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Bobirr Anclrirs kópviscl(í
Fuszenecker Játlosrtó kópr.isclcí
I(atLrsné Grrlvás t'sillil all.tllllírrrrl(jstf_)t,
I-i_l; l_.,l..;..l.', l:,_,1,,,,i., ,'"

iSerc r\gtius kcpr. isuiti

fiivtll v2ltl:
GcrstettInaicr Fut,ettc kúpv,isel(í

r(l l:rnttó trr cglr íl,r, t r :

Pápay Lászlo jegyzó,,

Papp Imróné ptllgírrnrester:
Koszorrttjrrt a tcstiilcti r-iléserr rlicgjclcritclict. Küil(jrr kijszijrrtijln az tll..tlrtlisi. ttcvclósi irrtózrrló-
nyek vezetóit. Megállapítom, hogy a megválasztott képviselok kozul jelen vatr 6 tó, így a kép-
viselcÍ-testuleti ulés lratározatképes. Jitl,aslatot teszek a kópvisel -testLilcti Lilós rlapirerrcljérc.
NaPirenclnek a rrreghívilban kikulclott rrapiretrclet javaslorn. Aki ezzel egyctét,t, kóretrr, szavaz-
ZorL.

(A képviselti-tes,tijleí u iavaslattal egyetérteít és az alábbi haíározaíoí hozíct. )

Nlrpircntl

1,) Rtirn K ZScgi Í)trkllrtlllitt;,'zltt KÓllr,'iscliÍ-tcstLilctórrck ll Rórll [riizsc,: ,, , :i.,,:,,,iilll,,,,,:ili l{ti:;
Úr'i kiiltsógvctr,,;,,i,1 ,-1 .:,',li', iiltlir_l1-111iiltyzltti t,i::iiil,j1,:t,_.ilek tltcgtlirg,v-allrslr
l rcís be l í a l l t:t, i t,,t:t,-; s,

El(íacló: ['litrp írtrr,ótló 1ltllgiit,rncstcr
i..i...,l . ..t-,l,'it', i'cttzugr, i I]iztiii...i!l ;iir',li...

2.) Rém Kozségi Önkormányzat Képviselcí-testiiletének a helyi szociális ellátásokról szóló
o nko nná nyz,ati rcrtcl e l c t é n ek rn e gt árgyal á s a

Irti.s,hcli cl íct,f t,.l:t,:,,

Eltíacló: ['a111l itttt,cttc polgárrrroster

j.) Rérn I(ozsó3i (')tll,:tlt-tllátlr,'zat Képvisclii-tc:lriiletórlck az állarrrltírzt:lr-t:i-;,,il l,.íi lili lirrrlrs írt-
vótelérol és írt;rr_liislirtii sztilir ijrlkortrrátiyzaii t,criticlctórrck rrlegtárgvollisii
Ít ti,s'l'lt'l i c l ííl t, t, i,,,,,/tí,
Hl(latlti: ['lt1l1r iirti,,ll _ i li,: i1.rl]r_,.rLct,

-1.) BeszárnolÓ RÓrn l{iizségi Örrkormányz;lt 20l5. évi koltségvetési rencleletérrek eltbgadását
tl,}r.:gt-.lÍÍzci jrtrrr.,]i,l,_:' i,,1;, l,il i^.,,rl:rsírr-Ól

l; tj>i:el i (i'(')t,.,l l,; ,

l- lrilrilr',: |'lli,l, i ., ]! ,l],::l '.llij.itai'



i"l,.,: .l , ,' ; ',,,, _l,j 1,1,]!:l,i;:,.,.. ,.

6.) A Kiskrrrlsiigi Vízikozmti-Szolgiritiltti tili, tájtlkoztatás kórósc \:i1]\ (lriór,tú:kelésr l
!
l l'tt x, llg 1 1 ( | ( | l |, l, | (,.\,: l (.\,

l]],'i,,l "",".: . 
1,,t,l3l:r-l-.:"''

7.) A Blriiri I,íistórsógi Csalírdscgít(i ús Cvcrrnckjólóti Irltózrrijit,íi,irt,tar,t(l Társrrlirs tál,:;Lrllrsi
rn cgil i l ir pclcl ii s r r t tl cl o s í t á s á rt a k n l c g i it l,g,vir l ii s tt

I rti,s l lc l i e l ii l t, t l c,s,:t és
Eltjaclti: |'ltllil Irnrérré polgárrlrestcr

q.) A 20I4. óvi belstí ellerrcíri osszeti.lglal(l jelerrtés tnegtárgyalirsa
Irtí,y be l i a l (í t c rl c,s: l é s
El atló: Prpp lrrrrérré polgánncstcr

9. ) F tr go t,r,t l s i szcrzcj clós trt cgt ír r,_9,1,1 t 1 l: :l it

Ir ci s b e li e l (í t crl e szíé s
Elcíaclti: Pap1l lrrrrórré polgánrrcster

l0.) Rérn I( zsóg Önkonrr ányzttt Girzdasági Prograrnjiirrak 20lrt-]O19 rlrc_gtirrgyalása
Írcis be ! i e l íí t c t,f e szt é s
Elcíadó: Papp lmréné polgármester

l l ) A ltórrri lskola Irrtózrnórlyi Tanlicslrba kó1ll,iselcí clelegirlirsit
Irti.t bc !i c l tc,ria^s:té,s

Eliillllti. i' :; ;, i:rli,jrir-: iltllglirtttesiel

l ]. ) E.qvthcl.:
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!'.rn!_",_ {tr: rgn é prr lgá rnt cstst,
r\,l ltllrligiit a képviselcík rószÚi,. 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. rlárci-
us 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-cltótclek-
nek netn íblel lneg, 20l5. évberr tnegszuntetrri.

