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Papp Imrénépolgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, minden képviselő jelen van. Javaslatot teszek az ülés napirendjére vonatkozóan.
Napirendnek a kiküldött napirendet javaslom. Van-e egyéb napirendi pont felvételére javaslat? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a képviselő{estület, az alábbi napirendet fogadta
el.
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6.) A Bács-Kiskun Megyei Kormanyhivatal BKB/001/61|5-Il20l26. számű levelének megt?rgyalása
Ir ás bel i előter.j e szté s
Előterjesztő : Papp Imrénépolgármester
7.) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB100|16115-6120126.
gyalása
Ir ás b eli e lőterj e s zté s
Előterj esztő : Papp Imrénépolgármester
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Papp Imrénépolgármester

Átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatő
Ír ásb el i elő t erj e s zt é s
Előadó: Papp Imrénépolgármester

számú levelének megtár-

l0.) Két ülés között eltelt időszakról szóló tájékoztató
S:óbeli előtarjasztés
Előadó: Papp lrnrérrépolgármester

l1.) A YP6-7.2.1-7.4.I.2-16 kódszámú ,l vidéki térségekkisméretííinfrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztéséreKtiltertileti helyi közutak fejlesztése, önkormányzaíi
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és mllnkagépek beszerz é s e" v onatkoző p ály ázat megtárgyal ás a
Irásbeli előterj esztés
Előadó: Papp Imrénépolgármester
12.

)Egyebek

l.) Napirend
szociális célútűzifa támogatás szab.ályairól szóló önkormánvzati
Írásbeli előterj esztés

rendelet megtárgyalása

paprr lmrénépolgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai tészéremegküldtük. 81 m3 tűzifát nyertünk. Ez
kevesebb jóval, mint amit igényeltünk. A szállitás költsége 2000 Ft/m3, Ehhez hozzá kell tennünk a tartalékból. A rendelet tervezet az előző évi rendelet alapján készült. Tavaly 146 fő
igénylő volt, aki kapott támogatást.Egy fősháztartás alapján 85,500 Ft az igénylésfelső jövedelemhatára. Tavaly a családos és az egyedül élők külön szerepeltek a rendeleteben. Most
egy kategóriát csináltunk. Mi a vélemény?Legyen a mostani ya1y a tavalyi évi megfogalmazás a rendeletben. Van-e ezzelkapcsolatban kérdés,hozzászőlás?

katusné Gulvás csilla alpolgármester
Tavaly azvolí a cél, hogy az egyedül élők részéretámogatást biztosítunk. Ők azért jobbanrá

vannak szorulva atámogatásra. Van-e olyan egyedülálló, akinek magasabb

a

jövedelme?

sere Ágnes képviselő
Igen vannak ilyenek.

katusné Gulvás csilla alrrolgármester
Akkor javaslom, hogy a tavalyi rendeletben szereplő elem keniljön vissza a rendeletbe. Ez
egy olyanfajta támogatás, amiből mindenki részesülhet. A mennyiség nem akkora, hogy az
egész telet ki lehet ezzel a tt;zifával f,íteni, igy az egyedül élő, de több jövedelemmel rendel-

kező is részesüljön atámogatásból. Legyen

a

jövedelemhatár egyedül élő esetében 95.000 Ft.

parrn Imrénépolgármester
Aki a rendelet tervezettel az e|hangzott módosítással egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselŐ-testület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nétkul eg,letérteít és
elfogadta a Rém Községi Ónkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális célútűzifa
támogatás szabályairól szóló 16/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet.)
2.) Napirend
Rém Kiizsé onkormánvzata Ké visel -testiilete és szervei szervezeti ós Miikiiclési szabálvzatár l szóló I. I. 21) irnkorm ánvzati rendelete módosításáról
Irásbeli el terj esztés

parrp Imrénépolgármester
Az el terjesztést a képvisel -testi,ilet tagjai részéremegki,ildttik. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés,hozzász lás? Amennyiben nincs, aki a rendelet tervezettel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
(A képvisel -testiilet a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil egyetérteít és
elfugadta a Rém Kózség Ónkormányzaía Képvisel -testiiletének ]7/20]6. (XI. 2S.) ónkormányzati rendeletét a Rém Kozség Ónkormónyzata Képvisel lesttilete és Szervei

