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papp Imrénépolgármester
Tisáelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy azúIéshatározatképes, Gerstenmajer Ferenc, Bobár András és Fuszenecker Jánosné képviselők távollétüketjelezték,így 4 képviselőjelen van. Javaslatot teszek az ülés napirendjére vonatkozőan. Javaslom a napirendre felvenni a szociális rendelet módosítását, mely a testületi meghívó kiküldése után küldtünk meg a képviselő-testületi tagoknak. Van-e egyéb napirendi pont felvételére javaslat? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a képviselő-testület az alabbi módosított
napirendet fogadta el.

Napirend
1.)

A helyi szociális ellátásokról szóló 4l20I5.

megtárgyalása
Irásbeli előterj e sztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester

(II. 25) önkormányzati rendelet módosításának

2.) Iskolaztatási tárnogatási lehetőség megtárgyalása

Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester

zándéknyi l atkoz atr ől a kerékp rárut p ály ézathoz
Irásbeli előterj e sztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester
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4.) Parkerődben keletk ezett kár megtárgyalása
Szóbeli előterjesztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester
5.) Egyebek

1.) Napirend
A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25) önkormányzati rendelet

módosításának megtárgvalása

@

papp Imrénépolgármester
A tervezetet a képviselő-testület részétemegküldtük. A rendelet módosításának az az indoka,
hogy a település lakosainak nagyobb részéttudjuk támogatásban részesíteni, mert a szociális
normatíva erre lehetőséget biztosít. Megkérdezem a képviselő-testület tagsait, ezzel kapcsolatban a javaslataikat mondjrák el.
sere Ágnes képviselő
Támogatom a rendelet tewezet elfogadását az előterjesztés alapján.

papp Imrénépolgármester
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A kepviselŐ-testület a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil eg!,1etértett és
megalkotta a Rém Kazségi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásolcról
szóló 4/20]5. €I. 25) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/206, (VIL 21.) önkormányzati rendeletet.)

Napirend
Iskoláztatási támogatási lehetőség megtárwalása
Szóbeli előterjesztés
2.)

papp Imrénépolgármester
Az előző képviselő-testületi ülésen felvetődött annak lehetősége, hogy az iskola gyermeklétszámának megtartása érdekébenazoknak a szülőknek, akik a gyermekeiket a RémiÁltalanos
Iskolába Íratjákbe, az iskolakezdést meg szeretné megkönnyíiéni a képviselő-testület. Az el_
mÚlt évben is biztosítottuk ezt afajtatámogatást. Az a javaslatom, trogy te4ünk 3 árajánlatot,
melYben legyenek benne a helyi vállalkozók is, és aki a legkedvezőbb-árajáÁlatot adja az iskola által Összeállított tanszercsomagra, attől rendelji.ik ."g u termékeket, Megkérde iem aképvi s el ő -te stület tag ai, ezzel kap c so l atban mondj ák el ho zzászőlásaikat.
F'uszenecker Jánosné képviselő
Támogatom a javaslatot. Az iskola megküldi osztályonként az elvérteszközök listáját és ennek alaPján mindenki tud rárajánlatot adni. Legfontosabb a minősé g és az, hogy mindenki aZzal az eszkÖzzel tudjon dolgozni, arnit az iskolában elvárunk. A tavalyi támógatásnak is nagyon nagy sikere volt.

papp Imrénépolgármester
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, kézfelemel éssel szavazzon.
(A kePviselŐ-testÜlet a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkt;l egyetértett és
az alábbi határozatot hozta:)

259/20|6. (vll.2l)KT
HATAROZAT
Iskoláztatási tárnogatási lehet ség megtárgyalása

Rém Krizségi Önkormányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban Képvisel -testiilet) egyharrgrilag rigy határozott, hogy a Rémi Általanos Iskolába beíratott gyermekek részérekezd tan-

szercsomagot biztosít.
A Képvisel -testiilet a tanszercsomagra bruttó 300.000 Ft tlsszeget biztosít a 2016. évi kriltségvetés általános tartaléka terhére.
A Képvisel -testiilet felhatalmazza apolgármester, hogy tanszercsomagra3 vál|alkoz tól kérjen árajánlatot 201 6. j rilius 29, napjug.
A Képvisel -testiilet felhatalmazzaapolgármestert, hogy a legkedvez bb árajánlatot adó vállalkozóval ktjss<jn szerzódést.

Határid :
Felel s:

Határozatról értesiil :

2016. augusztus 8.
Papp Imrénépolgármester
gazdálkodás, helyben
3.) Napirend
szándéknvilatkozatról a kerékpárr[t pályázathoz

W

papp Imrénépolgármester
A képvisel -testiilet tagjai részéreaz irásbeli anyagot megktildtiik. A projekttel kapcsolatban
volt már egyeztetés, de még további egyeztetés is várható. A k ltségvetésiinkbelyzététismerve a tervekre nem tudjuk biáosítani a mintegy 5 millió forintot, mert azáltalrános tartalékunk
nagYon kevés és egy váratlan esemény esetén a bankszámliánkon nem lesz elég fedezet a
sztikséges k ltség kifizetésére.Megkérdezem a képvisel -testtilet tagait, véléményeiket
mondjrák el.