- A civil szervezetek tárnogatására a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló ren-
tlclct elfogadását k vct ert vissza kel1 ténri. A tcrvezctt tírrnogatirsi osszcgcket .il-
i'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]@
\,l,-',-l],,ii,;-.'iilliitt't 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'.'

i.=r-!!tllU!rllJ:;,t.:. . i, i_,',,|

.iilt.t.;tliLLirr il l'ÓrrZugYt Btztlitsiigliak. lrtrgy a ktlvctkczii iiiu.ri,l r iw/,./,t lit a jclclrlcgi iiigt, ü"r iit-
gatlattvagyoll bérleti díját és teriesszenek elcí egy szerény rrrértókLi ernelést. Fontosnak tart_luk.
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!]j111L .!_rrr rÁn é po l g:i r nl es tc r
t i ll'-'r'lii .jCloritkeZett a Dt-iz:;li Litclii irrgatlarrba ós 1ta ii !.ú1,,, r;;lij-tcstLilct _jtirirlrlrg_i jll. lL1,1.:tlr

rllc3kiitjiil< lr bérleti szerz(iclÍ:st -1-1i.jt:ktlztrttt,ttttrk kell a hór,lii1, |1tlgv a ctíj a késiíb1-1icl< strt,lirl ylil-

lialr l_,_,í_Gd_!Éi_E dlir ;rlllolql_r"rt] l I
iviirrtárr erz irrgatlattok iillapotir kiiicjrlbijzLi, tt bérleti tlrjttt kiiiiirr-küiiorr keil rlrcgirllallítarri . EzL
_jli,r-li:;tii j r_ik lr ['úrrziig1,,i Di;:trtt:;liqrilLk.

i' l r, 1, i ;r,t"lj,,ó .u.:1s:!.!-1l:_ij.!:I
EgY tó kulturális kozf'oglalkoztertott tnutrkaviszotryát az NMI trregszutrtcti t-ebruirr 28. rrapjá-
tól. A rnLrrrkájár'al szetnély szcritlt tncg vagyok elógcclv,c. ag;clckck rneg vatttiak yele, clégccl-
vC. \ tlrcgvalósított korlvvtárylálr,,ázrt alapján l,iszotrt lncg vatl l<otvc a 1<cziirrl<. A rórni ktrltrr-
rirlis 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

!',.3_pp Lrn ró_n ó po l gii r rn ester
.,], i.,,:.iii,i,i 1llilv'ázlatlisslrl ó.i} i5 ü1l\,e tór'tcl.-.

}jilirlir .\ntlr;is kérlviselíí
En is helyénvalónak látom a késcíbbiek során egy pályázatkiírását.

|,,, ! itli 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.

;],: 9lt 1.t,,r,éné noleár
,',. i.;i,, i] ,,lorvczetck lt ilrrtrrliri il'lÚ:ir;li rritir-llt,iclcrttr:ttj|.. .,,, i:.,

i,.i..;.li,;.itija ir képvisci(i-tc,.,iüiiu[,_t tiirrltlgatásokltt tttl.iii.J;,il.
nem lesz meg az eredeti igénve a szervezeteknek.

,li r._,ilirt. 1itlgv ttlili,-ltt iiii,,,,,:;li,i,,i-
,;, ri ,)_.l\_'|'\'L./'\l ,.. ,..,, 'll

-r: l..esijL-lb rlróg 1-1'iijt!rr:;Lliirlit. tttert



szóló tittl,t,t-ti

cliíttc.
l(rt i /,L:!r

tt! i i,iiirtrz'l 1.1[liiilr C9r-'Sl tj\ i

cllt.ll; ll.,,,,"]lr.)}l cl tilgacljLrli
i1,1 ; r. r llltástl[|..x I

ccljiri1.1,,,i r]\ r!/, rtitIltlz liallestllt,i_ii,
ll c il,i l .;.l1l_,i,, ,!",,: ji,:l. tlirl ttlglttásliri,l
is j,,lli,lii, *i ,,_ir,_,, _1.1iiilltrltti. tll,ti

Papp Imréné ru!*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 l l 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 tortérr-
tek, 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 le-
gyen egy változiis a színvonalbarr.

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

Kiss László kérlvisel
Schauer Ecle tájókoztatása alapjátr et katrrcrir clrornlott és a javítirsa rlróg llcl]l tiirtórrt llleg.

papp Imréné polgármester
Tavaly rnár jelzós órkezett, hogy neln jó a kamera, de pénztink nefil volt zt rrregjavításra. Eb-
betr 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. És ekkor 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|:. |:,z,l,cl kapcsolatbarl ll
kovetkez(j ulésrc kallj rrrrk tájékoztatást.

Kirtusné G rr lr iis._!_,_._r i iir lr l pOle
Nagyon sok viclóki rircsoclirlkozik, lrogy vittr ttitllrrrk t'alutévé, ezért it ttrcg:izLittictóse visszalé-
pés lenne, melyet nem szeretnénk. Hívjuk meg a kovetkezó Pénzrgyi Bizottsági ulésre és tá-
jékoztasson betrnurrket, hogy milyen anyagi tlkai t,atlnak, hogy a szolgáltatírs szítrvonala jelen-
lcg olyarr, al1,1iIl"t:ti. N,lcrt cz így cgy pérrzliiclttlias.



,i 1'ri:i{i

l-.iiri. o..i. .,,. .,, _-_.

,.i',,.,:i,r* :, ' : .'

jLlli tii-;] i.i,. I.1.i;l |l;. ii_l; i ,-, i. I
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lll,i) tl l Llt/,Li;,l l rI

.!]lp,,.r__Llur.!ó_|.syá
,\ kÓlrr iscl -tcsIi,rlctrr"-l.. rrlcg kcll istil,;rilic. l.,,3i, tltijrci) j.i7:liii,:illi ,, iiil]:i.lli 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.r-
vasolrti 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 Périz-
iig),'i Bizottsírgl :rrln kért ellgcln. n ,z,r,e1< trt,ítla :i jc,,q57rhálvi háttí:rrlc1.:. 'l,iila_,]gz,o_e foglalkoztat-
trutrk. 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 kérclés antiatt kcrult ttapiretrdre, tnert jelenttí-
scrr cscikkclrtck az iclci óvberl a fbrrásairrk.

Paprl Imréné polgármester
A 3q,/2013. EN,'riV'tI rcnclclct szól arról. lrog."- a lttjrll,r,tári cl1lltírsi fclaclattlktlá1 rnilycrrkópesítés-
í'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 nem-
csitk a kcir'yvtirrlrarr clolgozik. ltattcttt a rlrriycl(1tlésszcr-r,,cz nek is segít. [,csz cg,v íLi rn ivelcj-
ii',: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_
vcScbb iclcjc jr-rt arra. ltogv czct1 a terr"ilctctt scgítsuEct l}},u_l[scltl, javasltrti] a szcl,ztíclós tovirbbi
t-cr r tr ta rtá s ára l c gal ábt-, a,t óv v(':,,tii,,

1 ].t upjure:lí:ldgl: ll_!" uli:t:

i"i uselUlI SLlfg(l:lUl'l !]illI(it)tl\()t,lltl KOli..r\ \ lzlliltl./.lltLíi."l:l!,(rit ct,IukUl(jSl)UK Cltitj.iliLUSC 1S _;cterrtós
koltséget _jelent rna.jcl. mely kotelezcí december 3 1-ig.