Szervezeli és fuIííköclési Szabúl,vzaíáról szóló l/20]5. (I.2])önkornútryzali rentlelete módosíícísúról)

A Rémi Sziváwánv

3.\ l{aprrrentl

lt{a

kiizi otthono ovoda ala ító okiratának móclosítása
Irásbeli el terjesztés

Papp Imrénépolgármester
Az el terjesztést a képvisel -testrilet tagjai részéremegktildti,ik. Van-e ezzel kapcsolatban
kérdés,hozzász lás? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását. Aki ezzel
egytért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
(A képvisel -testijlet a javaslattal7 igen,0 nem szavazattal, tartózkodás nélkiil egytértett és az
alábbi határozatot hozta: )

532/2016. (xI. 28.)

KT

Határozati iavaslat

l

Rémi Szivárvány |{apkozi Otthonos Ovoda
Alapító okiratának módosítása.

l. Rém Ktizség Onkormányzatának Képvisel -testtilete

(továbbiakban: Képvisel -testtilet)
egyhangrilag irgy határozott, a Rémi Szivárvány Napktizi Otthonos Óvoda Alapító okiratának
24. pontját az áIlamháztartásr I sz l 2011. évi CXVC ttirvény 8/A. -a alapján kovetkez k
szerint módosítja:
,, 24. a koltségvetési szervnél alkalmazásban álló személvek jogviszonya:
gla|koztatási
ko z alk almazotti
Fo

io

gvi s zony
gvi s zony

szonyt szab áIyozo j o gsz ab ály
kózalkalm azottak j ogállásáról szóló 1992 .
évi XXXIII. torvény
Munka Torvénykonyvér 1 szólo 2012, évi I
torvény
Polgári Torvénykonyvr 1 szóló 2013, évi V.
torvény."

Jo gvi

a

jo

munkaviszony
megb izási j ogvis zony

A Képvisel -testtilet felhatalmazza
A Képvisel -testiilet felhatalmazza

a polgármestert a módosító

okirat aláirására.
jelen
polgármestert,
a
hogy a
határozatot és a módosításokkal egysóges szerkezetbe foglalt alapító okiratot ktildje meg a Magyar Államkincstár BácsKiskun Megyei lgazgat sága részére.
2.
3.

Határidcí:

Felel

s:

H atár

ozatrol értestil

:

aZonnali
Papg Imrénépolgármester
- MAK, Kecskemét,
- gazdálkodás, helyben

4.) Nanirend
A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv megtárgyalása
Írúsbe li előt erj szté s
e

paprr Imrénépolgármester
Az anyagot a képviselők részére megktildtük. Az előterjesztést az előző évek belső ellenőrzési
határozták meg, hogy milyen területen kell még áttekintenünk a gazdálkodást, hogy az a jogszabályoknak megfelelően történik. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,hozzászőlás? Amennyiben nincs, aki egyetért az e||enőrzési témakörrel, kérem, kézfelemelésselszavazzon,
(A képviselő-testtilet a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil egytértett és az
alábbi haíározaíot hozta: )

533/2015. (xI. 28,) KT
A 2017 . évi belstí ellentírzési iitemterv elfogaclása

HATAROZAT

Rém Kozség Onkormányzatának Képvisel -testi.ilete (továbbiakban: Képvisel -testtilet) egyhangrilag rígy határozott a 2017. évi bels ellen rzési iitemtervet az alábbiak szerint fogadja
el:

20. Áfanyilvantartások, bevallások ellen rzése
28. Normatívák alakulása
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyzót a sztikséges intézkedésmegtételére.

