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Papp Imróné ptllgírrnrester:

Koszorrttjrrt a tcstiilcti r-iléserr rlicgjclcritclict. Küil(jrr kijszijrrtijln az tll..tlrtlisi. ttcvclósi irrtózrrlónyek vezetóit. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselok kozul jelen vatr 6 tó, így a képviselcÍ-testuleti ulés lratározatképes. Jitl,aslatot teszek a kópvisel -testLilcti Lilós rlapirerrcljérc.
NaPirenclnek a rrreghívilban kikulclott rrapiretrclet javaslorn. Aki ezzel egyctét,t, kóretrr, szavazZorL.

(A képviselti-tes,tijleí u iavaslattal egyetérteítés az alábbi haíározaíoíhozíct. )
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2.) Rém Kozségi Önkormányzat Képviselcí-testiileténeka helyi szociális ellátásokról szóló
o

nko nná nyz,ati rcrtcl

Irti.s,hcli

cl

Eltíacló:

e l c t én

ek

rn e gt

árgyal

á s

a

íct,f t,.l:t,:,,
['a111l itttt,cttc

j.) Rérn I(ozsó3i

polgárrrroster

Képvisclii-tc:lriiletórlck az állarrrltírzt:lr-t:i-;,,il l,.íi lili lirrrlrs írtvótelérol és írt;rr_liislirtii sztilir ijrlkortrrátiyzaii t,criticlctórrck rrlegtárgvollisii
Ít ti,s'l'lt'l i c l íílt, t, i,,,,,/tí,
Hl(latlti: ['lt1l1r iirti,,ll _ i li,: i1.rl]r_,.rLct,
(')tll,:tlt-tllátlr,'zat

BeszárnolÓ RÓrn l{iizségi Örrkormányz;lt 20l5. évi koltségvetési rencleletérrek eltbgadását
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A 20I4. óvi belstí ellerrcíri osszeti.lglal(l jelerrtés tnegtárgyalirsa
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r\,l ltllrligiit a képviselcíkrószÚi,. illcllkiildtuk. Felkércrrl [--i:l:; i_liszlót. a Pórrziig,vi Bizt)tt."ilg
illrlii!,:ct htr3Y a 20l 5. érri kiiltstiy.r't-,ttlshcz kapcsolóclti hiztlf tsl}r,i hltlirtlzltttrt

isttlt_,t-tcsst,

:rtlr.'_ l,1;z.ltr iió,tl visel ií

Tisztuli Iiúpvisel15-tostLilct! .\ Púrulrig;li Bizottsáu rtlcgtátgrlil'iit ir Borotai l(ij;,_ijs Örrktirttlárty,
A riivetral 20l5. évi kiiitségvctósct éslai,asclljtt a212al _,.'. (tl. l_i.) PB hatitrtlzitt aiaplaLrr i(érrr
Í,-i)z:-iuqi Örtkotrtl áttyztlt IiÚl;i i>ulií-testLilctérrek 20l5. .irriiLr:. , . irli1;.iát(l1 l tij lútszlrrrr iriir itúsót

lrlrlli -} tlt,li[llttt lrctct,vcztti.
,'\ 1',',;,1ijq',li t3izottság I(Órrr 1,Ír.',,r,;,"r,i Örtktlrrtlittlvzltt ]r)li. ,_,,. l ].:iilis,,,gvcli.s,]t i:l t}i:l,:ílit,g.,u.lt]llt
és czzcl kapcsolatbarl meglrozttt a 1l20l5. (tL.23.) PB ltatlirtlzatot. A hatitrozat alapjárr a kij,,,et kez(í k et j avaso
lj a a képvi scl (j- tcst r.i l ettrek
- ,\z, irrgó eszkozok els az irrgatlanok bérleti clíját _jrvr.5n11 fclir]r,izsgálrri 2015. rlárcius 3 l-ig.
- Javasolja irz l ttí jclcrrlcg az NMI írltal ltLrltrrrlilis l.,iizft,glltlktlztlrttltt ]0l5. tttltt,cir_rs
l. napjátol 20l5. clecember 3l-ig lratározott idejtí szerzódéssel íbglalkoztatni. Az
illetrnénY't a Murrka torvérrykorryve alapjárr a szltlttrrutrkás rnirriIrrálbér alapjírrt kell
betervezni. (brutto l22.000 Ft/lró)
- Az 1 fó tarryagondtroki stiituszt, nriután az cittktlr-ttlittt;,,zata jogszabirly,i t-cltótcleknek netn íblel lneg, 20l5. évberr tnegszuntetrri.
- A civil szervezetek tárnogatására a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló rentlclct elfogadását k vct ert vissza kel1 ténri. A tcrvezctt tírrnogatirsi osszcgcket .ili'ttstrlt a kOltségl'c|Ósl.c llctcrr,,czni. A piily,,liziiri.i::i i(ll.iit it lrctcrvczctl (isszi:rltiil cl
lclressen tórrli.
,: l.tlriilli.larl tll,;!:l,iiiili. ,il;lilízlisi szcrz(itii,sl,.,:
l ,., ]: . izls:lliitti, ;itili:,ii ,'.,,..,,,...,.'
j,l"tr. 1ttrg,l,, itttiti!<t,ii- .r.:t,'l.::ti ttlvltbbra is |cr!ilil,i
::
-.
.\ k vt:tkezcí tótclckkcl 1avasolt szátnolni a ]()l_{. cvbcn. tniutárt a kciltsógr.ctésbc
rlcrt i kcriilt bctct,r.,clcst e:
:

Liqiin rrregvalósítarri. attnltk lriirrryában sirjirt fi,,rl,ásllrl1 rncgcllclarli, legkós(jbll ]()l5.
augusztus 3 1 . napj ái g megvalÓsítani. (auguszt usi rit, o cl ct i,s zíine í b e n)
_].(X)0.000 Ft,

|,un]@

a bizottság elrriikót. lttlgv a bizottslrg hlrtlir-il,.,:rtiit istrlcftettc. Megkórclr:;tcttt lt
i.,,'l'" i,; :itil..cr. l-rogy a napirctlcllrcz v1_1ij-e kórclés, lrozzítsztiljrs'.'
\,l,-',-l],,ii,;-.'iilliitt't

i.=r-!!tllU!rllJ:;,t.:. . i, i_,',,|
il l'ÓrrZugYt Btztlitsiigliak. lrtrgy a ktlvctkczii iiiu.ri,l iw/,./,t lit a jclclrlcgi iiigt, ü"r iitgatlattvagyoll bérleti díját és teriesszenek elcí egy szerény rrrértókLi ernelést. Fontosnak tart_luk.
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EgY tó kulturális kozf'oglalkoztertott tnutrkaviszotryát az NMI trregszutrtcti t-ebruirr 28. rrapjától. A rnLrrrkájár'al szetnély szcritlt tncg vagyok elógcclv,c. ag;clckck rneg vatttiak yele, clégcclvC. \ tlrcgvalósított korlvvtárylálr,,ázrt alapján l,iszotrt lncg vatl l<otvc a 1<cziirrl<. A rórni ktrltrrrirlis Ólet igérlyli az egy fó alkalrrrazását ezerr a tcrt-ilcterl. Ér,l,ógóig acljLrk rrclti lelretcísógct és a
]cqke vcscbb bórrcl rtleg tucljLrk tllclarti a fclaclirttlt.

Kiss L:iszló Pénziií.\,i Ilizottsrig elniike

iVliutárl szrikség vatl rá és alkalrrlas a felaclat ellátására, javasloln a tbglalkoztatását.

Katusné (]ulvás Csilla zrlnrrlgzirnrestcr

ester
.,], i.,,:.iii,i,i 1llilv'ázlatlisslrl ó.i} i5

!',.3_pp Lrn ró_n ó po l gii r rn

ü1l\,e tór'tcl.-.

}jilirlir .\ntlr;is kérlviselíí
En is helyénvalónak látom a késcíbbieksorán egy pályázatkiírását.
tt g, {] rr l vris Cs i l lj! a l p r; l t1;! 1;! 9.$9I
itrtir.Íattos eItrrctrt rryugtli;llii Ús az allirslrelye lrcly,ctt it titttvagtltrclnoki álláshclyct sziirltctjuk
lllc!l. tlrcrt FListos Lórárrt szcttrélvrc szüikség van.
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nem lesz meg az eredeti igénve a szervezeteknek.
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Papp Imrénéru!*trussler
A koltségvetós csiikkcrrtése ttriatt elltatll,z()tt í} l<iiltyylfi1,os és a kélrírjsliq-sztll,I<cszt rrreglríztisi
clíiának lr]iil,i-, :,,i l"r,, },4irlrllictt,,tl t1,-"" ,1 ,' líi, ,,,!:.
Ka tu

s n

é G.u_Lrc *I_u

ll

a

a l p tl l gír rr]lc_s

t e_r

Kércléskónt rlrcrüiit ibl, lrogy a iijáilirsúr k(irryvtirros tnellett sziikség virll-c eg,y tiszteletclíjas
tnurrkatársfa. [- rrtullct Í-elrrrerult, liclgv,rrriúrt itell} rrrrikoclik jó| cz i,r ltrlt_riú, j. tttort stlk rtlsszirt
hallurrk err I, lrtlgy rnégsetn rntikoclik a szolgáltatiis, Fejlesztésck az clrtlrrit icltjszakbarr tortérrtek, mert szittttíttit,tilrct és katrlcrirt is klr1,1trlt lr kópűr3sirg szerkcszt(í. Elrl,,,,: lr ii,t,tllálrittr tletrl st,,k
értelrrre vall a nriikoclésérrek és éves szitrten is rnagas a f-errntartási koltsegc. Célurrk, lrogy legyen egy változiis a színvonalbarr.

