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L]tlillii,".tldrls i:r:;-rl isclő
Fttszetlcckcr Jánosrré kúpviscl(i
Gersterlrrrajer Ferenc képvisel(1
Kattlsné Gulyás Csilla a11lolgármcster
I(iss László képl,iselő
Sere Ágrles kéllvise}ő

Á ! !rr n r! ri ntegh ír,ott:
Pápay László jcgyző.

Papp Imréné polgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megálliipíton-r, hogy az ülés lratá-
rozatképes, minden képviselő jelcn van. Javaslatot teszek az iilés napirencljóre votratkozóatr.
Napirendnek a rrreglrívóbarr szereplőket javaslortr. Van-e egl,éb rlapirerrcli poIrt lelr,ételóre
javaslat? ArleIrrryibetr nincs. megállapítorrr. hoglu a képvisel(í-testiilet az allrbbi napirenclct
fbgaclta el.

Napirencl

1.) Tájékoztatás a Rémi Naperőmű Nonprofit Kft. működéséről
Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imréné polgármester

Dr. Szarvas Tibor ügyvezető

2.) A Bácskai Szociális Irrtéznlérryfentltartó Tílrsulásba tag clelettilása
I rti,y bc l i e l (í t c rj e,szt é s
Előadó: Papp Inrrérré 1rtrlgárrnester

3.) A Pénztigyi Bizottság kiilsií:l tagjiiriali csltLitótcle
Szribeli előtejeszíés
Előadó: Papp Irnréné polgánnester

4.) A Barornfi l(ít. levele
:

1 1,1 1,1, i l c, l I C l ( ) l a r l C,\: l L,,\

E]iilrtlti' Pal;p Irrlrórlj 1-,,.,],"i,-rlgs{g1-

_5. ) Árlr j li rll trtok rtregtárg),al 11slt

l r t?.i l t c, l i a l ií t r, t, i t,,s:t é.t

El(íatlt'l: Pa1;1l Irllrórlói...,]..l;,;i-tcstcr

6.) A Felső-Bácskai Ovodafejlesztési Társulás Társulási rnegállapoclás rnódosítása
Irás beli el (it ej eszt és
Előadó: Papp Imrér-ré polgirrrlrester
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Eloltdó:

9.) Egyebek

Pallp lttrrérré po lgír |ll j t,ster

l.) Napiren<l
T á i ó ko z, t a t :i s a_R, i,td- ilgrg2lrú_N ol u ot !,_K ft,rir í1 ki i r l í s t r 1'l

,\.óbcli el terjcsztés
Papp Inrréné polgitrnrester
Megkérern dr. Szarvas Tibor urat, lrclgy az rij képviselcí-testijletnek szátrroljorr be a kft. .jelcrl-
legi helyzetér 1.

Dr. Szarvas Tibor iigvvezetíi
Koszontonl a képviselcí-testiileti iilt1:: I,ósztvev(jit. A Rérni Napcr rrrii Norrprofit Kí1 azzal ,.t

céllal alal<Lrlt, hogy onkormlrnyzati ,;ólúr villatlrosenergia-szolg/rltatiist teglig11 lehet . sili.::,,;,l
pá|yázatot kovet err. A korábbi pírlyítzati kiíráson nertr sikcrult tániogatást szerczni. Szci]tell}-
berben azt az információt kaptuk, hogy ez év februárjirban Lijból lehct ség nyílik páll,ízl,t,,t
benyrjtani. A Rérrri Örrkonllrnyrzat;líil( ebben a gazdasírgi társasírgban?5 oÁ rószescclése i,:ll,r.