Határid

:

azonnalri

Pápay Lászl jegyzó
Határozatrol értesul. gazdálkodás, helyben
Vincent Auditor Kft.
Felelcís:

Rém Kiizs

5.) Nlarrirend

onkormánvzata nolpármestere 2016. évi munkáiának értékelése
Irásbeli el terjesztés

Taprr ImrénéDolgármester
Atadom asz t a Pénztigyi Bizottság elnokének.

kiss László képvisel
A polgármester a 2016. évben jelent s munkát végzett az onkormányzat érdekében.A teljesítménya képvisel -testiilet elismerheti, amennyiben jutalmat állapit meg a polgármester részére.
Javaslom, hogy a polgármester 2016. évi munkáját a képvisel -testtilet 1 havi illetményének
megfelel osszegben ismerje el az a|ábbi munkája alapján:
1.) BMOGF pályázati azonosító számon ,, nkormányzati feladatell tást szolgáló fejlesztések támogatása ,, pályázaton 10.323.691 Ft-ot igényelttink, mely tartalék listára kertilt,.majd fonáshiany miatt nem nyert.
2.) BMOGFl509-1712016 pá|yazati azonosító számon ,,kéménysepr -ipari kazszolgáltatás
helyi ónkormányzat általi ellátásának támogatása " pályázaton 782.934 Ft-ot nyer-

tiink.

3.) BMÖGF152-1612016 pályázati azonosító számon ,, adósságkonszolidációban nem részesiilt telep lési ónkormányzatok fejlesztéseinek támogatása" pályázaton 19.988.571
Ft-ot nyertiink.

4.) BMOGF12016 pályázati azorrosító számotr ,,települési örrkonnányzatok rendkívüli tárnogatása pályázaton (ONHIKI) 2.785.320 Ft-ot igényeltünk, jelenleg a döntésre várunk.

5.) BMÖGFl69-5012016 páIyázati azonosító számon ,,szociális célti ttizelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás" pá|yázaton 81 rn3 tűzifát nyertünk 1.543.050
Ft értékben,
6.) A Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez nemzeti szabadidő- egészség,sportpark létesítésérepályázatot nyújtottunk be, a sportpályán megvalósuló 5 elemből álló kültéri sporteszközök beszerzésére, a döntésre jelenleg móg várunk.
7,) TOP-4.1.1-15 pá|yázati azonosító számon ,,egészségtiglialapellátás fejlesztése" pá|yázaton 10.000.000 Ftot igényeltünk, az elbirálásra azonban még várunk.
8.) TOP-3.2.I-I5 pá|yáuati azonosító számon ,,önkormányzati épiiletek energetikai korszeríísítése"pályázatan 19.000.000 Ft-ot igényeltünk, az elbirálásra azonban még várunk.
Ezen felül a 2016. évi közmunkaprogram keretében jelentős eszközbeszerzés valósult meg.
Minden programban vásárolhattunk gépeket, szerszámokat, eszközöket. Mindösszesen 8 millió Ft-ot költhettünk üzemanyagra, gépekre, eszközökre és még a Belügyminisztérium támogatásával vásárolhattunk egy 5 éves MTZ traktort és gallyapdtót.
A 2016. évi költségvetésben az I havi illetménynek megfelelő összeg került betervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg és a szükséges döntést
hozzameg.

Bapp Imrénépolgármester
En személyes érintettségmiatt tartózkodom a szavazástól. Van-e kérdés,hozzászőlás a napirendhez? Aki a hatátozatijavaslattal egytért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselő-testület

a

javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, ] tartózkodás mellett egytértett és

az alábbi határozatot hozta:

)

KT

534/2016. (xI. 28.)
HATÁROZAT
Rém Ktizség polgármestere 20|6. évi munkájának értékelése
,

Rém Kozség Onkormányzatának Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel -testtilet) egyhangrilag rigy határozott a 2016. évi kriltségvetésben Papp Imrénének, Rém K<izségi Önkormányzat polgármesterének 2016. évben végzett munkája alapján az alábbi kiadásokat engedé|yezi a20T6. évi koltségvetés tartalék keret terhére, az tinkormányzatijogalkotás kormányzati
fu nkció e|óirányzaton beliil :
- 1 havi illetménynek megfelel jutalom:
299.150 Ft
- szociális hozzájárulási adó:
80.771 Ft
Mindtjsszesen:
379.92I Ft
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyzót a sziikséges intézkedésmegtételére.