1';r ll p l rlr IÉ n ó pjlgÉ u_r ur ir l
] ._,:.;jll1i:* lil,.,,_ l .,,, l, ,_] ,'

;;r r,/-i,ii jlrr .L:,i ;,,,,..

l ,.l.:'l l ] ,. ,,1,,, ,
!':llr"/



Rjrll !i-i;.:;,-ri [)tlktrtrrriirryzat I..r,il,, :.;;l,, i;:;tiil;ic 0qi,llili}gilll,i: i:. ,:ll1lilrlilllttl: I(óilvi,ijl ';

testir]ct'| Űtllv llltfiit'tlzcltt. Rérrr I((izsr!rli iltt!<trtltránvz.at 20l5. tivi l<ii!tst!.ltvctós stlt,ittt irz ltl:ihtri:-'"' ,:l lj1l\",_,l,,:l1,1 ,"
- t'l'l irrgó e.szktlzók Ús i.tz 1iiidii,riit,k búr.l..,ti dí.jiii _lav ctl()iL lu,iiil izsgirlrri ]0l5. rriillu,

rrs 3 l-ig.
- l iii krrltr-rrirlis kijztllgltriktlztat()titlt 20l5. ttlárcius i. rralliitói 2Ui5. clecctrtber _1 1-rg

ItiLtát'clzott iclcjii szcr1.(',tlűs:;cl iilgi;iIlir.,rtatiri. ;\z ill;irr;űtt,ii ir rVltrrtklt t rr,ótlv,kiltir,.
allr1l.jirrr a szakl},}Lrrtliits lrtiriitill-,ii,jl alap_járr ltcll bctcf vuzlii. (Llrrrttó l22.000 Ft,'lró)

, ,'\,. 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 rcrl-

dc]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 érdekó-

t,lctl. irogy indokolt-c lizokitt i.l,,,allbra is í-crrtitartarti.
- A képujság szerkesztcít be kell szárrroltatrri az elrrrult iclcíszakban végzett rnurrkájá-

ról, istrrcrtesse a kópviscl(ík]icl lt f-claclat cllirtlrslroz kltllcstllilcl(l eszkoz k irllirlltltá-
ról.

- A Rémi Szivárvány Napkozi Otthonos Óvoda kazáncserélét javasolt 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 I,*ilZilS (')rr] \,:.\",- ,..' ; ii'i;Li..tl i ii; i,.':|,r,,,,r; l,i,,. ii,_,-.,:i lt_liri -i ói,li,,lrl,

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.

t {atárici(i: |illvatrtitttls
lrclcliis. I'app [tr' róir j [ltl l!.ii ii iu_)LLjf

Hatiirozlrtró1 úr,tcsiil: gazclálkoclas. 11c! r,,1,1,:it

['z! p p I rruái t_ni:L*!ryurlgr
.\.liilr|..,i.';].'Lll;,i;!1ir:Svr:tlirtl]'.j,:.,'.l
lllrciirsli,,--ii. i.,.,i jl :i" ],.,j,,::u,lcittcij....-;;i |.* " 

:,.



,' l," i,, ;',,., l i c l íil t, i',; -., -',,',,,

l],rnp lurqné po lgzírmcstc_r

lctllt.ltt t'3V rel]clszeres é's eqv t,t,tlrlkír,iili scgólytÍllLrs l]lelIílll<tlt:isár,ll \/íll1 a kcl1-1r,,istll(í-tr:stiilt,frrel(
:ií|. I]lsiísi,,,t ,

_I'.;i.p.il r_L ii sz l ó i egl,zti
Kcicsltaltttittt az a cl rrtés sz|iictct. il()gy az (ircgségi rryrrgtiry i0(.t '2oiit cl trcttr értii cgy ItltcJrtitl
ji,r,-,ticlt}}ct llclll ltalitclIil lilu!,. ,t,,, |,..li)i) irtli,itittlt klrli. ílli irl;giil_iiaclili, clc t,tctlr lúl,i ir,i] l. _],,l; ",,-

tlt al..ktrr ].000 Ft tárlrcrgatit:stl,i.itlStr-.,Ltli a kórcllllcz[i. i(úrrr liüz,sug tlrtliorrnitny,zutLL a ]Lli.i. uv-
i, ,;t t,.(lóS 0()0 frt-tlt tirrrlítt,Il | '. 1 ,1,,llitilllilisi tlitttt;tl.:itli:;!,,:. .',_,,: ii:.Ú,llr l(ik szíttttlt | | i r,'. ,l:

[,- rrsztrr ccker .I:ínosn é képv is t l ii

papp Imréné polgármester
iv,Iirrirrllrlisarr 2.500 Ft-ot, tnltxiti,lLtitl l0.000 Ft-ot kaptltt az igórryl(i joveclelrni l,isztlttll_ri i,iii1l-
1án. Ezt egy fbgyasztási egység l,tatarozta lneg Ós a lakás rlégyzetrnéterére jutó alaptárrrogatas.
El, ar, i"irlkonrrányzattrak a tcl.ics liiilt-ós 10 91,-ába kcrlilt.

Katusné Gulyás Csilla alpolg{{m_este_f
.\,:t riÓ,rziik. 1rtl91, els stlrtli_I1l ,:,l t.. iirilt li táttrilgtrtíist. aki l,ászoritlt.

lli:trllMr
,\ i.-']-l,iil;si iirtkOt-triiittt',,:li,i,i. ; , ... l r,,.-^,;;,,1"glr,,,;I tiirtóilir t,,_:l,..,,:j:,.;tcs allLl.iiiri iiii,,,:
, ;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.

i'irliil i,ilr rirró lttllgitrmes ter,

1, ,' , ' íl ll, íi_l!ij_].i,l,,:].., ,'

i.::..:, ',;"-:, ., ltl:|l":SktlI ii'r _,::l ,, l,i'i_Litit.lii:.i-,-,i. 'ri ,;l,; ,,: , i,*:i-i,_.guiu;i ,

iiiiii'_iti_j()il i,l }cglztjtlel Ós.r l}i,i,.].il'iiii-,.:il;iiiei, alrol mCrlügt'iiit kuii.;_rz icg1,,crt kópri:;uilr :,_..,,,t:Jii

lratásktir,. A temetésin segélvrlól peclig lle tegyuk jovedelerntiiggcívé a támogatást.