Papp Imró,nó prllg;irnrester
Nagyon sokall szcretik nézni a képúrjsilgot Rétrlen, ezéft. a lnegsz[irrtctésriíl ttetrr gclrrdolkotltunk.

Kiss László kérlvisel
Schauer Ecle tájókoztatása alapjátr

et

katrrcrir clrornlott és a javítirsa rlróg llcl]l tiirtórrt llleg.

papp Imrénépolgármester
Tavaly rnár jelzós órkezett, hogy neln jó a kamera, de pénztink nefil volt zt rrregjavításra. Ebbetr az évberl llltJgcl}gccthediik rrragutrktlak. litlgy rrregjavítsuk a kcsziilciir.:i. A tcchnikai olclal
hibáirÓl már bcsziirnolt az Ede, ezt pontclsitani kell, Nagy osszegckbcrr llclll gorrdolkocllratunk.
Katusné (iul.r,:ls C:;jlIlr lrlptllgiirrnestcr
Egy rendezvérryt tobbszor is levetítlrettrc, tnert sokan kívárrcsiak a rctrclczrrótlyekrc' de ttctlt
minclerlki ér rír rtz aciott idcíporrtban. A Bir Eszter1 rneg lehet kérclezrli. lttlgv rr rtrr_rrrkirja sclt,ittl
meg tuclja-e olclarli czell Í-elaclatot is. Ésekkor rnirr jelentkezlretrre a k(jltsógvctcsllctl egy jelct-t-

tcís megtakarítils.

kiss László képr isclii

Meg kell fbgrtltlraztri a képviselcj-testtiletrlck. lrclg1,,rnit vár el a szolgáltatírs 5()fiill.

Robár Andrirs lii,ur,ise!ó
Ismernurrk kell. ltlirrvarl vannak, akik ezcll szolgirltatást igérrybc vcszi|:.

kovetkez(j ulésrc kallj rrrrk tájékoztatást.

|:,z,l,cl

kapcsolatbarl ll

Kirtusné G rr lr iis._!_,_._r i iir lr l pOle
Nagyon sok viclóki rircsoclirlkozik, lrogy vittr ttitllrrrk t'alutévé,ezért it ttrcg:izLittictóse visszalépés lenne, melyet nem szeretnénk. Hívjuk meg a kovetkezó Pénzrgyi Bizottsági ulésre és tájékoztasson betrnurrket, hogy milyen anyagi tlkai t,atlnak, hogy a szolgáltatírs szítrvonala jelenlcg olyarr, al1,1iIl"t:ti. N,lcrt cz így cgy pérrzliiclttlias.
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Seltl,-rct, Eclórró1.
aZ()l(llak rrrilr'ctt lt rrriiszlrki irllalxl11 és ltz tll(tr77ll-t-,. htlSv íl sz()l3:iltlrtiis ilvt,tt szíllv()1,1irlrr. Hlr

jaiítiratu-u \ti{y Lli.ri ituIi bcszcrezrii ugt ,;uiujrvz.u-ji ktliuluuil. r\ l'eil.,,"iiv,i r-iiztiits;ig akliur_j.rvasolrti flogia usctlcgcscri f-orriis biztosítlr:;lit,
:i i:l,!, .i i3 i:-:_|i ii.r i.; c l fi
Tucltltttírsolll szul,iitt t(ibb kattrcra is

Pirpír l rrr róné polgárnrester
A kcinyvtitros. aki képviselo is egybetr, heti -l órirbarr 2007. titlt virn fbglalktlztatvzt. A Périziig),'i Bizottsírgl :rrln kért ellgcln. n ,z,r,e1< trt,ítla :i jc,,q57rhálvi háttí:rrlc1.:. 'l,iila_,]gz,o_e foglalkoztattrutrk. A ltiirry,r'tlit,tls ir rnurrkírja tttellctt lr liLrltrrrlilis rcttclczl,ótt;.c1.,url i:; ll,;scgíi rlckiirrk.

Katusné Gulvás Csilla alpolgármester
Arra volturtk kívárrcsiak a pórrztigyi Bizottstigotr. lrclgy ttz, szltkttlai irirrlyítirsarer szukségurrk
valr-e? Ha erre szrikség vall, akkor tnaracljcln. A kérclésantiatt kcrult ttapiretrdre, tnert jelenttíscrr cscikkclrtck az iclci óvberl a fbrrásairrk.