A DEMASZ 370 KW teljesítrnér-ryt crlged t-el a lrálózatra. Elvileg tél rnegarvatt alatt lehct kis-
er mrivet csatlakoztatni a hálózatra, azonb an ezt a OÉVÁSZ netn engecl élyezte. Az építési
tervdokumentációt elkészítettem, engedélyezésre benyrijtottam. Az engedélyezést azonban
felfiiggesztettem, azértmert nern tucljuk, lrogy valójábarr rnikor lesz a pályázatt kiírás.
Ha a pályázatotkiirják, akkor keressiik meg az orrkonnárryzatot, lrogy a trapercítnií által rrrcg-
termelt villanrosáranrot felajárrljLrk az iirrkorrnányzat által fetlntartcltt intózrliórryektrek. A trlc_g-

tennclt villarnos árarn árát azotlbatr ttti trctn kapjuk rneg. Ezt a rórlli (ittkortllányzat fogja f-cl-

hasztlilltri, és ezér1 nem fog f-rzetrli. A I(tt. villarnoserlergia trlctttlyisóg Lrtlirl árl<iil nb(izct.lt i,.,S

kaprri, rnelybcíl rlrajd fenn tudja tartaiii rr-raglrt. Az Lizemeltetós és kltrbltltitt,ttis llcllljelcrit tiil,b
foglalkoztatotti létszárnot a telepiilés.:tr, nlint 1 f villanyszercicj.

Katusné Gulvás Csilla alpolgírrnrcstcr
A kft. cégbejegyzésércíl nincs infbnnációrrk. Az a kérdésem, lrogy a bejegyzés rrregtortént-e?

Dr. Szrrn,:ts Tibor iigvvczet(i
Igen, a clokurnetttációt rrlcg filgtlttr l<Ll]clerri iillokrrel< clektrorriktts fi;nlllilrltil.

1í_"t!tr:u"il-,t]:.:r!u!jl__ilju:|li t_ l,_,, ] : l :]l
Err jelcirlcg a í'eiiigvel(ibizirtisá1l Ilrr: jli vltgytrl<. Elrlrez kapc::ol(ltlrillti a l<ll. rrlii!;ilclósórií] l,:,.,tl-,-

I-trilvcll lÍrji,llilztatti aul,,,llg()t tlutti ];:.:liltill. Iiértlezrlétrl. htlgi, lr t,,lliig_r,clii ,llzrliiságtllt].: ,, t,]t-.:

iilósc'?

Dr. Szarvils Tibor
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A b|zottságrrak netn volt lllelg ulése.
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Játloshaltlla ós i(rrrlbajir ] ór,rcl ktiritbbarr lrvLrjt,ltt 1lc piilyirzat()t ós llvL,l,tck. Ezt ].:ijl,,_.itíclr Láz-
ár Járros visszavotlta a llyertes pályázatot, lltelvtlek a rrrécliában is rlagv r,isszhaIlqiir , crlt. Csak
az otrkonrrárryzati cél piilyLizatok tryertcl<. e_tvclb pályázatok tlcltl. Ezek l,alósultlilli trlcg, cle

ez nré_q a negalakulásurrlt cl(jtt volt. .Ielenlcg azt tudjuk, hogy febrLrlirl-,atl lcsz rj plil_vírzat kiír-
va. A szélercírrlii kft. 2008-blrrl jott létre, 2009. ór,bcn j ttek létre a sze I,;:(jclóse, úpító:li err_lledé-

1yek és terl,clokunlerrtációk..lcler'leg a széler(jrrríjvek kvótírt tlem kapriitl<, trctrr tlttlllj hivatalo-
Sarr lriiórt. EU irírrrl,clv azol,illal1 l<irlroIltlil. htlgv rrreg rjuIti cIrct,qiltc:leli:l<r,ósi tr]f\ir._:i kell ké-
szítni a ta_r:állanlokrrak. N4ag;itrország azotlbati czt jelcnleg rreIll teljesíti. l(érelIllct r;i,rjtclttanl
azotlbatr be a Kecskernéti Tiirr,órryszókhez, htlgy kijtelezze az etrergial]ivatalt a :;;lólcr rrr

kvóta kiaclására. A torvérryszék ezt átadta azotrbatr az etrergiahivataltlak. Jelcrrleg aztlrlbaIr á11

az i,igyi,ink szélercím í térnában. A folyamat tehát nefit az érr lribár-rrból á1l és rretn élriil az eró-
mtí.

Pa rrp I nrréné nolgármester
A februári pályázat 100 %l-os tártrogatottsiig r lesz?

