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A liépviselti-testii leti ii lés h elvc : I(iizséglráza tatlácstertlrc

Jelen vannak:
Papp Imréné
Bobár András

polgárrnester
kópl,iselcí

Gerstenmajer Ferenc képviselcí
Katusné Gulyás Csilla alpolgármester
Sere Ágnes képvisel

Távol van:
Fuszenecker Jánosné képvisel
Kiss Lászl képvisel

Áilandó meghívott:
Pápay Lász| jegyzó,

parrp Imréné polgármester:
Koszont m a testtileti tilésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a megválasztott képvisel k
kozril jelen van 5 f , így a képviselcí-testrileti rilés határozatképes. Javaslatot teszek a képvise-
1 -testuleti iilés napirendjére. Aki a kikuldott napirend elfo gadásával egyetért, kérem , szavaz-
Zon.

(A képvisel -test let a javaslattal egyhangtilag egyetéríett és az aldbbi haíározatot hozía, )

NAPIREND

1.) Rém Kozségi Önko.mányzatKépvisel -testtilete és Szervei Szervezeti és Mlíkodési Sza-
bá|yzatáról szóló 112015. (I. 21) onkortnányzati rendelet módosításáról.
Irásbeli el terjesztés
Eltíadó: Papp Imréné polgármester

Pápay LászI jegyz

2.) Bajai Kistérségi Családsegítcí és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a kistér-
segi családsegítcí szolgáltatások fejlesztésére benyrijtandó pá|yázat támogatásáról
Irásbeli el terjesztés
El adó: Papp Imréné polgármester

3.) Civil szervezetek által benyrjtott pá|yázatok elbírálása
Szóbeli el terjesztés
El adó: Papp Imréné polgánnester

4.) Beszámoló a Fels -Bácskai Óvodafejlesztési Önkorm ányzati Társulás 2014. évi tevékeny-
ségércíl szóló beszámoló megtárgyalása
Irásbeli el terjesztés
El adó: Papp Imréné polgármester

5.) Az ingó és ingatlanok bérleti díjának meghatározásár l szóló 6812015. (III.25.) KT hatá-
tozat módosítása
Írásbeli el terjesztés
Elcíadó: Papp Imréné polgármester



6.) Szokcikut rnegjavíttatásáról szóló 1212015. (Ill. 25.) I{T lratiirozirt rnóclosítása.
Il,ásbeli el tejesztés
Eloadó: Papp Imréné polgártnester

7,.) Kózmunkaprogramba ftínyíró kistraktor vásárláslroz tobblettárnogattás biztosítása
Irásbeli el terjesztés
El adó: Papp Imréné polgármester

q ) A Sportpálya-óItóz villamoshálózat bcívítése, javítás
Irásbeli el terjesztés
El adó: Papp Imréné polgármester

9.) A helyi televizi miíkodtetésének megvitatása
Írásbeli el terjesztés
El adó: Papp Imréné polgármester

1 0. ) Kakas fesztiv á| r endezvény fel l ép i ár aj ánlatok megt ár gy a|ása
Irásbeli el terjesztés
El adó: Papp Imréné polgármester

1 1.) Egyebek



Ir cí s b e li e l (i t erj e s ztés

1.) Napirencl
I{ém Ktizségi Önkorntírnvzat I(épviselií-testiilete és Szcrr_lii Szcrvezcti ós

Míik dési Szabírlvzatár l szrilo llzt|l5. (I.2l) iinktlrmiinvz:lti rclrtlclet nríltltlsítírsártil.

Parrp Imréné polgármester
Az elóterjesztést a képvisel -testulet tagjainak megkrildtiik. Megkérdezem a képvisel -testiilet
tagjait, a napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a ja-
vaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szav azzon.