Paprl Imrénépolgármester
A 3q,/2013. EN,'riV'tI rcnclclct szól arról. lrog."- a lttjrll,r,tári cl1lltírsi fclaclattlktlá1 rnilycrrkópesítésí'u yiiíl szLiksú.:,. F:t. tt rciidclot irrrti1 szól. lttlgv i. i(iir iii lrllLtti tclcpiilósclterl il .slilkllriri kúpesítós
kól,ctclrnóttl,c cr-cttscqi.'l'ehát nclll kc[1 kcirrr,.r,|íit-ost kcpcsitcs a t-claciat 1.1látására. Arnikor a
noVelnbcróborr a rórni korryvtár.

A szaktrrai vczctcs igy

általr_rk l,att [,liztosítva. Érr,",agyotl l1c-

Ka ttlsn é Cu lyiis Csill:r alptllgirrntestcr
Megismertuk a jogszabályi hátteret. Az emberi clolog az,hogy 2007. óta van nálunk, és nemcsitk a kcir'yvtirrlrarr clolgozik. ltattcttt a rlrriycl(1tlésszcr-r,,cz nek is segít. [,csz cg,v íLi rn ivelcjii',:ss7g1'1'ez(ínk, ltl.-i Űrg'. gtltttltiIrllll. r'ltllttttiiverr:i.l:ii:ia,St,ü:iz()l-Lll.,,\ 1ltl]gjit"ttlcs,,,et,tic:li c{yt,c kc_
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20l5. ttlárcius i. rralliitói 2Ui5. clecctrtber _1 1-rg
;\z ill;irr;űtt,ii ir rVltrrtklt t rr,ótlv,kiltir,.
lrtiriitill-,ii,jl alap_járr ltcll bctcf vuzlii. (Llrrrttó l22.000 Ft,'lró)

krrltr-rrirlis kijztllgltriktlztat()titlt

ItiLtát'clzott iclcjii szcr1.(',tlűs:;cl iilgi;iIlir.,rtatiri.

,

allr1l.jirrr a szakl},}Lrrtliits

,'\,. i fii tlrrr,vagorttltttrl:i :l]iliil]l..1|. l1tiirtlitt tll, i,\l]l\():,iilliit,"-,llLt:: .jtrgszlrbitll,i tL,lt,lr,:i .,
tlck neln tblel lneg, 20l5. évbctr lllegszutrtetrri.
- ,Á\ civil szeryezetek tárntlgatiislil,a a lrelyi civil szcrv,ezctck títLnogatirsáról szólti rcrldc]ct clfoeaclását kol,ctíicrl yicszit l<c]1 tclrrri. A tcrvr,:;tctt tárnogatási osszc$ckr,:t.j.l
vlistllt a k ltségvetésbc tluiui ,,,;zrii. A pirlyirztatlis:;trr,Íttt a bctervezett cisszcgt l u1
leltcssetr térrri.
- A korábban megkotott rnegbízást szerzcidéseket f-eltil kell vizsgálni,, annak érdekót,lctl. irogy indokolt-c lizokitt i.l,,,allbra is í-crrtitartarti.
- A képujság szerkesztcít be kell szárrroltatrri az elrrrult iclcíszakban végzett rnurrkájáról, istrrcrtesse a kópviscl(ík]icl lt f-claclat cllirtlrslroz kltllcstllilcl(l eszkoz k irllirlltltáról.
- A Rémi Szivárvány Napkozi Otthonos Óvoda kazáncserélétjavasolt páIyázaí utjárr
ttrcqv'alÓsítarri. antrak hiírrr,.,lilllrtr sa|át flon,ítsbtil tni:tltlltlitni. 1cgkósobb 2015. ll{i
gl,tsztus _3 l. napjiiig rtlcur;lii.',.;ii.rtli. (itr_rgr-tsztLrsi rj ytltltti ,l:tiilltban)
- 5z ór'során bc kel1 tcrvc;lili lz onkonnátl_vzati r,ízi|<ozltlti crlckclósórrck k(i!t:lcl:l
iil;i , i..il. ,] {)ii().ij()() Fji
.". l- ,'-,'t I,*ilZilS (')rr] \,:.\",- ,..' ; ii'i;Li..tl i ii; i,.':|,r,,,,r; l,i,,. ii,_,-.,:i lt_liri -i ói,li,,lrl,
'i
tcrvcztti 2015. júrlirrs l. rrap.jától.
, . \ it,:ttli l_izir,iit'i áit', i',l ]." ,1 ,,,,,il,,;1.1-; í-)1,1r1[;il.rirtt _ lr l.,l;,,.llik,Llrriiiz:Lrtl leltitltttllisit l;i,
:ii-i.l - il./, ütigcclÓl;'ezcit i-:.,,:;, ,, . _],li ,, iillrjr,r.; i. irlillj.il,',i , i,,i,:, :,,.lirliuiiti.
A Kópl,iscl(i-tcstulct t-;llrata,Itnaztil ti [)iligár,tttcstcrt, htlgy a szLiksógc:; ititúzkcclósck tncglttlz:L
talára.
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Kcicsltaltttittt az a cl rrtés sz|iictct. il()gy az (ircgségi rryrrgtiry i0(.t '2oiit cl trcttr értii cgy ItltcJrtitl
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papp Imrénépolgármester
iv,Iirrirrllrlisarr 2.500 Ft-ot, tnltxiti,lLtitl l0.000 Ft-ot kaptltt az igórryl(i joveclelrni l,isztlttll_ri i,iii1l1án. Ezt egy fbgyasztási egység l,tatarozta lneg Ós a lakás rlégyzetrnéterérejutó alaptárrrogatas.
El, ar, i"irlkonrrányzattrak a tcl.ics liiilt-ós 10 91,-ába kcrlilt.

