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A képviseltí-testiileti iilés helve: Kozsé gháza
Jelen vannak:
Papp Imréne
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papp Imrénépolgármester:
Ktiszontom a nllt képvisel -testiileti iilésen megielenteket. Megállapítom, hogy 7 ftí képvise1 jelen van, így a kepvisel {esttileti tilés hatrározatképes. Javaslatot teszek a képvisel testiileti tilés napirendjére. Napirendnek a meghívóban kiktild tt napirendet javaslom. Aki ezzelegyetért,kérem,kézfelemelésselszavazzon.
(A képvisel -testijlet

a

javaslattal egletértett és az alábbi napirendetfogadta el: )
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A Helyi Választási Bizottság

gármesterek v áIasztásár l
Szóbeli el terjesztés
El adó:Áaam ZoltánHVB elnok

tájékoztat ja a 2014. évi tjnkormányzati képvisel k és pol-

Z.; Öntorm ányzati képvisel k eskiitétele, megbízólevelek átadása
Szóbeli el terjesztés
El adó: Adám ZoltánHVB elnok
3.)

A polgármester

Szóbeli

el

eski.itétele,

megbízólevél átadása

terjesztés

El

adó: Adám

4.)

A polgármesteri program ismertetése

Szóbeli

El

el

ZoltánHVB elnok

ter.jesztés

adó: Papp Imrénépolgármester

7) az alpolgármester megválasztása

Irásbeli el terjesztés
El adó: Papp Imrénépolgármester

6.) A polgármester és az alpolgármester illetményének, tiszteletdíjanak, ktiltségáta|ányának
megltatározása
Írásbeli el terjesztés
El adó: Pápay Lászl jegyz
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Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester
9.) Felhata|mazás a Gazdasági Program felülvizsgálatára

Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester
1 0. ) T áj éko ztatő v agy onnyilatkozat tételi kötelezettségről
Írásbeli előterj esztés
Előadó : P apay Lászlő jegyző

l 1.) Tájékoztatás a polgármesteri munkakör átadás-átvételéről
Irásb eli előterj e sztés

Előadó: Papp Imrénépolgármester
12.) Tájékoztatás a képviselők jogállását érintő kérdésekről

Írásbeli előterj esztés
Előadó: Pápay Lászlő jegyző
1

3.) Idősek Napj ának me$tatározása

Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester
14.) Rém, Május 1. utca

I. szám alatti lakóépület bontási ügye
előterjesztés
Szóbeli
Előadó: Papp Imrénépolgármester
1 5.) Közutak
támogatásának fenntartása normatívájának megvitatása
Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester

16.) Papp Imrénépolgármester fizetés nélküli szabadság iránti kérelme
Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester
17.) Egyebek

1.) Napirend
A Helyi Választási Bizottsáe táiékoztatóia a 2014. évi önkormánvzati képviselők

polgármesterek választásáróI
Szóbeli előterjesztés

és

paon
_

Imrénénolpármester
Megkérem Adám Zoltén urat a HVB elnökét, hogy a 2014. évi önkormányzati képviselők és
pol gármesterek vál asztásáról szóló táj ék oztatőt tartsa meg.

Ádám Zoltán HvB elnök

Tisztelt Képviselő-testület !
A Helyi Választási Bizottság az önkormányzati képviselők és polgármester választás jogszabályban foglalt határidejére 3 polgármester-jelöltet ós 11 képviselő-jelöltet vett nyilvantartásba. Az október 12. napjánmegtartott választásig a jelöltek közül visszalépés nem történt.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok szétmaaválasztás napján 1049 fő volt.
A képviselőjelöltekre összesen 553 db szavazatot adtak le, melyből 9 db szavazatvo|t érvénytelen.

A polgármesterjelöltekre

leadott szavazatok száma 553 db, melyből 1 db szavazat eredménytelen volt.
A megyei önkormányzati választásokon 552 db szavazatot adtak le, 1 db szavazólap hiányt
állapított meg a bizottság. Ervénytelen szavazőIap 24 db, érvényesszavazőlapok szátma 524
db volt.
Rém Községben a fentiek alapján a részvételiarány 52,7L oÁ-osvolt.
Aszavazás időtartam alatt rendkívüli esemény nem történt.
A képvisel őv á|asztás eredménye :
Név
szavazat száma
1.) Katusné Gulyás Csilla
389 db
2.) Fuszenecker Jánosné
32l db
277
3.) Sere Ágnes
db
4.) Kiss László
255 db
245 db
5.) Bobár András
238 db
6.) Gerstenmajer Ferenc
7.) Fiistosné Horváth Anna
225 db
8.) Varjasi János István
I97 db
9.) Maráz Zo|tán
160 db
10.) Nasz István
159 db
1 1.) Kohl Ferenc
130 db
Képvisel i mandátumot az els 6 jelolt szerzett.
A polgármester-v álasztás eredménye
Név
szavazat száma
1.) Papp Imréné
298 db
2.) Dudás LászL
217 db
3.) Nasz István
37 db
Polgármester a legtobb szavazatot elért jelolt, Papp Imrénélett.
:

A megyei onkormányzati választás eredménye:
szavazat száma
Név
795
1.) FIDESZ-KDNP
10l
2.) JOBBIK
10
3.) MSZP
4.)
5.)

DK

JJ
-F,

LMP

25

Tisztelt Képvisel -testiilet!
Kérem a tájékoztató elfogadását. Egyben gratulálok az eredményhez, és a képvisel i munkához sok sikert kívánok.

papp Imrénépolgármester
Kószonom az elntik ír tájékoztat ját.

önkormánvzati
pann Imrénénolpármester

ffiakaHVBeln

2.) Napirend
képvisel k eskiitétele, megbízólevelek átadása

Szóbeli el terjesztés
kének.