Dr. Szarvas Tibor iigyvczctíi
A pályázat vagy l00 %-os vlrgy 85 7o-os irrtcitzitlisűr lesz. Az orlkorrlrárryzatttiLk clrhez Iretlt
ke|I hozzájárul rr i a. C sak átvesz i a r., i l l aln o serrergi 1rt.

Parrp Imréné rrolgármester
Véleményem szerint ahhoz,liogy nyerjtink a pá|yázaton, hatékony támogatással kell rendel-
kezntink. Vánri fogluk a februári pályázati kiírást. Koszcjnorn azugyvezetci rirnak a tájékozta-
tót. Arnerrrryiben a képvisel krrck nitlcs kérdésiik és hozzaszolásirk, rgy kórerrl a tlijékoztat(l
tuclonrásulrrételét.

(;l ké1lvi,yelii-lc,tíiilel ct ltiléktl:lctítil l ttdrlln,|ttl l,alíe. )

2.) Napirend
A Bácskai Szoc i ál is I nté?ménvfen n trr rtó Tír rsu l irsba t:rg cl elegír l:1s n

Irrjsb el i e l (íterj eszté s

Parrp Inrréné polgármcster
r\ képviscl -tcstii]et tagjai az an)iílgot rneglra;rtírl<. N,le_í:l(ór(lezctll, hot:,_,., lr rlailircnclllcz l<alTcstr-
lóclóarr vaIl-e l< órclós. 1rozzász,illisl'

pa prl l mrón (, polgit rm cster
Aki a határ ozati j avasl attal egyetér1, kérem, kézf-el ernel éssel szavazzo n.

(A képl,i,sel -te,stíilct ct_jctt,uslultttl 7 igen, () netn,szttl,ttzttllul, tctt,lózktltlti,s nélk l eg,ct rleíí és
uz ul bbi huttit,ozultlt llozltt. )
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I{érrl lril:lsógi Öl,k,,: :ll1ulyzat l.-óllvi::t;ii-tc:iliilctc (tot,lLbbilll.:1,itil: l(ó}lyi, ,.,,. ,cstLilct) cg., i:lr:,,-

gúlag úrgy iratiirtlztltt a Biicskai Sztlciá]is lritózrltórlyf'crrntartó -i-ársLrllis ,. :l;:li;ltút rrl(lclosítíissirl
egységes szcfkczctl]c fbglalt TársLrliisi rrrcgállapoclását - a jelen hatírtlztrt rlicllóklete szerittti
tartalotntrral, 20l4. dccetllber 15-i 1ratállyal - jóvírlragi,ja.
A Képviselő-testülct l'cllratalmazza a I)olgllrl}lestcrt a sziiksóges irrtézkciijs i;jí]gtétcléfe.

Határitlő: azonnali
Fclclős: Papp Inlrónó 1lolgárrncster
Határozatrói értcsül: Bácskai Szociírlis IrltézrllóIryí'etrtltart(l Tlirsulás,

6447 Felsőszetrtivátl, Rákóczi r"rtca (l0.

3.) Napirentl
A pénzügyi Bizotts:ie küIsős taeiának cskütótelc

Szóbeli előtejesztés
Papp lmréné p<tlgárnrester
i\4egkér*rir dr, Jllt'l I-;ljil"t h4i}<lósrr*t. 1rog3.,a;r es]tüt clijrt:itlr<líls lrlapján tc;iy; ),,,"

t!*.,{ usr [. q i ps §,t i,}qi 4,! ry É." {l #t?,,,4 E*, i ! izltÉls ii tl§: E i§
..[:n. til". .Ii,ó Liri,,. L4;kjilslró b*csiligtcnlrc ós li:]]tii:i;í}cfctcillri; {i_:gailt,tl.
ltogy fu1agyartrrszitglttiz ós attt:ak A1apti.ir".,ór: _vthez lrű leszc]t:
jogszabá11.,ait megtatlottr és mítsokkal is nlegtartatom;
Pénzüg3li l}izottság tagi tisztségeniből eredő f'eladatainrat
Rórn fej 1 őd és érr ek el ő nio zrJitása órtlekéb cn
1elki isrnereteserr te1 i *síteitl.
t i sz t ségetrret a nt ii rr,1,1r l, **nr,et j a1,1ira $_yakclI rrin.