Katusné Gulyás Csilla alpolg{{m_este_f
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, ;i:-i ,'i 0i)0 F't kilr-tili ii;:;,-,,, '.i 'i,_;,i :ilcglrlt|:i1,1l,,.::] ,, '1l' ;',.l-,:liriillrtlL*ilt,z ,..,tl,,
lll(l 3tá:;t. Lclretrrc egysógc:rii.:li ls. hollv rnirrclcrrik ltgvan akkora osszeget kal;jttrl.
Jlt,,iisir)l]i c tckirrtotbetl a kóic.,i,,i,i;li iliilltlglttási fbnna cllirgatiirsirt. r\ kcv,esebb kcrc:;eii,e:,.r,.i..
nagyclbb segítség lenne a 4.000 Ft támogatás biztosítása. Akinek pedig neln sokkal varl t-clctte
a.iiivecloltrrc. etntrak is jól .j()rr a ].()(X) Ilt tárnogatás.
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,l;ruír l rrl r,étló ptllgli1,1rr.,:,., i.l_,r,
A képviselcí-testtilet tag; at LLz arryagclt rnegkapták. A tlapirerlcl alapjárr a tárnogatások tisszegét
trrár megtárgyalták. Megkórtlczctll a képr,,iseliíket.a tlirpirctrcllicz kapcsol(lcl(lal] \,lll}-c kórciés,
hozzászólás?
Sere Ágnes képvisel(i
Mi van abban az esetben, ha a civil szervezet kés bb meggondolja magát és a rencleletben
szcrcplcí tratáridcí utárl rrl,Lrji.ilr iic lr lrórclrlót'.'
tlp I m rénó polgírrrn cstl:l,
Ha a tbrrás elfbg;lcltt. amit a k ltségvetésbebeteryeztiink, akkor tárnogatást rnár tlelll kaplrat.
I"la marad a tervezett támogatásból, akkor a képviselcí-testi.ilet eldonti, hogy a páIyázat alap.ján
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Rórn l(ozségi Ottkontran;,zat l.,ópl,is.cl(í-tcstLilcte (ttlvnibbiakbarr: képvisel -tcstiil"-t) cg,vhanOnkonrrátrl,,zat 2015. ór,i koltsógvetósi rcrrtlclctóncl1 r:lfogaclásirt lrrcgelcíz(j átitrctrcti 5lrztlálktlclíisilrt'll sz(ll(l bcsziittltll t az el tcrjesztós lr!llilirt ,;lioglrci-
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A Képviselci-testulet

t-ellratalmazza a polgátmestert a szi.ikséges intézkedés rnegtételére.
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katusné Gulyás csilla jrlrlolgírrmester
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A Kisktlnstigi Víziliiizrníi-Sztllgriltrrtri Kft tliiékoztatírskórésc vlrgytlnór-tólte lósrííl
Pitprr I lnrónó lltl|g:irrnestct,
trrcgkLilcltLik a képl,iscl(ikrlclt. \,,1cgkórclOzct]l it kópr,,isciií-tcstiilct tlrliitit. htlgv lt
napirendhez van-e kérdés, hozzászolás'! Amennyiben nincs, aki egyetért a javaslat eltbgadásával, kóreIrr, kóz f-cl errr c l óssc l slL.Lv Lltzo n.
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A PRO-DENTES Bt-v,cl a liiárryzó tbgorr,,c-rsi cs;rliilztjk bt,rlctére javastllt rlrcgk(itr'i
i} za\,í]ftírlan fogl/rs:,"ti rl1,{,tís órdckóben ?0l5 rllíttl:it,r 1. r-,,apjától 2015. rlr:cctllhtr
31. nrrpáig.
- Dr. Nagy Pál Já rttrssal lilgclrn,clssitl il véglc_rlcs^ lL,u OI:P szclz(itlós rrrcgkiitú.rót liiiv.ct en - szerzódnl.
- Javasolt a bérelt cszkozok lielyctt uj vagy iraszrtiiit ii,gliszati egysógrc ára]jttllattlt
kérrti, íigyelrri kell az OEP által tbgászati eszkclztlkre kiirt páIyázatot.
- A szerzóclésck iisszcgc tlcl]l halaclhatja l]}cg az OEP íirtarrszírtlzltsilsszcgót,
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A PRO-DFNTF S Bt-r,cl a liiárrvzli filgrlrvtlsi cszkiiz k hér,lcté,r,cjlll,,tstllr rtl,:rtkiittli
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- Dr.

rtaparg.

