise 1 - 1 a s, t ti l c l u i t t 1,: l;t l: í t t t cis l í u clrl nt ti,s, t t l vt, l í t,. /

i!,



'., l :_:i :-ui-tLtrr:ri" - 

j 
_, ._t, : .i_! .]-:]-::r:- ij {' l]:J:! |!_i i',]

.l i!.tlp i rr1 rt,{} t:.i) () Lt1i l,i íl {j,i itl,

rlttrrlltaLi::l,i i.li,.ll, r!i|:.lir ]..crcszlLr1 i,liiri:;r-r1 |ltu!l" itlrttcttt cqy' l<ccslicrrrÚli ,,.-::,: 1, ili.',:,;Íi.|lL

rnirrtegy 2|-22 t t órint Rórn telepiilósrcil. -5 hórrapon kereszttil 38.()(X) Ft-ot kaprrak

lyami rószr,ótclúr,t. \lrtli 2-_] (lra kópzúsbcrr 1..cll rószt vcntti az, érítttcttcliiick. I"._r,rctt,t l-t

tlrtó tLrtlt)l1,1li:il_i1,, ''i,,i,_i

(^l k,:pví,st:l(Í-l,-,,;i!tli-,i :l litic;ktl:tttlti,sl ltttltltltit,,tt! ,,,r,lIt,)

g.) Sere ,.\gnes kórelme

Sere Ágncs képvisclti
Szeretrrétn. ha rr kóilviscl -tcstijlct a frzetóscrrrct t-clLilvizsgirlrrá. zl ilrlrblll1 \,itgvok kiizalkallrra-
zott, ez 60.()()() Ft bruttó osszeget jelent nekem. A rérrri orrkclrrnányzat fizet
Felscíszentivánnak. és cík ebbol fizetrrek neketn. Azért, hogy meg lcgyen a 80.000 Ft-om, rnég

tiszteletclíjbarr r,ószcsiiliik az irrtézrrlórr,vtií1, FIa ó (lrírban lneg tr-rclrtírr-rk ,l).!|\,,-,711i. jrr mitr azzttl is

meg lenrrók elógetlve. Viszek 1l t t, e rnollett zl0 szociális ótkez n l,att. E rnellett l,.1,Il ? várti-
listás, akit el koll liitrli.

Katusné Guh,irs Csillir zrlpolgírrnrester
Egyre tobb icl s crrrber lesz, akit ellátirsbarr kcll részesíteni. A mutrkirjirt rlcrn 4, hatlem 8 órá-

ban látja el. Nézze meg a Pérrziigyi Bizottság, l-,ogy mit lehet tenrri atltrak érdekóben, hogy az

Agnes ezt a nrunkir;át rr-regtattlrassa. Korábban volt már ez téma, ahol a polgártrtcster kirrrr-rtat-

ta, hogy azt Agrres majdnem, 140.000 Ft-ot kap Fels szentivánról. Ha trem tuclunk a problé-
máról, akkor ezt tretrl tucljuk orvosoltli.

Seire .Snes képyiselií
Borotán ezl a mr_rtlkitt kett etnber végzi, itt peclig érr egymagafiI. Arllíg al,t a 4 Órát setrr kap-

tettn meg, tnitrclcrl cgycs juttatástól elestettr. r\zórt, tnet1 a tiszteletclíjasrralt Ilcl]l jár serrrrni.

papp I mréné rrolgirrmester
Azadoít tcstulcti iilósre én is ernlékeszen1, trreft akkor érr gépeltetn azt lr jcg,v*zcíkorryvet, atni-
kor errcíI az tntéztrrónyvezetó tájékoztatást adott. Javaslom, hogy a Pórrzugyi Bizotíság ezt a

problémát vitassa lneg a kovetkezcí ulésre. Aki ezze| egyetért, kérem. kézt-elerneléssel szavaz-
Zon.

(il ké1lvi,;cl -tc.lttilcl u.jctt,u,sluííul 7 igan, () ttt:ttt ,;zctl,ctzctlíul, íctt,trjzktltlti;; ttélktil cgl;aíéríetl é.s

uz ultibb i lttt l itt,tl-u í rlí ltozíct : )

30/20l5._(l. 2 i") _1!:I
Sere r\gncs krrt:lntt:

Fl.\,I ARoZA,t

Rérn t( zsógi iJrrkt,l,rttiirryzat KópviscI -test|ilcrc (Továbbiakbarr:,Ir_c1,1i i:le lii-tcstult:t) cgylrarr-

grilag ugv hatartlztltt. utasítj a aPénz.tisyi Biztrttságot, hogy Serc Agncs illctrrrérlyével kapcstl-
1atbatl kú:;;:ítscit :.l iitiyi:tkczo kópviscl -tcsrLrlcti Lilósre tá.lékoztattit.

A kópv,i:sclii-i,:,;iiillt lullrittalrrv|7,1Ll lr 1ltllglir-tl]e:i|íjl,t tt szLil<sógcs ittii;z1.:,,r|,_;:l rit,-:*tótclót'c.
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Panp I m róné polgirrmester
N,,1iutiiir iiiillr k,jlttós. i,ttlzzásztilás rri1,1cs. il il\,Ilt ulcst 1-1et,clrcs.,1|L]tll

aL;)
:iszlri

egy:ó