(A képvisel -testtilet a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil egyetértetl és
elfogadta a Rém Kózségi Ónkormányzat Képvisel -testiilete és Szet,yei Szervezeti és Mííkodést
Szabályzatáról szóló 1/2015. (I 21) onkormányzati rendelet módosít sáról szóló 6/2015 (M
29.) ónkormányzati rendeletet. )

2.) Napirend
Baiai kistérséei családseeít és GvermekióIéti Intézménvfenntartó Társulásnak

a kistérségi családsegít szolgáltatások feilesztésére benyriitandó pályázat támogatásáról
Írásbeli el terjesztés

Papp Imréné rrolgármester
Megkérem Bobár Andrást aPénziogyiBizottság elnokhelyettesét, hogy a Pénzíigyi Bizottság
álláspontj át ismertesse.

Bobár Adrás képvisel
A társulás a családsegít szolgáIat gépjármtívét, egy Nissan Micra típusír gépkocsit megtartva,
de helyette egy a szolgá|at e|látására alkalmasabb gépkocsit szeretne megpályázni és e|Áez az
onkormányzat támogatását kéri. Támogatjuk, de anyagilag nem kívánunk hozzájárulni a be-
szerzéshez.

Paprl Imréné polgármester
Koszonom szépen. Véleménye, kérdése van-e valakinek?

Gerstenmai er Ferenc kérrvisel
Mekkora cisszeget szerettek volna kérni?

katusné Gulvás csilla alpolgármester
Nem tudjuk, mert ezt nem szerepel az elóterjesztésben.

Párrav László iegyz
A tárnogatottság l00%-aa nettó beszerzési osszegre vonatkozik, u, ÁPÁ-t viszont a társulás-
nak kell biztosítani és arról nem érkezett tájékoztatás ebben az el terjesztésben, hogy a, Áfu
osszegét a társulás saját maga ki tudja-e gazdáIkodni a koltségvetésébol, vagy a késcíbbiek so-
rán a teleptiléseknek arányosan be kell fizetni ezt a társulás részére.

papp Imréné rrolgármester
Aki az elhangzott j avasl attal egyet ért, kére m, kézfel em el és s el szav azzon.

(A képvisel -testiilet a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil egyetérteít és
az alábbi határozatot hozta: )
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82/2015. (IV. 29.) KT HATAROZAT
A kistór,ségi csalziclsegíttí szolgiiltatirstlk ícjlcsztósór,e be nr,ít.jtantlti
p itly, ilzitt tit nr tl ga tír s ír ró l

Rérn I(ozségi Önkormányzat I(épviselo-testiilete (a továbbiakbar"r: I(épviselo-testtilet) egy-
hangulag ugyhatározott, szi.ikségestrek tartja a Bajai Kistérségi Családsegítcí és Gyenrrekjilléti
Intézményfenntartó Társulás által ellátott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló
1993. évi III. torvény 57. (1) bekezdés szerinti szociális alapszolgá|tatások hatálya a|á tarto-
zo csa|ádsegít feladatok fejlesztését.
A Képvisel -testrilet támogatja azt,hogy a Bajai Kistérségi Családsegítcí és Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás páIyázatot ny rjtson be a Mezógazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
talhoz az Európai Mez gazdasági Vidékíejlesztési Alapból ny jtancló, a vicléki gazdaság és ct
lakosság számára ny jtott alapszolgáltatásokfejlesztésére 2015-ttíl igénybe vezet támogatá-
sok részletes feltételeir l szóló 21/20l5 (W 17.) MvM rendelet 2. (1) bekezdés b) pont ba)
alpont korébe tartoz családsegít szol gáltatás ellátásához kapcsolódó kistérségi kozlekedési
szolgáltatás fejlesztésére irányuló i gépjá;rm beszerzés támogatása céljából.
A Képvisel -testrilet a gépjármtí beszerzéshez anyagi támogatást nem biztosít.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza apolgármestert a sziikséges intézkedés megtételére.

Határid : azonrtali
Felel s: Papp Imréné polgármester
Határozatról értestil: Fercsák Róbert elnok, Bajai Kistérségi Családsegít és Gyermekjóléti

Intézményfenntartó Társul ás

3.) Napirend
Civil szervezetek által benvriitott pályázatok elbírálása

Szóbeli el terjesztés

Papp Imréné polgármester
Megkérem Bobár Andrást, hogy aPénzugyi Bizottság dontését ismertesse.