Ádám Zoltán HvB elniik
Tisztelt Képvisel -testtilet!

A megválasztott képvisel az a|akul iilésen a képvisel -testíilet el tt esktit tesz, err l esktiokmányt ir alá. Kérem a kepvisel -testiilet tagait, hogy az eskti letételéhez á|Ijanak fel. Az
eskti letétele el mondás alapjrán torténik.
"Én,(esktitev neve)
becstiletemre és lelkiismeretemre fogadoffi,
hogy Magyarorsz ághoz
és annak Alaptorvényéhez h leszek;
j o gsz ab áIyait me gtartom
és másokkal is megtartatom;
képvisel i tisztségemb 1 ered feladataimat
Borota fejl désének el mozditása érdekében
lelkiismeretesen telj esítem,
tisztségemet a magyar nemzet j avára gyakorlom.
(Az esktitev meggy

z

dése szerint)

Isten engem irgy segéljen!"

papp Imrénépolgármester
Megállapítom, hogy a képvisel -testtilet tagjai az esktit letették. Kérem, hogy a képvisel k az
eskiiokmányl iiák alá. Megkérem a képvisel -testtilet tagiait, hogy a megbízólevelet a mandáttlmszerués sorrendje alapján vegyék át.

3.)

Napirend

A polgármester eskütétele. megbízólevél átadása
Szóbeli előterjesztés

p,olgármester
9apn Imréné
Atadom aszőtAdám Zoltánnaka HVB elnökének.

Ádám Zoltán HvB elnök

Tisztelt Képviselő-testiilet !
A megválasztott polgármester az a|aktlló ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesz, erről eskiiokmánl ít alá. Kérem a polgármester asszonl és a képviselő-testiilet tagait, hogy az eskü
letételéhezálljanak fel. Az eskü letétele előmondás alapján történik.
"En, Papp Imréné
becstiletemre és lelkiismeretemre fogadoffi,
hogy Magyarországhoz
és annak Alaptorvényéh ez hu leszek;
j o gsz ab áIyait megtartom
és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemb l ered fel adataimat
Rém fejl désénekel mozdítása érdekében
lelkii smeretesen telj esítem,
tisztségemet a magyar nemzet j avára gyakorlom.
(Az esktitev meggy

z

dése szerint)

Isten engem rigy segéljen!"

Megállapítom, hogy a polgármester asszony az esktit letette. Kérem a polgármester asszonyt,
az esktiokménytirJa alá. Megkérem a polgármester asszonyt, hogy amegbíz levelet vegye át.
Megállapítom, hogy a polgármester asszony az esktiokmányn a|áirta.
4.) Napirend
A polgármesteri program ismertetése
Szóbeli el terjesztés

papp Imrénó polgármester
Tisztelt Képvisel -testiilet!

A polgármester d

ntése szerint ismertetheti azokat a célokat, elképzeléseket, melyekért a telepiilésen a ciklus során dolgozni kívan és melynek érdekébenszámit a képvisel -testiilet, helyi
civil szervezetek, gazdálkodó szervek és a lakosság egytittmiíkodésére.Az el terjesztésre
nézve nincs t<jrvényi el írás. Kérem a tisztelt képvisel -testtiletet, a polgármesteri programomat hallgassák meg.
A torvényi el írásoknak megfelel en a polgármester az alakuló tilésen ismerteti az elk<ivetke5 évre vonatkozó programját, ismerteti az el ttiink álló id szakra vonatkozó célokat, elképzeléseket, amelyekért dolgozni kívánok. A célok megvalósítása érdekébenszámítok a
képvisel -testiilet, a leend alpolgármester, a helyi civil szervezetek- szervezódések és a la-

z

kosság egytittmtíkodésére.A program nem csak egyéni elképzelés, hanem csapatmunka
eredménye kell, hogy legyen.

Hatékony képviselő-testületi munkára van szükség, melynek alapja a partneri egytittműködés,
a nyíltság, a bizalom és a diszkréció.
Törekednünk kell, hogy községünk javát szolgáljuk, hiszen néhany perccel eze|őtt erre esküdttink fel. Munkánk soron önös érdekek nem vezérelhetnek, mi az itt élő közösséget szolgáljuk,
azokét az emberekét, akik avá|asztás során bizalmat előlegeztek meg mindannyiunknak.
Fontosnak tartom a nyilvánosság biztosítását, a képviselő- testület, az önkormányzat működéséről szóló tájékoztatást, felhasználva erre a község honlapját, helyi televíziót. Gondolok itt a
testtileti ülések jegyzőkönyvének közzététe|ere a honlapon, mely egyben kötelező is. Evenkénti falugytílésmegtartása.
Helyi közigazgatási feladatok ellátása
Hatékony hivatali munkára van szükség, melynek élénvéleményemszerint tapasztalt és hatékony közigazgatási vezető á|l a jegyző személyében. A hivatali dolgozók létszáma a törvényben me ghatarozottnak megfelelő, l étszámb ővítéstnem tervezek.
Ugyfélbafát hivatal:
- Az ügyfelek igényeihez igazodő ügyfélfogadási rend biztosítása.
- A hivatal épületébentájékoztatő táblákkal segítjük az ügyfelek eligazodását a mindennapi ügyintézésben.
- Tovabbra is biztosítjuk a szükséges nyomtatvárryokat a leggyakrabban előforduló
ügyekhez.
- Törekednünk kell az ügyfelek problémáinak megoldásara.
- Fontos az itt dolgozőigyíntézők folyamatos továbbkepzése.
A legfontosabb feladat a település működőképességének fenntartása, és a lehetőségek szerinti
fejlesztése!
Fontos az önkormányzatí törvényben előírt és önként vállalt feladatok elvégzése, azokmara-

déktalan betartása, színvonaluk emelése, az

intézményekműködtetése.