':
!

l9

t itl ,, |,/ ilr
ll. Ltll!tlt--/,\'lt ,,,: 

.

: ;, !,'l -lit ltlti x t t,-i l k i',I,,! !:.';',r'!.,,t'lt'í-íc.stiilLt (l .jil ,,t;.,' 
',',,,'' ', isr';i, () itciii.\']lr,r'l,,,_:],','

llIc:a(llk()ll(l (l halyi .szrlt,itilis, If lr'tlris,rlkrril .s,:rilri t,atttlc!ctat )

.j.) iiapi{_ilil_t,i

!_rgg' I(iiZSégi O,r'.rt-rJ!áli_1,t! },i!il3sr;_I_ii{c:i.trdet_í,nt,lr";rz ir]lirlrrhiiztirrtírs!11,!:!ii i,!i ft,r"l-jr1
írtvételér(íl és iitatltrszirrii sztilri tinkortttittl\"t.z|ti rcrrdeletének nlegt;it,gvitliisir

,l;ruír l rrl r,étló ptllgli1,1rr.,:,., i.l_,r,

A képviselcí-testtilet tag; at LLz arryagclt rnegkapták. A
trrár megtárgyalták. Megkórtlczctll a képr,,iseliíket. a
hozzászólás?

tlapirerlcl alapjárr a tárnogatások tisszegét
tlirpirctrcllicz kapcsol(lcl(lal] \,lll}-c kórciés,

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'.'

Plr tlp I m rénó polgírrrn cstl:l,
Ha a tbrrás elfbg;lcltt. amit a k ltségvetésbe beteryeztiink, akkor tárnogatást rnár tlelll kaplrat.
I"la marad a tervezett támogatásból, akkor a képviselcí-testi.ilet eldonti, hogy a páIyázat alap.ján
ai1-c tátlt t-l qatíist.

Klttrsnó (iulr,íts f]silla :: !nrrloármester

i';i! t; { rlt róné ptllg4rrrri.i ; r,]:

.,\li i ltz r:liite r.je sztésse1 üS\ :_ i -i

i.i j :,;i,\,i.t,lti-la.s'ítilcl t{ !i), !,,I
;, ,", , i:illt,i\-il l,. :

-:,/:':'\ ,/,,i

.j

,,',, ,_ 1-'!. l i ,,' -,

t,tcttt tltd

() ttctlt \ :Ll\,(l:(li !t tl, t,1,,11i:krltltis, nél lii:l
,|, l l

'/ 

' 
! 

', 

' 
,

t'l 'l l J

il ;j ",

vi.,."z,r í-^ll
l l!t,r._L{ t,rl\_ i

' '.] ",..

ttzlttri.

iilitl;ir, ,\ntlrirs kénr,ist ií;
Ha a í-eltételrendszer megistnerik a pályázok, akkor már f-el tudnak készulni aíTa, lrog,ll ttz. eI-
szlitntlltisltoz rnilyerr clclliLrllitjilii.ttltl,r]ii11 kell csattllni.

I t, ti s ll c l i c: l (í l c, t, f c,,r, : l tl.x,



l]_,l"p. pl_u_rs n e_pg_!gáull!: t t, t:

Aki lrz el(íterjcsztósscl etlrlt:ttit-t l<r!r6,111. kózf-elerllcltissel szltr,J,/,7,t,||).

(,i icllri,sc1 -1e,:ttilei u fctttt,lieiiiLtl', () i,gctt. () tttiit,l'-ttt'tt-ciiirtl, íttt'lt):ktlclt'i,, ttciltrti' u,i.!ul'ui í.,li c,:
u- ulribbi ltul cit,rlztt l tlí lttl:l tt ; )

-l9l]{)15. (lI.25.)íi-r_ íí.,r-l-r\l{Qz I
iicsziitttolír Rónr Kiizsógi i)nli,, t,tllitttt,tirt .]{)t5. ór,i iiiittsógl,etósi t,erltle li;tórrcji u,ii'ilgirtí:isiii
r:tr:ltlíízíi irtrrrclr tIi .|1lt,rli :i j 1.1,: 1li:;li r,i',l

Rórn l(ozségi Ottkontran;,zat l.,ópl,is.cl(í-tcstLilcte (ttlvnibbiakbarr: képvisel -tcstiil"-t) cg,vhan-
grlag rgy hatíirozott. Rórn I(o.lsóei Onkonrrátrl,,zat 2015. ór,i koltsógvetósi rcrrtlclctóncl1 r:lfo-
gaclásirt lrrcgelcíz(j átitrctrcti 5lrztlálktlclíisilrt'll sz(ll(l bcsziittltll t az el tcrjesztós lr!llilirt ,;lioglrci-
j ,,.

A Képviselci-testulet t-ellratalmazza a polgátmestert a szi.ikséges intézkedés rnegtételére.

Határidcí: azcltitlali
Fcleltjs: Pupp lrrrr,órió pcllglrrrnester
Határozatról órtesiil: gazclálkoclás. lrelybcrr

5.) Nlrrlirtrrtl

.tsslslkezte!óji 1 !9rbg!_gl í!ó l'izctósi liiitelezettségeinek rr kiiltségvctest_ .c_l__\9],e!)
l r,:i l, q1ry_(: r: r 1a! dr4l9 (, .) lz.!, 1i9 r, !!

,,!,, 
'; 

.r, l, ,,i ,| , i':'i,,.,i,;.,. .], 1,.

{]:: rltll:ur9g9*ugi:"u_L_il] :l :,,] i,

katusné Gulyás csilla jrlrlolgírrmester
ííozzlfttznivalilrn anttvi lcitttc. h.t,lg\" rcrnéljiik. lrogl,tarlairi tLrclIuk az allyálg1,o,1 |,-ri1l:rlt.irkat.

i'lrrlíl lmréné polgiirnttsiir,
l\ki lrz el(íterjesztéssc1 cr:rctct,t" l*úrct,tr, kózfblcrnclósscl s7.L|vLL7zoI1.

:;, ,,!!,ilrlri ltuItit,r, ,/!(),' .|,.,"' i

l!ll



|,11!.:'lf '.li||\\.,,r:| 'i,

i,\(' ) i-iri ll(l

RÓrrr Kozségi C)ttkonnátlvzat Kéllvisel(í-testiilete (továbhiakbarr: képvisclcí-testiilet) egvhall-

l<t:lt'tkeztet(Í tiqvlctcillií[ t:rctlii ílzt''tr:si kiirclczettségcirrtll< a kii]tsé.!lvt,:tósi t:r,t:t !rrivctií lllirtrtrl
.'..i..''l:l.1.],i.,',:.''.'
r\ Í'iÚPr. i"uiu-te.;iLiiui iuiiraiair IicLZZcL ct 1)tlit-,i-ri tj)uSiLjf t a sz,ul*se3us rliiuzi..utiÚo itrusi.uiu,u, e .