Bobár András kérrvisel
A Római Katolikus Plébánia, mi beny jtottunk a szokásos nyári hittantáborunkhoz egy ké-
relmet, jelenleg ott tart a dolog, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hány jelentkezó fog ossze-
jonni innen Rémrcíl. Nyilván ennek megfelel en fogjuk felvenni az osszeget.
A kovetkezó a Rákóczi SzcivetségáItal benyrijtott 3 határon trili gyermek tanittatásához, ehhez
viszont nem kívánunkhozzájárulni. Mi aztjavasoljuk, hogy ne támogassuk, azt sem tudjuk
igazáb l, hogy kikrcíl van szó.
A kovetkezó a Gyongyvirág Népdalkor és Citeraegyiittes, ók az éves programjaik lebonyolí-
tásához 200.000,- Ft-ot igényeltek, ennek az osszegnek a rnegadását tárnogatjuk és javasoljuk
Továbbá a Rémi Ifi sági Egyesi.ilet 579.000,- Ft tárnogatást kér1, a két f programjuk a RIT-
MUS Fesztivál és a Szi,ireti bál.
A Rérni Szabadid és Sport Egyesulet 837.000,- Ft tárnogatást kért és ezt is tárnogatjuk.

Katusné Gulvás Csilla alrrolgármester
Itt ragadnám meg az a|kalmat, hogy megkért a Dudás Laci, hogy adjam át a meghívót a május
1-i rendezvényre, mert cí vidéken van és nem tudott eljonni. Az a kérésem, hogy legyetek szí-
vesek je|ezzetek vissza az ebéddel kapcsolatban, hogy igényt tartotok- e rá vagy sem, mert a

meghívás tartalmazza az ebédet is.



Bob:ir Anclrás képviscl
Telrát mi ezeket a kérelrneket javasoljuk elfogaclltst,l-t ós alrogy a jcgyzó ur is crrrlítcttc a 1cbo-
rryolítás utárr 30 rraporr belul el kell szátrrolniul< lrz iisszegekkel és térlylcg szlrrnoljatltlk is be,
hogy hogyan sikertilt maga a rendezvény.

Gerstenma ier Ferenc kérlvisel
Annyi kérdésem lenne ezekkel az ósszegekkel kapcsolatban, hogy mindenki annyit kapott
amennyit kért, vagy utasítottunk el osszeget?

Paprl Imréné polgármester
A pá|yázatban szerepl osszeget kapta mindenki.

parrrr Imréné polgármester
Koszonji.ik szépen az Andrásnak az ismertet jét, van-e hozzász lás, kérdés esetleg? Ameny-
nyiben nincs, irgy kérem, hogy szayazunk. Megállapítom, hogy egyontettíen elfogadtuk a civil
szervezetek támogatásár l szóló javaslatot. Koszonom szépen. Aki a javaslattal egyetért, ké-
rem, kézfelemeléssel szav azzon.

(A képvisel -test let a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkal egyetértett és
az alábbi határozatot hozta: )

83/2015. (IV.29.) KT HATÁROZAT
Civil szervezetek által benyrijtott pályázatokelbírálása

Rém Kozségi Önko.m ányzat Képvisel -testtilete (a továbbiakban: Képvisel -testtilet) egy-
hangrilag gyhatározott a civil szervezetek beny jtott pályázatai a|apján az aléhbi támogatási
osszeget biztosítja:
l.) Római Katolikus Plébánia 50.000 Ft
2.) Rákóczi Szóvetség 0 Ft
3.) GyongyvirágNépdalkor és Citera egyuttes: 200.000 Ft
4.) Nyugdíjasklub Népdalkor és Citerazenekar: 50.000 F't

5.) Rémi Ifirisági Egyestilet: 579.000 Ft
6.) Rémi Szabadidcí és Sportegyesiilet: 837.000 F't

A Képvisel -testiiletnek tájékoztatja a civil szervezeteket arról, hogy a rendezvény megtartá-
sát kovet 30 napon beltil tételesen el kell számolniuk a támogatással.
A Képvisel -testiilet felhata|mazza apolgármestert a sziikséges intézkedés megtételére.