Jó munkakapcsolat kialakítása a területileg illetékes hatóságokkal és közszolgáltatókkal.
Az Onkormányzat és intézményeinekfenntartása, állagának megőrzése, esetleges pályazatok
útján történő fejlesztése. Óvoda: az ővodafenntartása egyrészt kötelességünk és feladatunk is.
Folyamatos kapcsolattartás az óvoda vezetőjével, pedagógusaival. Fontos a jól felszerelt és a
kisgyermekek igényeinek megfelelő tér.
Az általános iskola működtetése állami fenntartás alá került. Közös ügyiink, hogy az iskola, a
szülők és az Önkormányzat között jó kapcsolat alakuljon ki, hiszen ez is a rémi iskola fennmaradásrának egyik eszköze. Közös cól: a gyermek létszám megtartása!
Nagy bevételi, illetve fejlesztési forrást jelenthetnek a pályánatok. Uniós pályánatok állandó
és szakszerű figyelése, a technikai és szellerni lehetőségek kihasználása.
Település képjavítása: a faluközponton kívül fontos az utcák és közterületek rendben tartása.
Belterületi utak és jariJak folyamatos javitása, karbantartása az álIarti normatív támogatások
és es etl e ge s p ály ánati p énzö ssz egek felhaszn álásáv aI.
Igénykéntmerült fel, idősek szárnára hétf(itől- péntekig nappali foglalkoztatás biztosítása.
Temető: Evekkel ezelőtt kijelölésre kenilt az uma temetőhely, az elkövetkező öt évben ezt
meg kell valósítani.
Kulturális élet, szabadidő, sport: Evek óta működik a Közösségi Ház és könyvtar,
eMagyarország pont. Programokat, kulturális rendezvényeket biztosítunk a különböző korcsoportok számára. A most kialakításra került közösségi szolgáltató hely még több szabadidős
lehetőséget biztosít. A nyitvatartási időben a következőkben szeretnék segíteni: nyomtatvány
kitöltése; önéletrajz írás; faxolás; fényrnásolás; villany és gázőra állás lejelentés.
Sport: a tanórán kívüli sport tevékenységösztönzése, ennek támogatása.
A sport öltöző felújítása megkezdődött, ezt be kell fejezni.

Továbbra szeretném támogatni és munkámmal segíteni a fiatalok, az idősek, a népdalkörök, a
sportkör, a Karitasz szervezet, a Mozgáskorlátozott egyesület rendezvényeit.
A helyi önszerveződő közösségek törekvéseit, kezdeményezéseit örömmel fogadom és segítem. Nyitott vagyok minden hasznos ifiúsági, közösségi program támogatására a lehetőségek
fiiggvényében.A fentiekben felvázolt polgármesteri programommal kapcsolatban megemlítem, hogy azt a településünkön élők igényeinek megfelelően dolgoztam ki, A bemutatásra kerülő polgármesteri program sikerének két alappillére a munka és az összefogás.
Kérem, a képviselő-testületet, hogy a kérdéseiket, hozzászőlásaikat tegyék fel. Amennyiben
nincs, kérem a polgármesteri program tudomásulvételét.
5.) Napirend
Az alpolgármester megválasztása

Irásbeli

el

terj esztés

papp Imrénépolgármester
Az el terjesztést a képvisel -testiilet tagtrai megkaptrák. Megkérdezem a képvisel {esttilet tagjait, a napirendhez kapcsolódó kérdéseiket, hozzász lásaikat tegyék fel.
Fuszenecker Jánosné képvisel
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a polgármester asszony rám gondolt, mint leend alpolgármesterre, de ezen felkérésr l tisztelettel lernondok. Úgy gondolom, ha valaki akar tenni
a faluért, azt kepvisel ként is megteheti.
papp Imrénépolgármester
Ebben az esetben a polgármesternek j személyt kell jelolni erre a posztra. Megkérdezem
Kafusné Gulyás Csilla képvisel t, hogy a jelolést, mint legtobb szayazatot kapott képvisel ,
az aLpolgármesteri pozícióra elfo gadj a- e?

katusné Gulvás csilla kénvisel
A jelolést elfogadom. Tájékoztatom a kepvisel -testtiletet, hogy megválasztásom esetén a
jogszabályban foglalt tiszteletdíj és k ltségátalány mértékénekegy Észer l lemondok és kérem, hogy részernre a jegyz(ikónyvhtiz csatolt nyilatkozatban foglalt tisszeget állapítsa meg
tiszteletdíjként. Tekintettel arra, hogy a szavazásba személyesen érintett vagyok, nem kívánok
szavazni.

papp Imrénépolgármester
Megkéran Pápay Lászl jeswó urat, hogy a szavaz Iapokat készítse el.

id

tartarnátra sziinetet rendelek el.

(A

képvisel -testiilet tagjai elvonulnak a szavazás id tartamára)

papp Imrénépolgármester
Megkérem a jegyzí| urat, hogy

a szavazás eredményé ismertesse a

A titkos

szavazás

képvisel testiilettel.

pápav László ieevz
Tájékoztatom a képvisel -testiiletet, hogy az umában 6 db szavazólap volt.
megoszlása: 5 igen, 1 nem.

A

szavazatok

papp Imrénépolgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a titkos szavazás a|aplán Katusné Gulyás Csilla képviselőt választotta meg alpolgármesternek.
(A képviselő-testület 5 igen,
hozta:)
163120014.

]

nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

HATÁnoZ^T

(x. 20.)KT

Alp olgárm ester-válas ztás

Rém Ktizségi Önkormányzat Képvisel -testtilete egyhangrilag rigy határozott, Rém Kozségi
Önkormányzat alpolgármesterévé Katusné Gulyás Csilla (6446 Rém, Kossuth Lajos utca 28.)
képvisel t választja meg.
A képvisel -testiilet felhatalmazza apo|gármestert a sziikséges intézkedésmegételére.