{,4 : l s lu' ! t c t, ii n t t:,q g,l, <'í : {í cl é s a s z a t, i n t )
]sten engern irg1, scy:*ljcrr!"'

Pirpp l mréné rlolgit rnl ester
Megállapítom, ltogy a bizottság taga az esküt letette, erről az csküokrr-rárlyt irlírírla.

4.) |{apirencl
A Baronrfi Kft. levele
Ircisbeli cl teriesztés

Paru_l_urén ó D tr l gít rnt cs tc r
A képviselci-tcstiiIet ilrgjai lz oIlyiig(]t 111g]gkai)tlil(. i,'lc:lkór,t]cz|]i],l. lx)g}, li tllrl,ircn,.lllcz l<apcstl-

lódóan val-}-e l<érrlés. htlzzászólás?

K:rttrs ll ó G u ll,:1ts Cs i,} !a a l ptll grirnr estcr
Tekirrtcttel ana, lrotty a kérelernbeil nel]l szcrepclt ltor/lbbarr. liog,rl clrlrcz arz tikortnittrl,zattrak
anyagilag hozzá kell járulni , ahatározati javaslatbarr tbglaltak.iavaslorn eltbgadrri.
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reln. kéz icl cr:t elósscl szit\/a z7ol}.

(,1 képl,i^t,cl l -te,yí let a.f ttl,tt,s,lttllttl 7 igan, ()

u: ultÍhhi hutt?rozttírll ltrl:/tt. )

it lratá r,tl;,:ltti j iivltslatblrrr íilglaltlrkltal,;grzct .;t,t. itó-

na tn,\,:{tl,tl:rt l í rtl, l cll, l i',:l;, ldci,s, ttél ktiI t,.{.},c l ti t,t c í t {].\,
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Birromfitenr.észtósi, Keltetési ós lirtékesítési Kl't.
t-lATAltoZAT
lcvele

Rérrr Kozségi Onkormányzat l(épvisel -testiilete (továbbiakbarr: I(épviselcí-testiilet) cgrl,hart-
g rlag rigy határozott, a Barotnfitenyésztési, Keltetési és Értékesítési l(ft. (továbbiakbarr: I(ft.)
leveléberr foglaltak alapján az alábbi határozatot lx-lzza,.

- A Képvisel -testulet a 159l2013. (X. 25.) KT határozatával tirtrlogutta a Kft,-t ós lrozzirjárLrlt
az onkontrányzat tulajdorrát képezó 019012 és 0l90/l9. hrszr"i utak - l<érelerlrberr íbglaltal< szc-
rinti - felrijításához, azonban alrhoz arryagi se_títséget rrctrr ajírrrltrtt fel, így a I(|t. által 'kórt

6,ó01.50 Ft iisszeget nern téríti lneg a l(ft. részére
- A Képviselcj-testtilet az átadási krjtelezettséget nem igazolja visszl_,t, rnert err l a l(épviselcí-
testiilet és a Kft. kozott megállapoclás nem sztiletett, az átadás-átvételr 1 pedig netn sziiletett
jegyzcíkonyv.
A Képviseltj-testtilet felhatalmazza a po|gármestert a sztikséges intézkedés rnegtételére,

Határidcj: azonnali
Felelcís: Papp lrnrérré polgánnester
Határozatról értestil: Baronrfltcrlyésztósi, l(eltetési és Értékcsítósi l(ft., 6446 Rérrr, Pcttilj

utca 62.

5.) |,Iapircnd
Áraiénl:rtok megtárgvalása

Irásbeli el tejeszíés
parlp Inrréné polgármester
A képviselcí-testi,ilet a két ajánlatot tarlalmazó elcíterjesztést rr-rc_*kapta. Megkérdezcm a l<épr,,i-

selcjket, a napirerrtll-rez kapcsolt'ltlóarr van-c kórciés. hoz;zlisztilírs?