Határid : azonnali
Felelcís: Papp Imréné polgármester
Határozatról értesi.il : gazdálkodás, helyben



.J.) N:rpircntl
Rcszzimoló a Felsri-Bzicskai Ovotlaí'cilcsztési Onktlrnrírnvzati -1-1irsrrllis

2014.ér,it@

Parlrr Imréné rrtllgír rmester
A kovetkezó napirendi pont a Felscí-Bácskai Ovodafejlesztési Onkormányzati társulás 2014.
évi tevékenyégér l szóló beszámoló elfogadása. Mindenki megkapta az anyagot, van-e kér-
dés, javaslat, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemel éssel szav azzon.

(A képvisel -testtilet a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, turíózkodás nélktil egyetértett és
az alábbi hatórozatot hozta: )

84/20045. (IV. 29.) KT HATÁROZAT
A Fels -Bácskai Óvodafejlesztési Önkorm ányzatiTársulás
2014. évi miikiidésér l szóló beszámoló elfogadásáról

Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testulete (továbbiakban: Képvisel -testi.ilet) egyhan-
golag gy határozott, a Fels -Bácskai Óvodafejlesztési Önkorm ányzati Társulás (továbbiak-
ban: Társulás) 2014. évi m kodésér l szóló beszámolót elfogadja.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a polgármestert a szukséges intézkedés megtételére.

Határid : azonrlal
Felel s: Papp Imréné polgármester
Határozatról értesiil: dr. Kovács István Társulás elntike

5.) Napirend
Az ineó és ingatlanok bérleti díiának meghatározásáról szóló

68/2015. (III, 25.) KT határozat módosítása
Irásbeli el terjesztés

papp Imréné polgármester
A kovetkezó napirendi pont az ing és ingatlanok
6812015. (III. 25.) KT képviselcí testiileti határozat
hogy ismertesse a Pénzigyt Bizottság javaslatát.

bérleti díjának meghatározásár 1 szóló
módosítása. Megkérem Bobár Andrást,

Bobár Adrás képvisel
Az onkormányzati ingatlanok bérleti díjárrak a megállapításáról, illetve a jov beni módosítás-
ról sztiletett egy javaslat és hogy tájékoztassuk a bérl ket, meghívtuk ket, hogy jelenjenek
ffieg, Varjasi János jelent meg egyediil a bérl k koziil. Ot tájékoztattuk, hogy 2016.január 1-

tcíl megemelkednek a bérleti díjak, a felttintetett osszegekkel fog irrdulni ezeknek az ingatla-
noknak a bérleti díj számlázása. A bérleti díjak kiszámítása visszarnencíleg a rnár eltelt évek
alapján keriil megállapításra. Tehát, aki 3 illetve 6 évnél régebben lakik az ingaílanban az a

150,- Ft másfélszeresét, illetve kétszeresét fogja fizetni.

Gerstenmai er Ferenc kérrvisel
Ha esetleg lenne egy olyan bérl , akib 1 a falunak haszna származna, akkor neln biztos, hogy
egy nyugdíjas pedagógus, nem aktív lakó élvezne elscíbbséget. Gyakorlatilag egy jó állást be-



tolt fiatal részére valarnilyetl szit,ttcl] egy orrkorrnányzatrrak fclirdata az, hogy tr_rcljori lakást
biztosítarri. Ilyer"r esetben talirri cj az elscík kozott lé,u,tj, akirrck kit-ció irli a rúrcl.