Hatáid
Felel s:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Határozatr l értestil: - Katusné Gulyás csilla alpolgármester
- gazdálkodás, helyben
:

papp Imrénépolgármester
Kérem az alpolgármester asszonyt és a képvisel -testiilet tagait,hogy az eskti letételéhez á|1janak fel. Az eskii letétele el mondás alapjrán ttirténik.
"En, Katusné Gulyás Csilla
becstiletemre és lelkiismereternre fogadom,
hogy Magyarorszá§loz
és annak Alapt<irvényéhezhií leszek;
j o gszab á|yait me gtartom
és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteritisztségemb l ered feladataimat
Rém fejl désénekelómozditása érdekében
lelkiismeretesen telj esítem,
tisztségemet a magyar nemzet javrára gyakorlom.
(Az eslc

tev meggt z

dése szerint)

Isten engem rigy segéljen!"

Megállapítom, hogy az a|po|gármester asszony az eski.it letette. Kérem az alpolgármester aszszonyt, az esktiokmanyt iíJa alá. MegkéreríLaz alpolgármester asszonyt, hogy a megbízólevelet vegye át. Megállapítom, hogy az a|polgármester asszony az eskiiokmányt aláirta

6.) Napirend
polgármester
A
és az alpolgármester illetménvének, tiszteletdíiának.
költséeátalányának meghatározása

papp Imrénépolgármester
A képviselő-testiilet tagjai az előterjesztéstkézhezkapták. Megkérdezem a képviselő-testület
tagjait a napirendhez kapcsolódó kérdéseiket, hozzászőIásaikat tegyók meg. Tájókoztatom a
képviselő-testíiletet, hogy személyes érintettség miatt a szavazás során tartózkodni fogok.
Amennyiben nincs kérdés,hozzászólás, aki egyetért a napirenddel, kérem, kézfelemeléssel
szavazzon.

(A képvisel -testijlet 6 igen, 0 nem szavazattal,

I

tartózkodás mellett az alábbi határozatot

hozta:)

HATÁnoZAT
L64l200l4. (X.20.\KT
Rém Kiizs é gi Onkormányzat p ol gárm estere illetm ényónek,
kiiltségátalányának meghatározása
Rém Ktizségi Önkormányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag rigy határozott, Papp Imréné(6446 Rém, Kossuth Lajos utca 34lc.) Rém Kozségi Önkormányzat polgármesterének az illetményétés ktiltségátalanyát figyelemmel a Magyarország
helyi tinkormányzatairól szóló 20ll. évi CLXXXIX. Torvény 71. (4) bekezdés b) pontjára
2014. október 13. napjátóIaza|ább bruttó <isszegben állapítjameg:
I11etmény:
299.1 50 Ft
44.873 Ft
Kolts égátalány:
A Kepvisel -testtilet felhatalmazza a jegyz t a sziikséges intézkedós megtételére.

Hatáid
Felel s:

:

azonrua|i

Pápay LászI jegyzó
Határozatr l értestil: - Papp Imrénépolgármester
- Gazdálkodás helyben

papp Imrénépolgármester
Kóvetkezik az alpolgármester tiszteletdíjának és ktiltségátalanyrának meghatározása. A képvisel -testtilet tagiai az el terjesztéstkézhezkapták. Megkérdezem a képvisel -test{ilet tagiait a
napirendhez kapcsolódó kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.

katusné Gulvás csilla alpolgármester

A

szavazás során pedig személyes érintettségmiatt tarl zkodni fogok.

papp Imrénépolgármester
Amennyiben nincs kérdés,hozzász lás, aki egyetért az e|hangzott módosító javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szav azzon.
(A kepvisel -testtjlet 6 igen, 0 nem szavazattal,
hozta:)

]

tartózkodás mellett az alóbbi határozatot
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165/20014. (x. 20.)KT

HATAROZAT

Rém Kiizségi Önkorm ányzat alpolgármestere tiszteletdíj ának,
kii lts é gátalányán ak m e ghatár ozása

Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangtl?gugyhatározott, Katusné Gulyás Csilla (6446 Rém Kossuth Lajos utca 28.) Rém Ktizségi Onkormányzat alpolgármesterének tiszteletdíját és koltségátalányát az alpolgármester benyujtott írásbeli kérelme alapjan - az aláhbi bruttó <isszegben állapítja meg:
Tiszteletdíj:
52.350 Ft/hó
Kolts égátalány:
7.850 Ft
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyz t a sziikséges intézkedésmegtételére,

Határid :
Felel s:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Határozatr 1értestil: - Katusné Gulyás Csilla alpolgármester
- Gazdálkodás, helyben
7.) Napirend
Bizottsáeok nqegválasztása az SZMSZ alapián
Irásbeli el terjesztés

papp Imrénépolgármester
A képvisel -testiilet tagiai az el terjesztéstkézhez kapták. Megkérdezem a képvisel -testiilet
ait a napirendhez kapcsolódó kérdéseLket, hozzászólásaikat

tagj

tegyék meg.

katusné Gulyás csilla alpolgármester

Tekintettel az <inkormányzaturk anyagshelyzetérejavaslom, hogy az Ügyrendi Bizottság helyett Pénzrigyi Bizottságothozzon létre a képvisel -testiilet. Javaslom továbbá, hogy a bizottságba pénntgyt végzettséggelrendelkez ktils s tagot is válasszunk majd meg.

papp Imrénépolgármester
Egyetértek a módosító indítvánnyal, hogy a ktils s tag pénztigyi végzettségtí, illetve kell
Pénziigyi tapasztalattal is rendelkezzen. Tekintettel arra, hogy a javaslat a szewezeti és a mtíkodési szabályzatunk módosításával jár egyiitt, javaslom, hogy a ktivetkez iilésre késztiljtin
el e tekintetben a szervezeti és miík<jdési szabályzat módosítása. Amennyiben nincs tobb kérdés,hozzászólás, aki egyetért az e|hangzott módosító javaslattal, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képvisel -testtjlet 6 igen, 0 nem szavazattal,

hozta:)

166/20014. (x. 20.)