{-tliul j:t!:.,s Cstjluttdgfu-tl=r
Nlrgy kírr. lrogy a kót ára_|írnlat ncnl hesorllti tcrj,:,l,:lrrlLi. .lílvasl,,}lll. i,it)Sy a l<rrrrl<rjtah]r titrrllá-
ban írra_j lirr l lltot ati(l vál l al k oztil,al k (lss iirrl< szcrzi;tl j:lt.
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I(órrl l(ozségi Orrkorrrrányztlí liépviselr5-testulcte (továi,irili,.:|rar-r: I(épviscl -tcstiilct) cgyltarr-
gúrlag irgy határozolt, az orrkorrnányzat által t-enrrtarlott 3 rlh intézrrrórrye r.,illlrnrosllliztorlsági
f'eli,ilvizsgálatára - az elciterjesztésbetr tbglalt árajárrlat alapjírtr - I(eresztes Tibol egl,érri vtiliai-
kozóval kot szerzcídést.
A I(épvisel -testiilet fellratalrrrazza polgánnestert a szl-tk:;égcs intézkedés rnegtételérc.

rI atár-iclcj: azonllal i

Fc}t-:ltis: Papp lrrrr-érró polgárrnester
I Iatiirozatról értesul : gazclálktlclás, lrclybcrr

6.) Napirentl
tr t! iis lt"l li t1 os ítiisaA Fels -fi:icskrri (}r,ot!irfe l l} egti lla

Parlp Imréné rrolgármester
A képviselcí-testiilet tagjai az al]yagot rnegkapták. Megkérclezem, lrogy a rrapirendltez kapcso-
lódóan van-e kérdés, hozzász lás?

Ii:ltusné Gu|r,:is Csil|a aInrligírrnrester
Javaslom az elcíterjesztés alapjárr a trapirencl elfogaclását.

p:rpp Imréné polgármester
A k i a határ ozatij avasl attal e gyetér1, kérem, kézfel errr el és sel szavazzon.

(A képvisel -íesítjlet ct.ial,uslctltul 7 igen,0 nent szctt,ttzttllul, lut,lrizkotlci,s nélkíil cgllelérícíí é.s

uz ulribbi hulcit,ozatoí hozttt, )

37(i/20l4. (xII.l7)_KI .. tL:lJilBQZiT
A.|,-r:1:;íi-l]iírtskai Ovtltlaf'c.!lcsztósi {)l:lir,rirllittv-.t:lti -l';i:,1,1],',i

-l'lir:;ir!:isi h{cg:íllapod:islillll}i -1.:;ziirlrít :trtir,|rls,ítiisll

l{éln l(ozségi Örrkorrrrátlvzat képr.isclcí-tcstiilctc (ttlviillllilil;liarl: l(ópviscl -testiilct) eg_,.,han-

g rlag rigy határozott, hogy a Fels -Bácsl<ai Ór,oclatcjlcsztúsi Örrliclrrnlirryzati Tiirsulás 'lírrsLr-

lirsi Megállapoclásár-rak 4. szárnri rnódosítását 2014. clccctnbcr l9-ei lratályba lépéssel a tlrel-
léklet szeritrti rnódosításokl<a1 egységes szerkczetbe fbglalt tarlaltlt,ntnal elfogaclja.
A Trirsulási Megállapoclás rntidosítása a TirrsLrlirs taq(itllitlrtlllitrvzatai l(épvisel -tcstiiictcinck
rrlirl(isített tobbséggel htlzott hatitrtlzatail,al cg1,,iitt órl,ótrr,;s.

Ir,á,y b e l i e l cít erf e s zí é,y



7.) Napircntl
A 2 (} l -l. ór, i ii n k o r nr ír n vz a t i b c i ó t c,b\I(üg-ú!114j§!g í!il_u

Írci,y hal i e l ő t e rj a,szl és

pirpp Imróni, ptllgármester
Az,clőző iiléserl ellrarrgzott eg1,liórós. tnely szerirtt il;:öItkorlnártyzat 201.1. ór,i sajlrt bcr,ótclci-
rrc]< alakulírsát szeretrré látni a ktjvctkező üIéselr. l\tat]clt-tr a szót a jogyzií úrnak.