Határido:
Felel s:

azonnah

Pápay Lászlo jegyzó
Határozatrol értesiil. gazdálkodás, helyben

4.) BMOGF12016 pályázati azorrosító számotr ,,települési örrkonnányzatok rendkívüli tárnogatása pályázaton (ONHIKI) 2.785.320 Ft-ot igényeltünk, jelenleg a döntésre várunk.

5.) BMÖGFl69-5012016 páIyázati azonosító számon ,,szociális célti ttizelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő íámogatás" pá|yázaton 81 rn3 tűzifát nyertünk 1.543.050
Ft értékben,
6.) A Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez nemzeti szabadidő- egészség,sportpark létesítésérepályázatot nyújtottunk be, a sportpályán megvalósuló 5 elemből álló kültéri sporteszközök beszerzésére, a döntésre jelenleg móg várunk.
7,) TOP-4.1.1-15 pál.yázati azonosító számon ,,egészségtiglialapellátás fejlesztése" pá|yázaton 10.000.000 Ftot igényeltünk, az elbirálásra azonban még várunk.
8.) TOP-3.2.I-I5 pá|yáuati azonosító számon ,,önkormányzati épiiletek energetikai korszeríísítése"pályázatan 19.000.000 Ft-ot igényeltünk, az elbirálásra azonban még várunk.
Ezen felül a 2016. évi közmunkaprogram keretében jelentős eszközbeszerzés valósult meg.
Minden programban vásárolhattunk gépeket, szerszámokat, eszközöket. Mindösszesen 8 millió Ft-ot költhettünk üzemanyagra, gépekre, eszközökre és még a Belügyminisztérium támogatásával vásárolhattunk egy 5 éves MTZ traktort és gallyapdtót.
A 2016. évi költségvetésben az I havi illetménynek megfelelő összeg került betervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendet vitassa meg és a szükséges döntést
hozzameg.

Bapp Imrénépolgármester
En személyes érintettségmiatt tartózkodom a szavazástól. Van-e kérdés,hozzászőlás a napirendhez? Aki a határozatijavaslattal egytért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselő-testület

a

javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, ] tartózkodás mellett egytértett és

az alábbi határozatot hozta:

)

28.),KT

534/2016. (xI.
HATÁROZAT
Rém Ktizség polgármestere 2016. évi munk ájának értékelése
,

Rém Kozség Onkormányzatának Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -testtilet) egyhangrilag rigy határozott a 2016. évi kriltségvetésben Papp Imrénének, Rém Ktizségi Önkormányzat polgármesterének 2016. évben végzett munkája alapján az alábbi kiadásokat engedé|yezi a20T6. évi koltségvetés tartalék keret terhére, az tinkormányzatijogalkotás kormányzati
fu nkció e|óirányzaton beliil :
- 1 havi illetménynek megfelelcí jutalom:
299.150 Ft
- szociális hozzájárulási adó:
80.771 Ft
Mindtjsszesen:
379.92I Ft
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyzót a sziikséges intézkedésmegtételére.

Határido:
Felel s:

azonnah

Pápay Lászlo jegyzó
Határozatrol értestil. gazdálkodás, helyben

6.) Napirend
A Bács-Kiskun Meeyei Kormányhivatal BKB/00l/6 l l5-1/20126. számú leve|ének
, megtárgyalása

Irásbeli előt erj e szí és

;,

A kormányhivatal szakmai
támogatással kapcsolatos.
eljárnia,

civil szervezetk részérenffitott
képviselő-testületnek erre vonatkozőan körültekintőbben kell

anyagot küldött részünkre, rnely a

A

Fuszenecker Jánosné kérrviselő

A civil szervezeteknek nem küldhetnénk egy levelet erről, hogy

ne mondhassák azt, hogy ők

erről nem lettek tájékoztatva?

pápav László ieevző
A kormányhivatal levele a képviselő-testületnek szól. A civil szervezeteknek a helyi rendeletben és a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell elszámolniuk. Ha az abban foglaltak
megvalósulnak, akkor a jogszabályok szerint történik megaz átadott összegről az elszámolás.
Fuszenecker Jánosné kérlviselő
Tavaly is elhangzott, hogy azért nem tudtak elszámolni, mert segítséget nem kaptak. Azt
mondták, hogy másként értelmeztékaz anyagot.