Katusné Gulvás Csilla alpolgírrnrester
Maradhat egész nyugodtan, csak akkor fizesse llleg rencicsetl. Azt lneg tle koveteljc, lrogy
arnit cí kifizet az okormányzatnak, azt az épu\etre koltse, tnert rreki ahlroz setntrri koze, ltogy
hova keriil apénz. Ha cí abban lakik és az igény szintje feljebb van akkor csinálja meg magá-
nak.

Paprr Imréné polgármester
Egyébként meg koltottiink rá tava|y, de nem is tartozunk neki beszámolóval.

Katusné Gulyás Csilla alpolgármester
Ha nem tetszik az áI1'aga. nyugodtan ki lehet koltozni, mi rendbe tessztik és johet a kovetkezó
bérl .

Bobár András képvisel
Tehát ígazáb l mi a tájékoztatást neki megadtuk, a tobbiek is tájékoztatva lesznek err 1 és
sztík egy év lesz nekik hagyva, hogy elgondolkodjanak a továbbiakról. Javasoljuk ezeknek a
díjaknak az e|fogadását akkor.

paprr Imréné rrolgármester
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képvisel -test let a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, lartózkodás nélkal egyetértett és
az alábbi határozatot hozta: )

85/20045. (Iv. 29.)KT HATAROZAT
Ingó és ingatlanok bérleti díjának meghatározásáról szóló
6812015. (III. 25.) KT határozat módosítása

Rém Kozségi Önkorm ányzat Képvisel -testulete (továbbiakban: képvisel -testulet) egyhan-
g.rlag gy határozott, a 6812015. (III. 27 .) KT határozatot az alábbiak szerint módosída:

I. Lakás céliára szolgáló ingatlan:

a) Május I.u. 19la
b) Május I.u. l9la
c) Május l . u. 26la
d) Május 1. u. 26lb
e) D zsa Gy. u. 34.

0 Dózsa Gy. u. 34.
g) Május 1 . utca 17.

13.700,- Ft/hó
1 1.820,-Ft/hó
13.080,- Ft/hó
12.B90,- Ft/hó
12.690,- Ft/lró
5.490,- Ft/hó
3.B00,- Ft/nap

II. Nem lakás céliára szolgáló ingatlan:
a) Május 1 . u. 1 9la (garázs) 6 .87 5,- Ft/hó
b\ Pet fi u, 38- (Pinee Klub) 50.940;- Ft/hó
c) Május 1. utca |7 . kóztertilet (Magyar Telekom) 3 .6J0,- Ft/hó
d) Pet fi u. 33 . 24.639,- Ft/hó
e) Pet fi u. 31 . 30.010,- Ft/hó



Pet fi u, 35.
585 hrsz., 20 tl-t]

Nagyterern (árr-rsítás, kisebb csalácli rerrclezv ény).
Nagyterem (bál, lakodalorn)
Oszlopos teret,n

III. Lakóineatlan kezelés:
a) traktor fuvar kezel vel
b) traktoros fríkasza hasznáIat kezel vel
c) traktorral tárcsa, tolólap hasznáIat kezel vel

e) kézikaszá|ás

IV. Kábel TV hirdetés:

a) magánszemélyeknek:
b) vállalkozóknak:

V. Egyéb

0
g)

h)
i)
j)

l 5l ,8 16,- Ft/év
948.790,- Ft/év
3.800,- Ft/alkalorll
l B.750 Ft/alkalorn
3.800,- Ft/alkalorn

6.000,- Ft/forduló
3.500,- Ftl ra
3.500,- Ftl ra

1.200,- Ft/óra

100,_ Ft/hét
500,- Ft/hét

d) stihl f ré,z l<ezel vel 1,500;- Ft/óra

Megnev ezés Ft/alkalom
kár esetén fizetend

Ft
kancsó 40,- |226,
pohárpezsg s 10,- 256,-
pohár likcíros 5,- |44,-
soros pohár 10,- 200,
pohár 0,3 1 10,- 200,-
pohár 0,2l 5- 1 50,

lapos tányér 10,- 4J 6,

mély tányér 10,- 652.
kis tányér 5- JJZ.-

stiltes tál 7 0,- l 820.
leves tál 70,- 1786.