Az

szMsz

KT

módosításának el készítése

]

tartózkodás mellett az alábbi határozatot

HATAROZAT

Rém Ktizségi Önkormányzat Képvisel -testi.ilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag ugyhatározott, a Képvisel -testiilet és szervei Szervezeti és Miíkodési szabályzatár I
sz l I0l201 l. (V. 04.) <inkormányzati rendelet módosítását el kell készíteniaz alábbíak sze-

rint:

11

AzUgyrendi Bizottság helyébe Pénzügyi Bizottság lép.
A korábbi Ugyrendi Bizottsági feladatokat felül kell vizsgálni.
A képviselő-testület felhata|mazza a jegyzőt a szükséges intézkedésmegtótelére.

Határidő:

Felelős:

következőképviselő-testületiülés
Pápay Lászlő jeswő

8.) Napirend
Felhatalmazás a szervezeti és Működési szabályzat felülvizsgáIatára
Szóbeli előteriesztés

papp Imrénépolgármester
Az írásbeli előterjesztést a képviselő-testiilet tagtrai megkaptrák. Megkérdezem a képviselőket,
hogy kérdéseiket,hozzásző|ásaikat tegyék fel. Amennyrben több kérdés,hozzászólás, aki
egyetért a llatározati javaslattal, kéran, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:)

l200l4. (X.20.\KT
HATAROZAT
Felhatalm azás a Szervezeti és Mííkiidési Szab ályzat feliilvizs gálatár a
167

Rán Kcjzségi Önkormányzat Képvisel -testtilete (továbbiakban: Kópvisel -testtilet) egyhangulag rigy határozott, a Képvisel -testtilet és szervei Szervezeti és Miíkridésiszabályzatár l
sz I l0l2011. (V. 04.) tinkormányzatí rendeletét 2014. december 31-ig feliilvizsgálja
A Képvisel -testiilet felhatalmazza a jegyz t a sztikséges intézkedésmegtételére.
Határid :
Felel s:

azonnali

-PápayLászl

jegyzi5
- Papp Imrénépolgiármester
9.) Napirend
Felhatalmazás a 9azdasáei Program feliilvizsgálatára
Irósbeli el terjesztés

papp Imrénépolgármester
Az írásbeli el terjesztést a kepvisel -testtilet tagtrai megkaptak. Megkérdezema képvisel ket,
hogy kérdéseiket,hozzász lásaikat tegyék fel. Amennyiben ttibb kérdés,hozzászólás, aki
egyetért a határ ozati j avaslattal, kérem, kézfel em eléss el szavazzon.

(A képvisel lestiilet 7 igen, 0 nem szavazat mellet, és tartózkodás nélk l az alábbi határozatot hozta:)

I2

168/20014. (x. 20.) KT
Felhatalm azás a G azd as á gi

HATAROZAT

P ro

gram felii lvizs gálatár a

Rém Kozségi Önkormányzat Képvisel -testrilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag rigy határozott, Rém Krizség Önkormányzat Gazdasági Programj át 2Ol4. december 31ig feltilvizsgálja,
A Képvisel {esttilet felhatalmazzaapolgármestert a sziikséges intézkedésmegtételére.

Hatáid
Felel s:

:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
10.)

Napirend

Táiékoztató vaev_onnvilatkozat tételi kiitelezettséer l
Irásbeli el terjesztés
papp Imrénépolgármester
Az írásbeli el terjesztést a képvisel -testiilet tagiai megkapták. Megkérdezem a képvisel ket,
hogy kérdéseiket,hozzász lásaikat tegyék fel. Amennyrben ttibb kérdés,hozzász lás, kérem a
tájékoztat elfogadását.
(A képvisel -test let a tájékoztatót tudomásul vette.)

Napirend
ármesteri munkakiir átadás-átvételér l
Irásbeli el terj esztés
11.)

Tái ékoztatás a

papp Imrénépolgármester
Az irásbeli el terjesztést a képvisel -testiilet tagjai megkapták. Megkérdezeín a képvisel ket,
hogy kérdéseiket,hozzász lásaikat tegyék fel. Amennyiben tobb kérdés, hozzász lás, kérem a
táj ékoztató el fo gadás át.

(A kepvisel -testiilet a tájékoztatót tudomásul vette,)

Nanirend
Táiékoztatás a kégvisel k ioeállását érint kérdósekr
12.)

Irásbeli el terjesztés

l

papp Imrénépolgármester
Az írásbeli el terjesztést a képvisel -testiilet tagjai megkapták. Kiilon felhívom a tájékoztat
anyagban a képvisel k figyelmét aíta, hogy a kóztartozásmentes adatbázisba a regisztráci t
határid re tegyék meg.
Megkérdezem a képvisel ket, hogy kérdéseiket,hozzász |ásaikat tegyék fel. Amennyiben
tobb kérdés, hozzász lás, kérem a tá4ékoztató elfogadását.
(A képvisel -testiilet a tájékoztatót tudomásul vette.)
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14.)