Hattiriclti: iiztlttttltlt
frclclcis. ['irpp Irrirjitó ilt,lglii,ttlc:stcr
lIatlirozatr(ll órtosüil: gazciiiiiiucllrs. lrelybcri

6.) Narlirend
A Kisktlnstigi Víziliiizrníi-Sztllgriltrrtri Kft tliiékoztatírs kórésc vlrgytlnór-tólte lósrííl

'a'{!.,i - l !{

il1?!1].ílL2iX:| FIATAROZAT
\'ízikiiznr íir :lqvltii,: 1, l 

",i..,_"|,;.

tókelósót nclTl :l:r.j:i: lllxg1 |,::r,rrr.j:l lllc!I()lcl:rrri.
,\ KÚplv'i:;ui(Í-il;.;iiil,;l l| \'iili,1,11.1-ijl.,clÚs ,:iliÚszítósc ór-tlukóLlcrl lL I(i..li,.l,ii:i.lr]i \,'í.,lii..il,,:lrrii-

tckelós clkészítós,jilcti^ illii,l,iiziatjtsbatr kijzrcrrrLiiiiiclv,c cstltttitgban kórjcn iillrjliriliritri,
A KépviselcÍ-testtilet f'elhaíaltnazza a polgármestert a sziikséges intézkedés rr-regtételére.

Pitprr I lnrónó lltl|g:irrnestct,
A javaslatclt trrcgkLilcltLik a képl,iscl(ikrlclt. \,,1cgkórclOzct]l it

napirendhez van-e kérdés , hozzászolás'! Amennyiben nincs,
sával, kóreIrr, kóz f-cl errr c l óssc l slL.Lv Lltzo n.

(tl kÓpvi,sal(í-tcs,t|ilcl tt ittl,tt,slttlltt1,6 igatt,0 ncttt,s,zttl,tt:ttílctl.
u: ultihhi huttiro:ulrll hrríu, )

kópr,,isciií-tcstiilct tlrliitit. htlgv lt

aki egyetért a javaslat eltbgadá-

lttt,l ó:ktltlcí.y ttólktil cg,a l ót,l a l l [.s,

i]

l{lrtirici(í:
F clolcís:
í-I atározatril l értcs |i l

]i } l _r. i,,_:ilt'r riir- ]j.
i';.rl;ii lttit utló poigárrrrcstcr
\,iiitl,,irs Ztlitiirt Ligyvczct(i igazgatti
i,,.i,,].!.ll: l,!lj \IÍllln tllril - liztllglili:rtti klt. ó-l(X) I(isl.-iill1tlrilLs. l..irrii:;i úrt 5



!}rp_p_Lruól9_p"91gi!$r _trlr
,\;l cl(ii,:l,;i],.l*-,,,]l ,t i:;1l,, i:;l!iil. ;ll

ettvcté:t-t ktílt,tltlr l<éztcletneltiss9!

(,1 ic: 1li'i,rct'r,-l ",li 
iilei u fttt'ct,lit.li icit'. (l i,;ett,

u: ultillbi ltultit,tl:ttttll lul:lu. )

i?2lll."]. _U l, ]jul!J*
a lirr.jiri Kistúrsógi Csirl:itlseíaíiíi ús

tli t'stt !:rsi rli.lili'ili:ilrrltl;isiirt;t],. iit tir 1i,

,.,,_,.l,: .,,','i,,.,.._t.,.\ '-,/

1l,:;

ij t tc, t t t,\:Ll |,Lt:Ll l l Lt i,

M
(i l,crnreli.jrilóti ilttózttróri i,in-rliiiirt,tó 

-l'ár,suíiis

; Í f :'rsl'r rri l ( \'' l. nt ritlps í i:',:,l l

itit i -r'tttict.l trclktii c "teie.i t,*ii t,,

Fclcl(ís: Papp [rtlrúrló polgirrrllestcr
Határicl : azotlnali
Határozatról értestil: Fercsák Róbert Baja Város Polgármestere

(A képvisel(í-restíileí u.f ctllasluííal, 6 igen,
u: uItihhi ltttiitt,rl:ttírlí lto:lu, )

tár-

l'|\ .-:i iilrllr,ili::ii.

0 nem szctvctzctííal, íclrítizkoclá,s nélki]l egl,etéríeíí és

í{,_\-i .i{((rZA i

9,) _b|j"I jlli
l Zttt+.el'i nel L!!,1!iir.,::4l:is:r

{ t,ti.x l, c l i t: l (í t c t, i t,,s, : l t;.:

;\ 20l4. ór'i 1rtl:;íi cllr;niíri tisszefoglalti .iclcrrtós nrcutzirgl,:tliislt

:i)iljij:t,i' ,"l,, ; .,l,iit,'',1r.,j.l

A liÓ1ll i_;ui.',-,,;,.iLtlii; rLiititialtttazlLl .cl, i)r,ig.ritiiüsiul,i a sziiksÚ3u.: i;lt-,.,.,-:..iü:, tilagiÚicicrc,

5.ji2{)l _í. íít. .j_i. in- i

Fc!l,!i,,,.

í lirttiriiit,
i':tl,.',,, lttll,ótrtl,.
;t,ltllll}ctli



, ,.'. , ., ,- :-í:"..l_:..,.j:-

r'\ i'..t,z,uilr t úiZoitSirg il i':t)rl.,,l tl.,i uii;riit;sirl kaPCStllilIu.> tiilitIu.rurr. uiiii,.t-.;zíiÚsÚrtuir iitt,5tcii5Jir-
1á:;lt iiiíil lz alirbbi 2l20l 5. (IL ]j ) PS ltatírrozatot lttlztir:
ltérrr Ktizsegi Örlkorrrlany;- i..épvisci(Í-testrilete Pérrziig,vr siztlLtsatgtr (továbbiaktlitri: Ljiztltt-
:;.lgl usiitlrrrgLilag ug}'ltlttiri,r.,.rlii..t It,,gtlt'r'osi clIiitiissa1 ].t.|i|,.i.,liru,..r-j tl ritó:;t ÚS ii Sz].-l,;::ii.l;:;'iet,,
l uzutü| az iilábbiak szcrittt _jai lrsol.jlr a l.,Ópvisoltj-tcstuiictrie ir. uritlgl_itit}i.