ev kanál 5,- 2B0.-
ev villa 5- 280.
ev kés 5- 57 6.-

1evesrnércí 35 -"-) l 898.
porkolt szedcí kanál 35, 8l0.
1 l-es mer kanál 20,- 3000.-
0,5 l-es mercíkanál 20,- 2000. -

kenyeres kosár )5 300.-
bogrács+f zó+Iánc 500,- 28.000.-
asztalteátó 150,- 780.

sótartó (pár) l0,- 400.-
hamutartó 5- 200.-



VI. Mentessóg
a) A Nyugdíjas l(lub
b) Gyongyvirág érrekkar
c) Magic Dance Tárrccsoport
d) Szulcíi Szervezet (óvoda, iskola)
e) Rémi Ifirisági Egyesiilet
0 Rémi Mozgáskor|átozottak Egyesi,ilete
g) Karitasz Csoport Rém
h) Rémi Sakk Szakosztály

86/20045. (IV. 29.)KT
A sziik krit megjavittatásáról szóló 7212015. (III.

6446 Rétn,
6146 Rétrr,
6146 Rétn,
6446 Réln,
6446 Rém,
6446 Rém,
6446 Rém,
6446 Rém,

Pettítl utca 38.
N4ir.lrrs 1. utca 17.

Petcífi utca 38.
Petofi utca 33.
Petcífi utca 33.
Petcífi utca 33.
Petcífi utca 38.
Petofi utca 33.

A Képvisel -testilet az I. pontban szereplcí lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díját 3 év
bérleti id tarlam után a bérleti díjat 50 oÁ-kal,6 év bérleti idcítarlarrr után a bérleti díjat 100 %-
kal emeli.
A bérleti díj osszegének meghatározásánál a korábban rnegkotott szerzódés id pontja az
trányad .

A díjak AFA mentesek.
A Képviselcí-testi.ilet határozat 2016. január 1. napjával tortén hatályba lépésekor az ingó és
ingatlan bérleti díjak meghatárczásár 1szóló I55l2013. (X. 10.) KT határozatot hatályon kí-
vtil helyezi.
A Képvisel -testiilet felhatalmazza apolgármestert a sziikséges intézkedés megtételére.

Határid ,. azonnali
Felel s: Papp Imréné polgármester
Határozatról értesiil: gazdáIkodás, helyben

6.) Napirend
sziik krit m avíttatásáról szóló 72l20l5. 0II. 25. kT hatá r ozzt módosítása.

papp Imréné polgármester
Az anyagot a képvisel k részér megktildtiik. Megkérdezem a képviselcí-testiilet tagjait, a napi-
rendhez van-e kérdés, hozzász Iás?

Bobár Adrás képvisel
Javasoljuk az elcíterjesztés a|apján ahatározati javaslat elfogad ásáI.

Parrp Imréné rrolgármester
Ha nincs más hozzász Iáq aki a javaslattal egyetért, kérem,kézfelemeléssel szavazzon.

(A képvisel -restiilet a javaslatíal 5 igen, 0 nem szavazaítal, lctrlózkoclás nélktil egyeíérteíí és
az alábbi hatcirozctíot hozía: )

HATAROZAT
25.) KT hat rozat módosítása

Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testiiletének (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egy-
hangirlag ugyhatározott, a7212015. (III. 25.) KT határozatot módosítja az a|ábbiak szerint:
A Képviselcí-testtilet a szok kírt koltségeire osszesen 350.000 Ft bruttó osszeget biztosít, a ko-
rábbi 200.000 Ft bruttó osszeg helyett.
A Képvisel -test:Ú,let az osszeget a 2015. évi koltségvetés tartaléka terhére biztosítja.

Irásbeli el terjesztés
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A l(ópviselcí-testulet felliatalnlazza a polgátrnestert a szriksógcs iirtézkcclés rr-regtételóre.