Napirend

Rém. Máius 1. utca 1. szám alatti lakóépület bontási ügye
Szóbeli előterjesztés

papp Imrénépoleármester
Az e|őző képviselő-testtilet foglalkozott a Május 1. utca I. szám alatti ingatlan bontásával.
Megkérdezem a képviselő-testiilet tagjait, ezzelkapcsolatban mondjak el véleményeiket.

katusné Gulvás csilla alpolgármester

Az

előző képviselő-testület foglakozott már az ingatlan bontásának ügyével. Korábban abban
maradtunk, hogy az ingatlanból ki kell kapcsoltatrri a villanf, majd egy vállalkoző az anyag
árát elbontj a az ingatlarí. Azőta azonban nem fudjuk, történt-e valami az ügyben.

papp Imrénépolgármester
A villanyáram kikapcsolásra került. Javaslom, hogy az ingatlan bontásával kapcsolatban érdeklődjük az epitésigyi hatóságnál, ezt követően vegyük fel a kapcsolatot egy foldmérővel. A
költségek ismeretében döntsünk arról, hogy az ingatlant elbontsuk-e vagy sem. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil az alábbi hatórozatot hozta:)

HATÁnozAT
169/20014. (x. 20.)KT
takóépiilet
bontási
iirye
A Rém, Május 1. utca 1. szám alatti
Rém Kózsegi Önkormányzat Kepvisel -testtilete (továbbiakban: Kepvisel -testtilet) egyhangulag rigy határozott a 6446 Rém, Május 1. utca l. száttrl, alatti ingatlan bontásával kapcsolatban el zetesen fel kell venni az építésiigyihatósággal és a fiildmér kkel a kapcsolaton a k ltségek megismerésével kapcsolatban.

A Képvisel -testiilet felhata|mazzaapolgármestert

Határidcí:
Felel

s:

k

a sztikséges intézkedésmegtételére.

2014.november
Papp Imrénépolgármester

no.-atíváiárrak mewitutá.u
zutak támogatá ának fpootartása
Szóbeli el terjesztés

papp Imrénépolgármester
Az elm lt ciklusban a képvisel -testiilet foglalkozott

a kozutak fenntartására kapott normatíva
felhasználásával, azonban tudomásom szerint d<intés nem sziiletett. Nagyon fontos azonban az
utakra fordítható normatíva felhasználása. Káty zásra, javításra felhasználásra kertilt
1.812.036 Ft, így a2.742.160 Ft-ból 930.124 Ft maradt. Kérdésem a kovetkez : a fennmarad
tisszeggel mi ttirténjen? MegkérdezaíTl a képvisel -testiilet tagjait, ezzelkapcsolatban a véleményeiket mondják el.

katusné Gulyás csilla alpoleármester

Abban állapodtunk meg, hogy a polgármester rir felméri a teleptilésen ahiányz járdák menynyiségét,egyeztet az ingatlan tulajdonosokkal és ezt ktjvet en a testi,ilet dcint a fennmaradó
normatíva felhasználásával kapcsolatban.

I4

papp Imrénépolgármester
Javaslom, hogy ebben az évben a MűvelődésiHáz költségeinek csökkentésére használjuk fel
a fennmaradó összeget, ugyanis effe nagyon kevés normatívát kapunk, a működtetés pedig
jóval többe kerül. Amennyiben több kérdés,hozzászőlás, aki egyetért a normatíva átcsoportosításával, kérem, kézfelemel éssel szav azzon.
(A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szayazattal, tartózkodás nélkíilaz alábbi határozatot hozta:)

HATÁnozAT
170/20014. (x. 20.)KT
Kiizutak támogatásának fenntartása normatívájának megvitatása
Rém K<izségi Önkormányzat Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag gy határozott a k zutakra fordítható normatívából fel nem haszná|t 930.124 Ft-ot a
Mííveldési Ház koltségeinek cstikkentésére használja fel.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza apolgármestert a sziikséges intézkedésmegtételére.

Határid :
Felel s:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Határozatr 1 értestil: Gazdálkodás, helyben
16.) Napirend
papp Imrénépolgármester fizetés nélkiili szabadság iránti kérelme
Szóbeli el terjesztés

papp Imrénépolgármester
Polgármesterré tcirtén megválasáásom miatt a m vel désszervez i munkakoromet nem tudom tovább folytatni. Kérem a kepvisel -testtiletet, hogy a polgármesteri tisztség id tartamátrafizetés nélkiili szabadságot engedélyezzen szárnomra. A d<intésben érintett vagyok, ezért a
szavazást l tartózkodok. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képvisel -testijlet 6 igen, 0 nem szavazattal, és ] tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:)

HATÁnoZAT
l7|l200l4. (X.20.\KT
Papp Imrénémííveldésszervez fizetés nélkiili szabadság iránti kórelme
Rém Ktizségi Önkormányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhansolug rigy határozott, hogy Papp Imréné(6446 Rém, Kossuth Lajos utca 34/c,) Rém Ktizségi
Onkormányzat muvel désszervezóje részére2014. október 12. napját l - polgármesterré trirtén megválasztása miatt, a polgármesteri tisztség betoltésének id tartamára - fizetés nélkiili
szabadságot engedélyez.
fe|hata|mazza a jegyzót a sziikséges intézkedésmegtételére.

A Képvisel -testiilet
Határid :
Felel s:

Határozatr

azowtalt

PápayLászl jeew

1

értesiil: - Papp Imrénépolgármester
- Gazdálkodás, helyben
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1,7.)

a.)

A Baiai kistérségicsaládseeítő

Napirend

Ewéb

és Gvermekióléti

Intézményfenntartó Társulásba

tae delegálása

papp Imrénépolgármester
A Bajai KistérségiCsaládsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásba tagot kell
delegálni a települési önkormányzatoknak. Javaslom, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a polgármester képviselje a települést. A szavazástól érintettségmiatt tartózkodok. Aki a
j

avaslattal egyetért, kérem, kézfelemel éssel szavazzon.