Nirey,PjLl Jlrrrossal fbgorvossal a

rúllu!w.i L{;-OEP szcrz

vct(Íett - slcL,l, Ltcst 20l 5. rliárcirrs l . I}itlUítt()l lrrcg keil ktitrri.

clús rriJgkiiiilúsót ko-

htvltstlli li i,j;;i;. us,:liiizijk hclvctt Űrj rirlu i;.,.;,:liuit |trgirszati üg\.sútiu iLrirjiirrl;itclt
kórrli, tigyclrri kuli irz OEP iiltal tbgászaii u.,.,,:i.r)zoklc iiiír,t pirll,azatoi.
,',. .,,,1j1'l:(i.lóselt ijss;,:,:1,; :l,.:ltl ii.rilriilllrt_ilr ll1Cg tr,:, (\ [:i' ::ll l:: ,1íi,,,.,:li,l iis:lz,:!li:l,
A t(ópvisel -testulete t'clhatalrrulzzLl, a polgárrncstcrt a szuksóges irltézkeclésl1legtétclóre.
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Papp Imrénépolgármester
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i.r:gvrltr ós az alábbi _],,''.)l5. (ít. ]_] )PB lratlirozatilt ill-.lit:
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_lIir" círir[i attyrrgtlt az ttilii;ili;rk szct,it,tt javasolji1 9|ili1.1.iili .t i.el,rv
A Gazclasági Program téryen ki az állati tetemek elhelyezésével kapcsolatos onkcl rmányzati
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Fuszenecker Jzinosné képvisel
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szav azást(ll óriritettsóg rrriatt tarlózkoclok.

u h,ris_CsiIla alpol gír rnr estcr
Sclrauer Ecie kortibbi ctelegált a tanácsbarr tolvti nrtrnkárcll netn szátnolt be. Vatr-e ellnek a clelegációrrak gyakoriati értelme? Ha igen, szeretnénk errol a munkáról táiékoztatást kapni.
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Képvisel delegálása a Rémi lskola Intézménl i Tanácsába
ii.irtt ltiiZSÓgi ()rrlit,i'tti:iitr, zltt Kópv,iscl -tcstiil,: ,_, 11,.rr.,11lliiillktllti: Kópr ls,:1ti-t,;ltij],_,i) ügyltaIl_
r:[rlag ŰrgY [rater1'()Z()tl-. ii [(Órrri ískola Irrtózrrrúr}vi iilil;ieslrIllr - llir.,atkt),1,\|a i,t i}el}lzcti Kiizrrcvclósr,(íl szóló 20 t l. ór,i C]XC. Tiirr,órrrl 73. (1) 1lck,-,ztlósót,e
- Fuszetlecker Jiirltlsrró kóllv,isel t clei,:gll_jl.
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Rém Kozségi Önkormányzat Képvisel -testulete (továbbitrkbarr: liépviselcí-testi.ilet) egylrarrgűrlag úr{1v liatártlztltt a Rrrkticzi sziivctségrrek l1le,g kell kíilrlerii it tlttrloglatási kércltl'tct és zt
tll:i,,,,i;1.1i ;.l

.\

:t'[irjtryi:,cl,.i,i-,,.,tiil,,l l]iirtt lt 1/11111rglttll.r1 ,lr",r,l':| "":'|,
l..úpi isuiti-iustuict lcllrLLí,ahnaLnr a pulgáft}lcstcft a szLiksuiuc rilijziir,clÚs tticgitt-rziti.riarl.
::.:,.i-l

Hatirrici(i:
Felcilis.
LI atár c>ztLtr,(l

l

20l5.

órt cs u

l.

tébruritr 28.

Papp lttrt,útic polgeirrTlcster
Rirkti cz i S zo votsóg
c.)

Tiriéktlztatás kiirzeti megbízotti irllirsról

Paprl Imrón é polgírrmcster
A kapitiirly űrr tájókoztattltt, lttlg,l, llelnsokára tisztáz dik a 1rclvzct ós Rérnctt 1csz 1,;(jrzcti rtrcgbíz,ott, Kórern a tájékoztatils tLttltlrnásLrlvételét.
(A képl,iselrí-resliilet a

íu.i é koztclt tí,yt l

uclomásul vetíe. )
d.)