Flatirrido: kovetkczcí képviselcí-testtileti ulés
Felelcjs: Papp lrnrór"ré polgármester
Hatiirozatról értestil: gazdálkoclás, 1relyberr

7.) Napirend
Kiizmunkaprogramba fíínvíró kistraktor vásárláshoz tiibblettámogatás biztosítása

Írásbeli el terjesztés

Parrrl Imréné rlolgármester
Az anyagot a képviselcík részér megkrildtiik. Megkérdezeűl a képvisel -testtilet tagjait, a napi-
rendhez van-e kérdés, hozzász lás?

Katusné Gulyás Csilla alpolgármester
Tekintettel arra, hogy id kozben árváltozás tortént és a novekedés nem jelent s, javaslom a
tobblettámogatás biztosítását.

Parlp Imréné polgármester
Ha nincs más hozzász Iáq aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemelésse| szavazzon.

(A képvisel -test let a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil eg,letértett és
az alábbi határozatot hozta: )

87120045. (IY.29.\KT HATAROZAT
Kiizmunkaprogramba fíínyíró kistraktor vásárláshoz tiibblettámogatás biztosítása

Rém Kozségi Önko..., ányzat Képvisel -testi.ilete (továbbiakban: Képviselcí-testiilet) egyhan-
g.rlag irgy határozott, a Hossz Távu Kozmunkaprogramba ftínyíró kistraktor vásárláshoz
tobblettámogatás biztosít az alábbiak szerint :

A Képvisel -testtilet a kistraktor koltségeire osszesen 4l5.900 Ft bruttó osszeget biztosít, a
korábbi 399.000 Ft bruttó osszeg helyett. Az osszeg magábarr foglalja u szállítás díját is.
A Képvisel -testilet az osszeget a2015. évi koltségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a polgármestert a szi.ikséges intézkedés megtételére.

Határid ; azonnali
Felelcís: Papp Imréné polgármester
Határozatról értesiil: gazdálkodás, helyben
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8.) Napirencl
A S portpá ly:r-ti lttiztí villam cls h ii ltizir t bcír, ítés e. i ar. ítírs

Írásb et i el (í t e r j e s z t é s

P:rprl Imréné polgzirmester
Az anyagot a képviselcík részér rnegkuldttik. Megkérdezeln a képviseltj-testiilet tagjait, a ttapi-
rendhez van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemelés-
sel szavazzon.

(A képvisel -test let a javaslaítal 5 igen, 0 nem szavazaítal, taríózkodás nélktil egyetértett és
az alábbi határozatot hozta: )

88/20045. (Iv. 29.)KT HATÁROZAT
A Sportpálya-iiltóz villamoshál zat javítása, karbantartása

Rém Kozségi Önkorm ányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel -esttilet) egyhan-
girlag ugy határozott, az onkormányzat tulajdonát képez sportoltozcí villamosháI zat rend-
szerének javítási, karbantartási koltségeire osszesen 200.000 Ft bruttó osszeget biztosít.
A Képvisel -testilet az cisszeget a2075. évi koltségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A Képvisel -testiilet felhatalmazza apo|gármestert a szi.ikséges intézkedés megtételére.

Határid : azornali
Felelcís: Papp Imréné polgármester
Határozatról értestil : gazdáIkodás, helyben

9.) Napirend
A helvi televízió míikiidtetésének megvitatása

Papp Imréné polgármester
Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képvisel -testtilet a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazaítal, íartózkodás nélktil egyeíértett és
az alábbi határozatot hozta: )

89/20045. (IV. 29.)KT
A helyi televízió mííkiidtetésének megvitatása

HATAROZAT

Rém Kozségi Onkormányzat Képviselcí-testi,ilete (továbbiakban: Képviselcí-testulet) egyhan-
girlag ugyhatározott, a helyi televízió mtíkodtetésével kapcsolatban az alábbi dontést hozza:
1.) A Képvisel -testtilet a teletext szolgáltatást szurretelteti 3 hónapig.
2.) A helyi kábeltelevíziós munkatárs megbízási díját az 1.) pontban foglaltak szerint szi.ine-
telteti.
3.) Az 1 .) pontban foglalt határidci letelte elcítt a Képviselcí-testtilet a helyi televízió rn kodte-
tését ujratárgyalja.
A Képvisel -testtilet felhata|mazza a po|gármestert a sziikséges intézkedés megtételére.