(A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal,

]

tartózkodás mellett az alábbi határozatot

hozta:)

l72l20l4. (X.20.|KT
A Bajai Kistérségi Családsegít

HATÁnoZAT

és Gyermekjóléti Intézményfennt art

Társulásba

tag delegálása

Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testtilete (tovabbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag rigy határozott, a Bajai KistérségiCsaládsegít és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulásba Papp ImrénéRém Kózségi Onkormányzat polgármesterét delegálj a.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza apolgármestert a sztikséges intézkedésmegtételére.
azonrlali
Határid :
Papp Imrénépolgrármester
Felel s:
Hatírozatr l értesiil: Dr. Papp Zoltán Baja Város jegyz je (elehronikus ton)
b.) A Fels - Bácskai Óvodafeilesztési Onkormányzati Társulás támoeatási iigye

papp Imrénépolgármester

Nemesnádudvar részéreaz vo afejlesztési társulás projektjének elszámolásához már szeptemberben már átutaltunk 1.888.195 Ft-ot. Kovács István polgármester írrral fel kell vennem a
kapcsolatot, hiszen azt az információt kaptam, hogy ez az risszeg minden tagtelepiilésnek, így
tinkormányzatunknak is visszajar. Az ottaní gazdálkodással tortént nem hivatalos megbeszélésb l azonban nem ez dertilt ki. Jelenleg az óvodafenntartó társulás mííkodésével,jelenlegi
projekt állásával semmilyen információval nern rendelkeziink. Javaslom, kérjiink tájékoztatást
a társulás anyagi helyzetével és az el leggel kapcsolatban. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képvisel -testijlet 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkal az alábbi határozatot
hozta:)

HATÁnoZAT
l73l20l4. (X.20.\!<T
A Fels - Bácskai Ovodafejlesztési Önkormán yzatiTársutás támogatási iigye
Rém Kozségi Onkormányzat Kepvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag rigy hatarozott, a Fels -Bácskai Óvodafejlesztési Önkormányzati Tarsulás részéreprojektk<iltség elszámoláshoz átutalt 1.888.195 Ft risszeggel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a
gesztoronk ormányzat polgármesterét l.

A Képvisel -testtilet felbatalmazza apolgármestert

a sztikséges intézkedésmegtételére.

I6

Határid
Felel s:

azonnali
Papp Imrénépolgármester

:

c.)

A Rémi szivárvány Napkiizi otthonos Óvoda kisbusz kérelme

papp Imrénépolgármester
A Rémi Szivárvány Napk zi Otthonos Ovoda kisbusz kérelmet nyrijtott be a képvisel testiilethez. Ebben november 12,26. napjétra és december I7. napjára kértékszitÁáz|átogatás
céljából. Javaslom, biztosítsuk óvodásaink részérea gépjármíívet.Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemelésselszavazzon.
(A képvisel -test let 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélk l az alábbi határozatot
hozta:)

HATAROZAT
I74l20l4. (X.20.\KT
A Rémi Szivárvány Napktizi Otthonos Ovoda kisbusz kérelme
Rém Ktizségi Önkormányzat Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -testtilet) egyhangulag rigy hatarozott, aRémi Szivárvarry Napkozi Otthonos Óvoda kérelmének helyt ad és az
onkormanyzat kisbuszát a kérelem szerint biztosítj a szirházlátogatásra.
A Képvisel -testiilet felhatalmazzaapolgármestert a sztikséges intézkedésmegtételére.

Határid :
Felel s:

azonna]ri

Papp Imrénépolgármester
Hatánozatr l értesiil: Rémi SzivárványNapktizi Otthonos Óvoda, helyben
d.) Lakásbérleti kérelem

panp Imrénépolgármester
Id nként felmeriil az <inkormányzati lakások bérbe adása- vétele. Kívánjuk-e bérbe adní az
tiresen áLI kat, hiszen id nként vidékr l érkez ismeretlenek is bejonnek a hivatalba. Illetve
ma már a délel tt folyamán is kerestek ebben az i,igyben helybeli lakos is. A mai napon is érkezett egy nagybaracskai lakos kérelme. Kérem ezzel kapcsolatban a képvisel i javaslatokat,
véleményeket.
Aki ezzel egyetért azzal,hogy az ingatlant jelenleg ne adjuk ki, kérem, kézfelemelésselszavazzon.

(A képvisel -test let 7 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélktil az alábbi határozatot
hozta:)
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Lakásbérleti kérelem elutasítása
Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testiilet) egyhangulag úgy határozott, abeérkezett Robár Bernadett önkormanyzati lakás iránti kérelmet elutasítja.

A Kópviselő-testület felhatalmazzaapolgármestert

Határidő:
Felelős:

a szükséges intézkedésmegtételére.

azor' talí
Papp Imrénépolgármester

Határozatről értesül: Kérelmező
e.)

karbantartói státusz megszüntetése

pann Imrénénolsármester
Az önkormányzatná| ftíállásban foglalkoztattunk egy karbantartót, aki október 4. napjával
nyugdíjba vonult. Kérdés,megtartjuk ez ezt az áIláshelyet és betöltjiik valakivel vagy megszüntetjiik? Kérern ezzelkapcsolatban a képviselői javaslatokat, véleményeket.

katusné Gulyás csilla alpolgármester
Véleményem szerint semmi nern indokolja azt, hogy ezt a státuszt betöltessük valakivel. A
munkát közfoglalkoztatottakkal
helyet.

is el tudjuk látni. Javaslom ezért, sziintessük meg ezt az állás-

papp Imrénépolgármester
Aki ezze| egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A kepviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil az alábbi határozatot hozta:)
17612014.
1
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karbantartói státusz megsziintetése

Rém Ktizségi Ónkormányzat Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel {esttilet) egyhangulag gy hatarozott, az 1 f karbantartói státuszt megsziinteti2014. október 5. napjától.
A Képvisel -testtilet felhatalmazzaapolgármestert a sziikséges intézkedésmegtételére.