I(iss László képvisel
Támogatom a kerékpárut páIyázatot, de a tervekhez sziikséges forrást nem tudjuk biztosítani,
mert a 2016. évi k ltségvetésbennincs akkoratartalék,hogy nyugodtan kifizetietnénk ekkora
<isszeget.

papp Imrénépolgármester
Aki egYetért azzal, hogy támogassuk ezt a projektet, de a tervekhez sziikséges forrást nem
tudj uk biztosítani, az kér em, kézfelemelésselszavazzon.
(A kePvisel -testiilet a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkal eg,letértett és
az alábbi határozatot hozta:)
(vII.21.) KT
Szándéknyilatkozatkerékpár t

?.6Qi2016.

pá|yázathoz

HATÁROZAT

-

Rém Kozségi Önkormányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangrilagtlgy
határozott, támogatja
térségikerékpárut építésiprojektet Borota, Kéleshalom,-MEiykritl Ré;, ;;
_egy
lehet ség szerint Kunfehértó telepiilésekkel.
A KéPvisel -testi.ilet a pályázatirás k<iltségénekRém ktizség cinkormányzatra es részét,mintegy
5.000.000 Ft-ot a 2016. évi k ltségvetésbl nem tudja biztosítani.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztés ügyében egyeztessen az érintett
településekkel annak érdekében, hogy a projekt közösen kerüljön megtervezésre, és közösen keressenek pályázati lehetőséget a projekt megvalósítá sához.
Határid

:

FeIelos:
Határo zatr l értestil:

azonnali
Papp Imrénépolgármestert

Czeller Zoltán,

Ján

o sh al

ma V áro s

4.)

Napirend

p o l gárm e

stere

parker dben keletkezett kár megtárgvalása
Szóbeli el teriesztés
papp Imrénépolgármester
A képvisel -testtilet tagjai el tt ismert, hogy jrilius I4-én nagy vihar volt a teleptilésen, mely
jelent s karokat okozott az cinkorményzati parkerd ben is. A faállomány jelent s része kid lt,
életveszélyessévált. A helyszínt megtekintetttik a helyi erdésszel, majd ezutén azornal felvettem vállalkozókkal a kapcsolatot, hogy a sziikséges intézkedéseket meg tudjam tenni, Egy helyi vállalkoz volt az, aki a munkát azonnal meg tudta kezdeni. Tekintettel arra, hogy az erdó
sokan látogatjták nap mint nap, továbbá a Kakasfesztivál augusztus l3-anlesz, a munka megkezdésétnem tudtuk halasztani. A kivágott fákat szeretnénk majd értékesíteni.Megkérdezem
a képvisel -testiilet tagjait, a véleményeiket mondj ák el ezzel kapcsolatban.

katusné Gulvás csilla alpolgármester
Kint voltam a helyszínen a polgármester asszonnyal és valóban jelent s kárt szenve dett a faállomány. A helyi vállalkozó kiválasztását jónak találom, mert így a munkát azotlnalmeg tudta
kezdeni. javaslom, hogy a munkára a polgármester asszony vele k<jsse meg a szerzódést.
papp Imrénépolgármester
Aki egyetért azzal, hogy a helyi vállalkozóval k ,ssem meg a szerz dést a munkára, azkérem,

kézfel eme l éssel szav azzon.

(A kepvisel -test let a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nétk I egyetértett és
az alábbi határozatot hozta:)

KT
parker dben keletkezett kár megtárgyalása

26112016. (vII. 21.)

HATAROZAT

Rém Kozségi Önkormány zat Képviselo-testiilete (továbbiakban: Képvisel -testtilet) egyhangulag rigy határozott, a rémi Parkerodben kidolt vagy életveszélyes frk kivág ására a Méh ész
kft-vel szerzódést kell a kotni.
A kivágott fákat a ktiltségek cs kkentése érdekébenértékesítenikell. A lehet ségr l a helyi
lakosságot a helyben szokásos módon értesítenikell.
A KéPvisel -testtilet felhatalmazzaapolgármestert aszerzíidésmegktitésére.
Határido:

azonnali
Papp Imrénépolgármestert
Hatarozatr 1értestil: - MéhészKft.6446 Rém, D zsaGy. u. 1 lD.
- gazdálkodás, helyben

Felel

s:

Napirend
Eeyebek

5.)

papp Imrénépolgármester

Az egyebek napirend keretében az alabbiakról szeretnémtájékoztatni a képviselő-testületet.
A TOP keretében, mely az óvoda energetikai korszerűsítésétfoglalj amagéban(nyílászáró-,

és
knzáncsere, hőszigetelés) a páIyazati anyagunk benyújtásra került, majd a hiánypőtlási anyagokat is sikerült határidőre elektronikus formában felttllteni.
Aziózemi konyhában megkezdődtek a festési munkálatok, mely azitemezés szerint zajlik.
A fogorvosunk sajnos lebetegedett és úgy nézki, hogy a munkáját nem tudja folytatni. Jelenleg a helyettese látja el a fogorvos feladatait. Fontos, hogy legyen a településen fogorvos, mert
ez a TOP-ot is érinti, eszközbeszerzés miatt.
Sajnos villámvédelmi dokumentációk még hianyosak, ezeket meg kell szüntetni, mert a katasztrőfavédelme részéről mar jelenték, hogy pótolnunk kell. Ez jelentős kiadás lesz, varhatóan 350.000 Ft-ot kell erre fordítanunk.
Megkérdezem a képviselő-testület tagait, az egyebek napirend keretében van-e bejelenteni
valójuk, kérdésük? Amennyiben nincs kérdés,bejelentés, anyíltülést berekesztem.
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