Lakirslrérleti szerz dés megtírrgvrrl:iszr
P appJ_ry

rrlrpq]gátn pslgr

Bcrcncsi ijcrcttc kérelrnet rlyu_itott bc a képviselcí-testiiIotltcz, ilo ,,,, a ltótn, f)ózsa utcir 3-1.
szám alatti ingatlant bérbe ventló. Miután az tngatlratt tircs' javaslorrr az ingatlarr bórbcactását.
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Qt képt,i,ycl -testtileí ct .fttl,ctslttllttl, igct1, 0 nem szuv:0z
az ultibbi huttirrruírll hrrtu; l

59/2015. (II.25.)KT
Lakás bérleti szerzódés megtá rgyalása

líul, íctríri:kotltis nélktil cS),aíórl(,ll

Ós

HATÁROZAT

Rérn l(iizscgi Orrkonnányzat l{ópr.isclij-testiilete (továbbiirkbirri: i,_ópv,isclti-tcstulct1 eg,l,iilittgulag úrgy liatározott, Berencsi Feretrc bérlovel a 6115 Rótlt, D(lzsa Gyorgy utca 3zl. szátrl
alatti ingatlanra a lakásbérleti szerzóclést a rnelléklet szerinti szcrt, clés-tervezettel jóvirlragy,ia.
A Kópviselcí-testiilet t'ellrata|tnazza a polgirnnestert a szriksógcs irrtózkeclós trreghozittltliir-lt.

Flatáritlii:
Fclc[ils:

azonnali
['.p|, ltttrcltú 1ltrl:_lár,tncstcr
LIatár,oz,titri,l úrtes|il. - gazclálkttdás. 1rclybcrr
- Berencsi Ferenc,6446 Rém, Rákóczi u. 32lA.
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60/20l5.1! I. 2sJ_l_il
Ba Esztcr nrcgbí,l-zisi szerz tlósc

Rérn Kozségi Otlkonn ányzat l(épviscltl-testtilete (továbbiakbarl: I(ópr,isclcí-tcstiilct) cgy,liarigrilag Úrgy hlrtlit,t,ztl[t" lrtr_gy Ba Esztcrt ]()l5. IltitrciLrs l. napiírttil ](tl_. tlcer:iltlret, 31. rllr1l_ilii!l
m rive lcícl ésszervczci k érlt alkalmazza.
A havi brr_rttó tttLrrtkabór 122.000 Ft.
A munkavállaló jogállására a Mtrnkl Torr,érlvkonvve az irányadó.
A Kópviscl -tcstii]ct fclhata7nl'all.a lr 1ltilgát-trrcstcrt a szuksógcs irrtózl<cr]éli ll]cgllozataltira.
aZonnali
Papp lrnrérrépol gánnester
Határozatról értesul. - gazdálkoclás, hel yberr
- Ba Eszter, lrelyberr
Határidcí:
Felelcís:

f.) Intézményvezet i hozzászólások

Papp Imrórló ptli :{;it"rrrester
Az iskola kérclrnórrek a kópviselo-tcstijlct clcgct tett, így o kórt tírnrogrtást a koltsógvetósbe
betcrveztiil<. F: ttr,.:lict ir l,,iiltsóSvctós[-lcrr :lzcl,epr:l ur]y táttrtlglrtási iisszu!l. it)l,ili,;:;zetllctti .iLrttlrtískórrt, v :'l:]_,!,,:, :]*1j, l000 Ft-c,,s tisszt)S^ tttil'l_.,, liz iskolakezclclst l.;í,.,:i,,jil lllt::31iiitrrlyíterri ,,
sztilcíknck att1,1rgi lrclyzctt l tiiggetlcrrril. ,.itncloro a szót az tntózttrótly,r,c;lctorrek,