-, ,'\ F'Ii()-DEN-I-1'!,] ili rcl lr ktrr,á[ltllrrr k(itiiti:l,,1i,,i,,:',li,_,:,; l:l 1..eli i,ttt.'tttllttli .,lilti. l,.,!rti]_

ar 28. napjával.
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.c-
t 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 íirtarrszírtlzlts ilsszcgót,

Parlrl Imrérré polgármester
I(iis,:iiir,.it,t lt tíiiókoztatírst. Mc:ll.,i,r-t]czcrn ir képviscl -tcstii],;t i,r:jitit. 1rtlg_r,a kórtlósci1.:":t.'ltt).4-
/.')_-, / ,, , :. :, ],li icgl ck rll.

l,..,i'' i, : 
r 

' 
í, . i_:l i i i:_!:rl] iuj l: l J,,. i_il i .,:i 1.' 

j_

..i.',:].iii'..-'riilirj.l.:,-.i.,,,.,,'.].i,i..;i.i.t-',/.tiit.|.r.
'l7 \r'l'\'lr-]'l nÁlr'371fok tigyclr-i:;,_it. allll1]l( crtlckóbcn. h{;g.,, ll ll,;ll,,-,lt lrrtóságokat a kcsiitrbiclt so-{ L,llr_Y

i. _,,,,, l i] :, :... ..:,;ii .ir: csziiiiztiiiut,

Fuszenecker Jánosné képviseltí
Stl!<zttl li.Órtlc;zik. lclret-eb vítcrri a rctlclelÓsek idejét, tncrt |:,/ i:l../ t,ílV llill) 11eln elegencl(í?

í'ir rl í;,, lrr rcrtú urllgltrrnestct,
A szul.,lii,.iÚs rttcgk(itósét kol,ctii ittitll"tpiritrl _javaslotn ir tttiii..iltic-r uIrgctióly rn(lclosítirsjrt l]ltjg-
l,et"tli i-' \\, lSZ"t(il. hir az iittl,.rittili- l,-,sz. A tntlclosítiisslrl i,:,, l .:l,,Ii;g lr |lnanszírozits is ttlticli,_
srr!. '.", i , ,t,:.,'cir.:l'i lt .iairitslirttal. iiti:t-rlti. l.,Óz lclcinciésscl szlrr:,.t ,, ,/ ,t

(.t: ,! , ' ,' ,:' ! ,;iitii'( l..-ti!rlí lttl:ltt, l



,,, ,| 1:15i.l

.:,,_'1_],:,'.,.i' -.'

a korábban k(;t(jtt szerz cJés t'el kell motrc{alli 2()l_i. t'ebrLr-

a liiárrvzli filgrlrvtlsi cszkiiz k hér,lcté,r,c jlll,,tstllr rtl,:rtkiittli

;
tIl

A

PRO-DEN'I'[lS F]t-vel
3S. ;le1l_;,ir:,,.

PRO-DFNTF S Bt-r,cl

j i. rtaparg.
- Dr. Nirey,PjLl Jlrrrossal fbgorvossal a rúllu!w.i L{;-OEP szcrz clús rriJgkiiiilúsót ko-

vct(Íett - slcL,l, Ltcst 20l 5. rliárcirrs l . I}itlUítt()l lrrcg keil ktitrri.
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 irltézkeclés l1legtétclóre.

Fr.l.:]ijq, Prllp [rrrr,ónó polgánnestcr
I lirtírri,J : itztlttrtali
I Iliiát,tlzatr(ll értcsLil : glrztltrilitltlás. lrclybcrl

l0.) Napircntl
Rém Kiizs Önkornlánv,tat Gazdasirgi Prtlgrattl iá na k2Ot1-2019 rrre valirsa

Papp Imréné polgármester

/,',ii i ;ilici-lc..;sc.

-; 1,; i,lil,iji1 i:j:u:j:ii:l_t

i.r:gvrltr ós az alábbi _],,''.)l5. (ít. ]_] )PB lratlirozatilt ill-.lit:
,,1,1,tl i.,rir,;3g1 Ottiti,l"l,tlllil.",..:,ri l,.tllli i:;clíí-tcsIijli;i..: i',;, ,,,,. ; i,i,_ri.rii

j _,,:' l:.li):]Lliltg r_ll]', ,,,l,,..'l, ,i,. ,i ..l(u,ltt liilz:l-:,:i
_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
!l ii tcl czcttséeónek rcrrdczósór-c

kapcsolatos onkcl rmányzati

i":rlrp íntróné polgitrnteste r
,\tisziiniirrr a lratározat istnerlctclsót. Megkérclczel]l lt i.:t_,lviscl(j-testiilet tagait. hogv a rrapi-
i,.;:t.ll]ül vi}ll-c kórtlós. l:tlt.li\s,,t,illis'].\tnctrtlyibcn iiiii,-;. ,i,i eriictó11 a gitzclas.t{i irt-ii.j.i-llin cl-
:,,, l:r.i i:;:ir :1,1. az kórcrtl. k,-, z i,; |,.] i ll ü l usscl s7,av a1.1,() l\ -

/i ,.'.r

I r ci,y b e I i c l (í t a t, j a.s, : t c.l



2()l9" círnti allvaqot az aliibbiak szerintiavasolia clttlgx1|1ii a képvisel -testiiletrlcl<:
_l\ Clt;'tlll ...._. i''. ,:.,.iii] tór-jcrr lii ],/. lil] ,,' .. , ,-': .;llr:1,,,a,,ósa].,,-,l , ,_,,, ,., . iiltl,tlr-
l11 lill vz at i k (i te l ezt:tf s i:Sétt ck rctt r l ezt!s ét-r,:

Ilclul s:

Fiatirricl :

i i:rtliliriii:
i"ule 1ti:;:

Pnnp Imréní, polglirnr ester
.\;r c] (ítcrj csztó.sl lr kóllviscl(ílt rr-regkaptirlt.

Fuszenecker Jzinosné képvisel
h szav azást(ll óriritettsóg rrriatt tarlózkoclok.