Határid : azonnali
Felel s: Papp Imréné polgármester
Határozatról értestil : gazdálkodás, helyben
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l0.) Napirend

Irásbeli el ter.iesztés
kakasfesztivál renclezvénv í'cllérr i írra iírnlatol< trtc

Parrp Imréné polgármester
Az anyagot a képviselcík részér megkiildttik. Megkérdezem a képvisel -testtilet tagjait, a napi-
rendhez van-e kérdés, hozzász lás?

Gerstenmaier Ferenc képvisel
Az elmirlt tilésen tortént megbeszélését alapján javaslom az árajánlat elfogadását.

Bobár András képvisel
Javaslom a fellép meghívását az árajánlat alapján.

Parlp Imréné rrolgármester
Ha nincs tobb hozzász lás, aki a javaslattal egyetért, kérem,kézfelemelésse| szavazzon.

(A képvisel -testiilet a javaslattal 5 igen, 0 nem szuvazattal, tartózkodás nélktil egyetérteít és
az alábbi határozatot hozta: )

90/20045. (Iv. 29.)KT
Kakasfesztivál sztárvendégeinek m egren delése

HATAROZAT

Rém Kozségi Önkorm ányzat Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -esti.ilet) egyhan-
gulag ugy határozott, a 20L5. évi Kakasfe sztivá|ra az a|ábbi fellép ket hívj a meg:
Irigy Hónaljmi.igy 45 perc 335.000 Ft + Áfa : 425.450 Ft
A Képvisel -testulet a sztárvendégek koltségeit a2015. évi koltségvetés tartaléka terhére biz-
tosítja.
A Képvisel -testiilet felhatalmazza a polgármestert a sztikséges intézkedés rnegtételére.

Határid ; azonnali
Felel s: Papp Imréné polgármester
Határozatról értesi.il: gazdáIkodás, helyben

11.) Napirend
Egyebek.

a.) 2015. Nvári gyermekétkeztetés

Parrp Imréné polgármester
Az anyagot a képvisel k részér megktildttik. Megkérdezem a képviselo-testtilet tagjait, a napi-
rendhez van-e kérdés, hozzászolás? Ha nincs, aki a javaslattal egyetér1, kérem, kézfelernelés-
sel szavazzon.

(A képvisel -testiilet a javaslattal 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nétkí)t egyetértett és
az alábbi határozatot hozta: )
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Rém I(ozség Önkorm ányzatának I(épviselcí-testulete (továbbiakbarr: I(épviselcí-testürlcte)
egylrangrilag ugy határozott,lrogy pá|y[lzatot nyujt be az Ernberi Ercifor.rások Minisztere által
meghirdetett gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása támo-
gatásra.
Apályázat benyúrjtása - mint leghátrányosabb he|yzetu telepiilés - onercít nem igényel.
A Képvisel -testi.ilet megbizza a polgármestert a páIyázat beny rjtásával az ONEGM rend-
szerben.

91/2015. (IV. 29.) KT
Pályitzztt benyujtirsa 2015. ér,i rry,:iri
gy,e rnl ekétkeztetés tá m o g:ttlisít ra.

HATÁR oZA,t

2015. május 07.
Papp Imréné polgármester
G azdá|ko dás, p énzigy helyb en

nyílt iilést berekesztem. 
,___

Határid :

Felel s:

Határ ozatró l értesiil :

panp Imréné polgármester
Miután tobb napirend nincs, a

(A polg/qnesíer a z,irt iil(
j'út frp, 1,lL* r<
Pup.b tmrené
polgármester

9.50 órako

Ge?stenniajér-Ferenc
jeg,lz kónyv hitelesít
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