Hatánd :
Felel s:

azonnall
Papp Imrénépolgármester
Hatátozatr 1 értestil: Gazdálkodás, helyben
f.) Beielentések

papp Imrénépolgármester
- A testiileti tilés anyagapapír alapon kenilt most kiktildésre, a továbbiakban azonban visszatértink az e-mul-es rendszerhez. A testtileti iilés végénkérem, az j tagokt l az e-mail címek
megadását. Az j ciklusbanaképvisel -testtiletitilések anyagaelérhet |eszahonlapunkonis.
_ A pénztigyi helyzetiinket szeretném ismertetni a képvisel kel. A kiktildott anyagot mindenki
megkapta és átnézte. A rendelkezésiinkre álló pénzeszkóz 557.764 Ft volt, amelyb l a hét folyamán néhány esedékes szátm|a kiegyenlítésrekerii}t. A lejárt fizetési határidej számlákból
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azonban érkezelt be pénzösszeg I47 .448 Ft. A normatív támogatások a hónap vége felé érkeznek meg, melynek összege L453 ,010 Ft lesz. A közmunka programban lévő 952.139 Ft-ot
november hónapban tudjuk elszámolni és visszaigényelni.
- A könyvtár pá|yázat elszámolását apá|yéaat íróval egyeztetve ezen a héten szerdán szeretnénk megtenni, elméletileg rendben vaíl minden az elszámoláshoz. Igyekeznünk kell, hiszen a
pályá.zati pénzek visszaigénylése hosszabb folyamat, esetleges hiánypótlások is közbe jöhetnek.
- Az előző testtilet meghatározta az Idősek napját október l] -ét. Sajnos ennek megszervezésérő1 nem értesültem, így a feladatot nem tudtam megkezdeni. A költségvetésben effe a rendezvényre betervezett összeg 280.000 Ft, ami kell a rendezvény megtartásához. A rendelkezésünkre á|lő pénzből azonban ezt nem tudjuk jelen pillanatbankigazdálkodni. Javaslom a rendezvényt későbbi időpontra halasztani, amikor megnyugtató lesz az anyagi helyzetünk.
- Az Itthon vagy Magyarországprogram elszámolása folyamatban van, mely 325.000 Ft.
- A szociális hízifa pá|yázatről egyelőre támogatási értesítéstnem kapfunk.
_ Az egyik hivatali autó a Kulturház udvarában parkol. Jön a tél, fedett helyre kóne állni vele.
A géptaroló színből kilehetne alakítani egy zárt helyet, ehhez epitőmyagot kellene vásiárolni,
a kőműves munkát a köanunkások el tudnák végezni. Zérttá kell tenni, erről a későbbiek során beszélni kell. A volt Sponnerhá;nál van egy dupla garáns,bár ajtaja nincs, de mégis csak
fedett hely. A géptároló szint az tizemi konyha udvarán minél hamarabb rendbe fogjuk tenni.
- Ha a képviselő testiileti tagok szeretnének bemutatkozni a honlapon, akkor erre lehetőséget
biztosítunk.
- Közmunka program. AMezőgazdasági "START" program, 13 fővel, december 31-én van
vége, köát "START" programban 5 ftí vesz részt februér végéigtart, hosszabbított tartamú
közfoglalkoztatás 9 ftí, október és november vége. A téli közmunkaprogram előreláthatólag
december l-vel indul. Egy személy munkaviszonyát meg kellett szüntetni, mert nem járt dolgozru. További egy személy bére az Áilamkincstárnál leállításra került, mert ő sem jár dolgozni, illetve egyelőre még a család hollétéről sem fudunk semmit.
- A Nemzeti Kulturális Intézettől 11 hónap időtartamra közfoglalkoztatotatt kaptunk, aberét
is Ót fizetik. Ba Eszter a közfoglalkoztatott, aki tanító végzettségű, ftatal pályakezdő én személy szerint arra gondoltam, hogy ez az idő alatt ő |átná el a kulturális feladatokat
Fuszenecker Jánosné mellett, aki mint könyvtáros dolgozik 2 x 2 őrában. Továbbra is megkapná tőlem a szaklrlai iránfltást. Így bérmegtakadtásunk lenne egyelőre. A közel egy év lejárta után pedig visszatérhetnénk erre a témára.
- A Rémi Naperőmű kft. működésével kapcsolatosan nem kereste meg a leköszönő polgarmester Dr. Szarvas Tibort. Javaslom, hogy a képviselőtestiilet kérjen írásos tájékoztatást az
Naperőmű eddigi működéséről. Dr. Szarvas Tibor megkeresett telefonon csatomázással kapcsolatosan. Felajanlotta, hogy eljönne a páLyázat irőjáva| és bemutatná ezt a KEOP-os pályázatot. Véleményem szerint a község csatomázása hatalmas projekt, komoly utánjárást kíván.
Felsőszentiván is már felvette a kapcsolatot egy pályázat íróval. Mikó Ferencné borotai polgármester szeretné, ha elmennénk és más szennyvizhasznosítás lehetőségét is megnéznénk.
- Zsigő Róbert országgyű|ési képviselő úr megkeresett felajánlotta segítségét,ezért javaslom
őt meghívni a illetve felkeresni.
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papp Imrénépolgármester
Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a tisztelt jelenlevőket, hogy az egyéb napirend keretében van-e kórdés, hozzászőlás? Amennyiben nincs, a képviselő-testületi ülést berekesztem.
(Mivel más napirend nem volt,
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