Kzrttrsn é () u h,ris_CsiIla alpol gír rnr estcr
Sclrauer Ecie kortibbi ctelegált a tanácsbarr tolvti nrtrnkárcll netn szátnolt be. Vatr-e ellnek a cle-
legációrrak gyakoriati értelme? Ha igen, szeretnénk errol a munkáról táiékoztatást kapni.

i';r {f ll l ilr r,Ó!r9*i1_1!:ii!_r_i,j!_ j i!_l:
KCrCtn a lratározatt lir.,'aslat clt'ogaclását. .\|ir ,;,,-:l. 1(Il,,nlÁ,+. !<ólr:i,i-l. !t..:;rtclcrlrclósscl s7.aya7.-
_, l, i

(.! ltCpl'i,s'cl -tt',s'lti!cl ct ictvl,s!clía!,5 i,qali. () l:l;l,: |:.t\,,.l:(!t|{i!. 1 íttt,ttj:l;rli1i't.r nlt,,l!:,!! l,tl,aíót.ícíí
. i. :t!tilli,i lllIii':].,)',,liIlt ittl:llt, )

:, /2{,:i.(II. 25.; K i,

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 Kiizrrcvclós-
r,(íl szóló 20 t l. ór,i C]XC. Tiirr,órrrl 73. (1) 1lck,-,ztlósót,e - Fuszetlecker Jiirltlsrró kóllv,isel t cle-
i,:gll_jl.

Plipp Irrrrórtó poleirrrrrcstci,
ttztrttttitii

1l.) r\;tur!_t.t,il
.,,, ii_,rr:i_{sl."t,llr Irrfóz.lrró:lr"'' il_.'..,i,_,"i,lr ].iil;,Li*]j,_*i:i:::.:ii_ti,:i:

I rti s b e l i c l (í t e r l e,s, z t é.s

,l ,/1 ril)]:iii

1',.li]l) litii'Útlul R.Ónr Ki1,1,;;,-,1 ,'' lii1,1ll,iiitlzat ptllgiii iti..];iJiL
Határozatról értes r_'rl : - F uszenecker Jánclsrré képv,i sel cí. hel yben

- l,. ;r l i tl lir Jánosné i nt,j.rl l1,1,, t ., r,,, /i_,tii. htll l,hct-l

]i,



;r.; i i.i rr, l

!ap.p l m r:s!_ó*p!,_!sjt1_t] JeI
,'\z: cl t,:r'ji-;.:i..1i;;: :l l._:1 ,, ls:lii-t,.:stijlct |ll::., . , .,::'il. l.,jl,,:rll :l il
sát. Aki e lre| ettvc:tr:t,t. kórctl. kózf'cletnr.,ltisqel ,,/íl\/il77()ll

(,1 kt11ll'i,;'ei(Í-lc,rittlc{ tt furu,sluttu1,5 i.qcti, tl lteitt,:-'tt|,tl-cíltdl,
t:^l,tt: ulrilllli ltultít,rl:cttol ho:lu. )

i;i_, i._ ,..,.,.,;.,,-_ . . .,1l.*,:...:.

li:;!;1'.,_:1 1 i; g.i.lli,

íttt'l O:l,,tlclri,, tttcl l ct t c,ql c, t et,l ci i

)7/]{il5:_(_LI. 2r.K| il,:/,.ili{)7-.\T
li'órrr íiiizsógi t)rilitlt,rt:ljtnvzztt 1lolglillli!,.itüí,Lj j{}i:i. ór,i szall:ttls:igir
i r : 

-,; 
l li,.:,,l l:l t r r,: 1 ;, j li,r l t l t l r ar' ír s l r

Rórn Kcizsegi Örlkonn ányzat
[tnreltte1 pcllqárrrrcstcr 20] 5. clr,i
jór,,írluig,l,j ir:

január l0. l nap
iiprilis 7-3. 2 nap
j ul ius 2-3 . 2 nap

.jűrlirrs l3-17.5rlap
lltlp i}LlgLtsztr-rs _]-8. 6 tltt1-1

augusztus 21-3 l. 8 rrap
t1()\,.:tl,}bcr 2-6 5 rrap

ltrli,e tLii-lci- li ). l itlt1l

clccctnbcr l4. 4nilp
,i,;t.:illh,,,l tl, i rtlr1l

l t 1,\ a ! l
1:L't:Jil]]), l l].li)

,l, |i,..;i,ll. i.;i ti- L,..:.iLil r,i |l,:ililrtlil t]-ll1.4l]_1 .,,'> l ili,,'.,,i.. .-',,i,_,s t l li)i:i)()Zittlrililli

Határiclij:
Felelcís:
[{atiirozirtrti l órtcs Lll .

]() 15. fbbrurár- ]ii.
Papp Imréné polgármester
Pápay László.jcgvzii

b.) A tili jili:Zj .{z.l

Pil lr p.,i t*"t*iitó p d q:Llr_r_ulsl
A I{áktle il',:1,tl, uL.\üg xÚt'citnct n\tilLt,ii .r, .i .,.vi,,,rulti-test|iiciire,,:. ilil:i,v ii,j ilrrkorrllitt-tvz:rlrittl,
tárritlqitt/tsirt ktjli lt t,ctii,lczr,ótlvci l1l0(1tiIl-t ,'1.;,.',1,11i/

ít:rttrsrli {i lr ll :i:; (':iilllr alntllgirrl:rt.r t;:r,

Eltbgadtuk a civil s7,ervezetek támogatástiról szillci helyi rendeletet. ezéfi a pályázati adatlapot
kiildiiik rncrl rt:sziift.. r_is azt kiivctríc,l r!iillii,,,tii,l1.: l tlttl,togirtírslii1

í\ pi r _1r,r i r, í, rr :_ u:: |.,,.lJ]I:,$!,,
',,i..i 

,_, .:,.';] ,, l| . : ' '.:',_,.,,. lt..'i-,' _ ,. i ,.;



((: (tl(|l)t)t tt(lJ(lt,():(||tll ltt1-1tl_ )

_;iil'j{, i.i. iii. j5.)J,i'i'
.,\. {{likti,;;li 5:rii r r:tsóg k-; l'.:li lt._

Rém Kozségi Önkormányzat Képvisel -testulete (továbbitrkbarr: liépviselcí-testi.ilet) egylrarr-

gűrlag úr{1v liatártlztltt a Rrrkticzi sziivctségrrek l1le,g kell kíilrlerii it tlttrloglatási kércltl'tct és zt
tll:i,,,,i;1.1i ;.l ::.:,.i-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.

Hatirrici(i: 20l5. tébruritr 28.

Felcilis. Papp lttrt,útic polgeirrTlcster

LI atár c>ztLtr,(l l órt cs u l. 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 rtrcg-

bíz,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.