Pápav László,ieeyző
Rérn Községi Onkonnányzat a2014. évberr lakbórre és egyéb helység bérletre 3.814.000 Ft-ot
tervezett. 2014, november 30. napjáig ebből 2.829 Ft folyt be. Irrtézrnérryi ellátásclkra
644.000 Ft-ot tervezett, ebből 478.000 Ft teljesült. A 400.000 Ft ktrrnat lrclyett csak l83.000
Ft íblyt be.
Műköclési célra átvett pénzeszköz 1.940.000 Ft keriilt bctcrvczésre, el;ből befolyt _5.167.000
Ft.
Gépjánnűadóból, iparúizési adóból. t-nagiitrszetnélyck kornrnurrális ad(ljirból 17.700.000 Ft lett
betervezve, ebből 17.248.000 Ft folyt be.
A kintlévőségek csökkentése érdekében 251 clb felszólítást és 44 clb letiltást bocsátottunk ki.

katusné Gulyás csilla alpolgármester
T udur-rk-e val amint a könyvtárp ály ázaí el szárno l ásáról ?

Papp Imréné polgármester
Jelerrleg a jegyzőkönyv lncgv.lt1, tl/lr csak az utalásra váruttk. r,alószírliilcg l<arácsclrty clőtt
szárnlárrkon lesz a pénz, A rcrrclclllczésre álló pérrzforriis lclretőséget biztosított arra, ltogv
nagyon sok elmaradott szárnlát kiegyenlítsünk. .Ielerrleg a szárrrlák, arrrclyek rrrég r,árrrak l<if'i-

zetésre, jariuári teljesítési határidcjúick. Megkérclezcm a képr.iselőket, ehltez kapcso1(ltli,arr
van-e kérdés, hozzászőlás, ha trincs, kérem a tájékoztató tuclomásulvételét.

(A képt,isel(i-íestillel u íájékoztttíól tuclonuistil yetíe. )

8.) Kinrutatris ir ír-*{6_ILí:nr _l]gití{r_"ujl:.:__?91il,_t"g.*"..i,"! {!*;l
l}tr,ótt tiilr:li *!alitl írs;irtil 371l1{} 1.í

l':rpll l rlt ri,né polgzirnrcsícr
A kópvisclfi-testiilet tagjai az írírsl-,uli lll]\,lLg()I rTregllliptlik. }rlc,gltórtlczelll i,,l kópviscliil<ul.,
ki kulclcjtt anyaglroz van-e kórclós, hc,zziisztii irs.

Katusné Gulv:ís Csill:r alDolqírrnr.r tt\
Az ingatlanra nagyoll sokat torclít()tt az iirikonnátrvzat, ós vtllt olyan icl szak is. lrogy rlli lr

bórleti tlíjat trenr kórtiik, lilcrt íl szii|<scgcs r,írlilrt'lítírsctktrt a bórlij tlrcgolciolta hely,cttLirrk. Eli,.:
az icl szakra és arra. atrrikor i]rcsclt á]lt irz irlglltlaIl. tlctrr l,ttlt irer,ótcliirlk..Iavasl()ll,}. rlézz|irl]i



lr]l .l'.,l .izc:i:li,rk l,i li;,l irrlit't..r;,il,,'- ;,:ii .iiil,:

Kissl,iuz!í képvisc!ó
A trrla_jtlorri llip alapján tucijuk. kik a títr:;l,slil',;,- tulajdotrtlsai. Az iltt]it,,i,tlríln1,,ziitilál tlitlcs ttlvarr
rllcglillai-roclás, rtrellyel igazollratirárll< iu:i_ !11lgv itz ingatllrrli,é:;.,,i hll:;z-IttilltattLrk vtlliia. ],,iivct-
kezósképpen az aclott időszaitra votratlitlzti bérleti clíjat a tulitjcltilltlsokrlak ki l<cl] f'izetrli,
Szánlllrltat pcclig l1ell tudullk í'clnlr,rtatni lr l<ii115[gl,L-tósből. ltiltlv czt az összegct !lI,til il.:l irr3lrt-
lallrii lrasztraltLlli iel.