Kalmár ,lzinrlU|rj ir tl_*írrrÓnvveze tíÍ.
Nagyorr kijsz(irri)lll ilz iskola nevébetr a kópl,isel -testuletrrek a tát,trtlgaijrst. ttlert tucljuk, lrogy
nem onkormányzati felaclat az iskola fenntartása. A szerény mértékállarni támogatás mellett
meg kell kerestri a civil szervezeteket, lra valatnit szeretnénk rryrijtatli a cliáliairrknak. Nagycln
sok esetbell l}cl}l attvagi, lratretrr íizikai segítsógrc vall szliksége az tní.étltii;rivtick.
A fuzetcsolnag-tiirtlogtltits esetéberr az a JavLLslztttltt,t, lra valaki elviszi iI ll},crttlckét, az í-tzesse
vissza ezell osszcgct itz nkonnányzatrlak.
A konYvtár trriil,.iitltctósélrcz szeretrrók hoz,rásl,t\lrri. Arnikor az iinkorrttliil,r,;llit a kiirlyr,,tirrat átaclta a Kattlttlt.l,',r.,.cIliijrrvvtiirtrak, akltoi,ii l-ci kellett voltra vállalttilt lrz isktllir k(iltyvtári f-cladatokat is. tttct,t ltz iskolának nincs sa_jírt kijrrv,u,tára. Az orrkonnátrvzlifilltl,: 1<cl1 tblvállalrri ebbctr iiz cscttl,;tt :i .,,,illtilLttrt ós a kiirrvvtitr ill,itvl'rtiLt,iirsirt is t;ltlrcz kcll illll,.:ltlrlii..ílLyaslclm irttckinterri., rnil.verr.lt'gszlrbítlyi lrirttcrc vt}t} ,,z [5|,trliri k()rryvtári t-elaclat cllliilisjrrt.rlt. .\ kclriyvtiiri
szerzódés a mai napig nem érkezett meg hozzám. Pedig nekem sziikségem lenne rá. Ha ezt a
t-eladatot llcl}l r lill.rlja t'el az orrkonnányzat, akkor neketn kezclcrnóll\,czllcllr kell a rnozgókiirryrztirri szt,lglilllrtlis igórr,vbcvótclét. lIli lL,: islit,lir rrr[ikiiclteti ir l.-iirlr,i l.ir", " iil,.i..(ri,il jt,gszlrblilr
el oírj a a tcl sii ti i]: lr i sl,.il1 ai kó,pcsítésI il tlg:;zlii-,li l l,.
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kcll a helvcttcsítósór(jl.

l)iinlrv [,ászló iegyzíí
vattttitii, tttci;uHct irz i)rlkorttiiitlyzi_lilii-li{ xuii ttrcguidirrti. i*úietir, itugy
ttlcgcrlclásra altcrrratívirkat is iavasoljarlak. liogy rrrikórlt gorrclo1.ia azokat trtcgolcllrtri atrtralt órclekóbcrt, lttlgy rnirrél kcvescblr ór,dck sórulj rr. A rrrárciLrsi riiésrc akktlt,czt be tLrtljLrk terjesz-
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rrri1_1,;ii proi.liúrrrlii

tcrri.

Iil!_!irl, .1liirrrsrrt irl tózltrí,trr_1 t L:tíi.
A kovetkez í'elvetésemlelllle a leltárlroz kapcsolóclóarr. A leltár elkószítóse trem ugy tciftérrt
tne$, ahtlgy atrtrak torlórrrrie kcllctt voltra. Maracltak tllyan cszki)zcik a lcltárbAtt, itttlclyck nirrcsctrck lncg rógóta és ezeket rajtrrnk kercsi a l(LIK. Minclarrrrviltt trrcljrrk. lrogy czck nincseriek riírltttlli, trrcrt tnitrclctr szct,sziitll iitkeriilt az orrkilrtllílt,t,t,zathoz. I(út,errl, i,ttlS,\, lt;: islic,]lt i,s itz
(jttkontliitlyzttt cgyeztesse iltltttt,sittl 1c, lit-lgy rni lctt átaclvlt.
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á.uit1Lé_s z l ó_icgv zó

Az

átadás-irtvétel során azt értntett t-elek képviselcíi jelerr voitak és errol készult egy jegyzókotryv, rnelyct az iskola részérlílserrki lleln vitatott. FIa az(lta ttiltórrt r,,áltclzás a lcltirrlitlz kúpest, arról a t(LIK-rrek kell szárnot acini az otrkonnátryzattrak, lrtlgy az rrriért tiirtérrt. Az clrrkormányzat azokat a vagyontárgyakat kéri vissza, egy esetleges iskolai feladat-ellátás váItozása során, arnit a \/agvonkezelósi szerzódés rnelléklete szerint átircltltt. JavasoltAlTl A kópvisclcítcstuictrruk. litlgli trritrcletl év|,lcrr. itz oktatas rerrcljóriek zitvat,iistr irúil..ii1 ickirI[sc 1,1lcg l,tz lttlttloiI
inqatlartt ós aIkosson arró1 r,clctrrótll,t. hogy a KLII( a vagytltrl:czclósi szerzcíclósbc loglaltakttitlt ui,_,,-ij i irj:,z'. ;,.',
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Iiér,crn Iv. iittkt,,t,t-ttitt"tvzitI scgítsórct ltbbitlt. lttlgv trz isktlllihlrrl i:i
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/\N IS71 liitlri civlit,l t;!:é:iz-

velóíclósi Illizbarr a szátrrítógópckct, atttíg nálurrk irz infbrrrratikei ict,tnct irtalakították. A rcirilszer mtikoctéséhez koszonjiik az onkormányzat és Dudás László segítségét.Koszonom a lehetoségct. lrtlgy az iskolával kapcsolzitbart a problémákat elnltltlcllra|tlrtrr.
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