Ak i czzc l ugyct ó r,t. k érern, kéz f'cl crrr c l óssel s7;\v azzotl.

Qt képt,i,ycl -testtileí ct .fttl,ctslttllttl, igct1, 0 nem szuv:0z líul, íctríri:kotltis nélktil cS),aíórl(,ll Ós

az ultibbi huttirrruírll hrrtu; l

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

HATÁROZAT

Rérn l(iizscgi Orrkonnányzat l{ópr.isclij-testiilete (továbbiirkbirri: i,_ópv,isclti-tcstulct1 eg,l,iilitt-

gulag 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: azonnali
Fclc[ils: ['.p|, ltttrcltú 1ltrl:_lár,tncstcr

LIatár,oz,titri,l úrtes|il. - gazclálkttdás. 1rclybcrr
- Berencsi Ferenc,6446 Rém, Rákóczi u. 32lA.

l3



l\ Ti

.\ ltiilt:;,-,r:.l,eij.;l,, l.,;i;i,,,,;;liijli ii rll,i,.-.-,lil

htlS), lr liói,,1,i,:,.:l,' i,.:,l'l],,:t Illi I:s;:t,'l' tlllltl]
kóz t-e1 errrc l éssc l szilvilzz()ll.

i, i...ór-i,t itrlii,ciL,.:i..1,],_i;;-:;lll,,,i';]. l

;Ír,i!l tliirlt:;ijti. .t.]:i , , l ,,,_l ,]i,_,'i.

(,1

(l:
képvi,;el -tas,tiilcl tt ittl,ttslullul, i;ie tt. () ttc tlt,\,zuv(l:ullul, l u r t 15 z kr l d (t,x, t t t; l k i i l a g.l, e t é r l a l l é,:

60/20l5.1! I. 2sJ_l_il
Ba Esztcr nrcgbí,l-zisi szerz tlósc

Határidcí:
Felelcís:
Határozatról értesul.

aZonnali
Papp lrnrérré pol gánnester
- gazdálkoclás, hel yberr
- Ba Eszter, lrelyberr

ILA,[r(ItoZAT

Rérn Kozségi Otlkonn ányzat l(épviscltl-testtilete (továbbiakbarl: I(ópr,isclcí-tcstiilct) cgy,liari-
grilag 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.

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 .iLrttlr-
tískórrt, 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 mérték állarni 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 át-
aclta a Kattlttlt.l,',r.,.cIliijrrvvtiirtrak, akltoi,ii l-ci kellett voltra vállalttilt lrz isktllir k(iltyvtári f-cl-
adatokat is. tttct,t ltz iskolának nincs sa_jírt kijrrv,u,tára. Az orrkonnátrvzlifilltl,: 1<cl1 tblvállalrri eb-
bctr iiz cscttl,;tt :i .,,,illtilLttrt ós a kiirrvvtitr ill,itvl'rtiLt,iirsirt is t;ltlrcz kcll illll,.:ltlrlii..ílLyaslclm irttc-
kinterri., 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 rnozgó-
kiirryrztirri 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 

_i 
tlg:;zlii-,li l l,.
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\!\('i(i tUi-

iitIiii]:liii: ,. 
i,._r'l l: ,.]1,1 :.,,,,: :: .,.".-i':l li ', lil1l ]' ii,1. ,.ll.iil:l. ,iilii' l,.ll,,].:",., ,', ,,,l .i ] ,, :

szclnlncl. í,Ia a f'claclatát netrr trrclja cllirtrli, akktlr gtltrtloskoclrri kcll a helvcttcsítósór(jl.
I Jl'

l)iinlrv [,ászló iegyzíí

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

Iil!_!irl, .1liirrrsrrt irl tózltrí,trr_1 t L:tíi.

A kovetkez í'elvetésem lelllle a leltárlroz kapcsolóclóarr. A leltár elkószítóse trem ugy tciftérrt

tne$, ahtlgy atrtrak torlórrrrie kcllctt voltra. Maracltak tllyan cszki)zcik a lcltárbAtt, itttlclyck nirr-
csctrck lncg rógóta és ezeket rajtrrnk kercsi a l(LIK. Minclarrrrviltt trrcljrrk. lrogy czck nincse-
riek 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.

P á.uit1Lé_s z l ó_icgv zó
Az átadás-irtvétel során azt értntett t-elek képviselcíi jelerr voitak és errol készult egy jegyzó-
kotryv, rnelyct az iskola részérlíl serrki lleln vitatott. FIa az(lta ttiltórrt r,,áltclzás a lcltirrlitlz kú-
pest, arról a t(LIK-rrek kell szárnot acini az otrkonnátryzattrak, lrtlgy az rrriért tiirtérrt. Az clrr-

kormányzat azokat a vagyontárgyakat kéri vissza, egy esetleges iskolai feladat-ellátás váItozá-
sa során, arnit a \/agvonkezelósi szerzódés rnelléklete szerint átircltltt. JavasoltAlTl A kópvisclcí-
tcstuictrruk. 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 loglaltak-
ttitlt ui,_,,-ij i irj:,z'. - ;,.',

K:dn: ".t_,,! i! Ws @,!:z_q_t jL
Iiér,crn Iv. iittkt,,t,t-ttitt"tvzitI scgítsórct ltbbitlt. lttlgv trz isktlllihlrrl i:i iL,.1 /\N IS71 liitlri civlit,l t;!:é:iz-

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

P:l lr ll i Ell rt,rró íltllqiirltrester
Márcirrs 1. ntrpjától irrdul a kozrnr.ttrkaprouraln, melyrrek icl ptlrlt_ja l ór,, Foglalkoztattitt lét-
SZittti -- i ,t,.

I{ii:i.li',;i 1,:, ,,,; ;l,i,;ztrrótry-v,czctiiir,,lJ.:, lt,.,ngl,cliott az iilésre ó:l i::l:,:l-|t_:t li:l isktllír,al kttpcsolltttl:l
clolgtlkirt
M,,:t,l.:,:i,i ,, ,l,i ll !,:i_-pvisel(i-tcsitll,,t i:r,-li,r'' 11,_l5l), az cgvt:tlc1.. :l.,

ht'll,,ts,,,,i,lli:;" ,\litcttttyibcn tlitrc,i, ttrr;gkiiszljrri,irrt ii ttregtisztu,ii,
kesztem.

i:, i l.:,,-:i-cti,bert vitli-c liól-i!;,s.
liittci ós a rryílt ulóst llcie-
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