@
Aki az ellrangzott javaslatokat figyelembe véve ahatározati javaslattal egyetért, kérenr, kéz-
fel ern el ós s e| szav azzon.

(A képri.sel(í-ta,sílilel u.jctt,aslalítll 7 igett.0 trctn,szctl,ctzaílrtl, íctrlrjzltrltltis nélktil e!J,etértcll é,l
az aldbbi huícirozarot hozta. )

37l1201.1. (XII. l 7.)KT HATAIIOZAT
6-146 ll.ó,nr I'ctiífi utca29lzl. sz:iln allttti ingr,tlan (fotlrásziizle t, rrrtlcg,ttlii)
bevétclein ek visszafizetése

Rém K<jzségi Önkormányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képviselcí-testi.ilet) egyhan-
gulag rigy határozott, a 6446 Rém Petcífi utca 29la. szám alatti ingatlan (fodrászi,izlet, melege-
dcí) után beszedett bérleti díj osszegét az 1995-2014 évre vonatkozóarr az alábbi ossze_qbetr
állapítja meg: l .246.387 Ft
A Képvisel -testi.ilet a fenti bérleti díj (turlajdotlosok kozotti) arányos részét a tulajdorrjtlg id -

tartam igazolása rrrellet fizeti vissza a jogtls,_rlt kérelmez k rószórc.
A Képviselcj-testijlet fellratalrnazza a polgártitcstcrt a sziil<séges irrterzl<cciós rrregtételórc.

I-I irtírriclo :

Fel elcís:

azo111lali

Papp Imrérré polgárHrester
Határozatr l értesril: - kérelmeztj

- gazdálkodás, lrelyberl

9.) Nlrpircnrl
i]gvcbck

a.) A 6-1ri6 lrtl1t_j, !,tc,,i iníI,,tlrrlrtlrl{r.lísr

Pa lr!i l llrlinó llrll g:'r rntcstcr
A NííriLrs l. utcábarr a tetlrct(illeri tlllállratti itl.1llrtlittl bcrrltírsíir(l1 l,tl]t szt't. l|otlttills tcljc:l liiiltsó-
ge l00.000 Ft, nrelybcíl 40,000 Ft tct,r,ezósi clíj és 60.000 Ft rnórn ki clij" rtrcl;- a viilttlzl,isi vliz-
rajz elkészítését fbglalja magábarr. Ez a trrutrka kb. rnárciusra feiezcícllret bc.

Kat rr s n ó G u lr, írs Csi l la irl ptl lg:i rlrr_es t_tr

Jaraslotn. liczcljiirrk tlel<i a tllLtttkíttirl<. trlcrt trlcst'rbb ttctl,t lcsz. Ezcrl ti:liil. rllilr l;a}usctrcs;lil-
lyessó is 1,1rllrat az ingatlan



A ír-[-ií, {.órlr h, :rius }. ttf{:il
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};ATÁ!t{} Z,\,T
l. szítlir ;l,:ltti !;u-giif iln htltr{;i:;x

Rénl l(ijzségi OnkorrrráIl1,zat Képi,i:lci,i-tcstirletc (tuviibbiakban: Iiópvisel -tesiiilct) cgy,l

girlag irgy lratározott. a (l44(l Rénr. |r!l1jLls l rttca l. :],{/llrr trlatti irrglrtlall l;ttlltíisltrlr a 2015.
koltségvetésberr l00.000 Ft osszegct i,iliijnít cl.
A Képviselcí-testi.ilet f-ellratalrrrazza a 1ltrlgártnestert a sziikséges irrtózkcclós rnegtótelére.

Határiclc': 20015. jallui}r 31.
Felelos: Papp Imrérré polgiirrnester
Határ ozatrol értesul : gazdálkoclás, lrel \,b cll

Parlp I mréné polgármester
Arner-rrryiben nitrcs kérdés, llozzasz ltls az egyebeik nallirerrcl keretétrerr ir rlyílt képviscl -
testtileti tilést bezárorn.

(A polgcirtnesíer uz \ilésí I9.15 órulior bcrakeszlc

&-*)
Lílszlti

polgcÍrntesler e gvZO
*< )J-\
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