kiss László képviselő

A

szerződés megkötéskor mindenki részletes tájékoztatást kapott arról, hogyan kell elszámolni az önkormányzattől kapott támogatással. Csak a két civil szervezetnek nem sikerült határ-

időre, pontosan leszámolni, még a nyugdíjas egyesület is be tudta nyújtani pontosan, határidőre az e|számolását. Mindenki tudja, mik voltak a problémák, ennek ttikrében kell most elszámolni a támogatással. Azzal volt probléma, hogy nem olvasták el a szerződóst. Ha nem tudnak elszámolni a támogatással, vissza kell azt fizetni.

papp Imrénépolgármester
Tudomásom szerint a többség atámogatást elköltötte, a számlík megvannak. Vámi fogjuk az
elszámolást. Aki ahatározati javaslattal egflért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselőlestület a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil egltértett és az
alábbi határozatot hozta: )

535/2016. (xI. 28.)

KT

HATÁnoz^T

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/00 1/6 1 1 1 5_ l /20 1 6.
számri szakm ai segítségnyrijtásra vonatkozó levelének m egtárgyalása
Rém Kozség Önkormányzatának Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag gy határozott a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal BKB/001/61115-|12016.
számu szakmai segítségnyírjtásravonatkozó levelében foglaltakkal egyetért és azt tudomásul
veszi.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a jegyzót, hogy a Képvisel -testtilet határozatát a BácsKiskun-Megyei Kormányhivatallal az NJT-n kereszttil kozolje,

Határidő:
Felelős:

azonnali
Pápay Lász|ő jegyző
Határozatról értesül. B KM-i Kormányhivatal, NJ T-n keresztül

Narrirend
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/001/6l 15-6/20126. számú levelének meetár-,
gyalása
"
"
Írásbeli előteri esztés
7.)

paprl Imrénérrolgármester
A kormányhivatal tájékoztatott bennünket, hogy az egészségugyi körzetekkel kapcsolatban a
vizsgálatot lezárta. Kérem, vegyük tudomásul a hivatal tájékoztatását. Aki ahatározati javaslattal egytért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselő-testiilet a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil eg,ltértett és az
alábbi határozatot hozta: )

536/2016. (xI. 28.)

KT

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/00

HATAROZAT

1 /6 1115-6 12016.
szám ri szakm ai segítségnyríjtásra von atkozó levelén ek m egtá rgyalása

Rém Kcizség Önkormányzaténak Képvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel {estiilet) egyhang lag rigy határozott a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal BKB/001/61115-612016.
számu levelét tudomásul vette.

A Képvisel -testrilet

felhatalmazza a jegyzót, hogy a Képvisel -testtilet határozatát a BácsKi skun-Me gyei Kormányhivatall al az NJT-n kereszhil krizolj e.

Határid :
Felel s:

azonnali
Pápay Lászl jegyz
Határozatr l értesi,il. BKM-i Kormányhivatal, NJT-n kereszttil
8.) Napirend
Bíró Tamás iinBormánvzati lakás bérlésikérelme

Irásbeli el terjesztés

papp Imrénépolgármester
Lejárt az e1y év, igy Bíró Tamás beadta a kérelméta bérleti szerzódés meghosszabbítására.
Javaslom, hosszabbítsuk meg a szerzódést. Aki ezzel egytért, kérem, kézfelemelésselszavazZon.

(A képvisel -testijlet a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkijl egytértett és
az alábbi határozatot hozta: )
537/2016. (XI. 28.) KT
HATÁROZAT
Bíró Tamás 6446 Rém, Bajai utca 33/a. szám alatti lakos
iinkormányzati lakásbérleti szez dés meghosszabbítása

Rém Krizség Önkormányzatának Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel {estiilet) egyhangrilag rigy határozott, Bir Tamás lakásbérleti szerz dés meghosszabbítására vonatkozó
kérelméttámogatja.

10

A Képviselő-testtilet

í-elhatalrnazza a polgánnestert a szükséges intézkedésrnegtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Határozatról értesül: - Bíró Tamás, 6446 Rém Bajai utca 33/a.
- gazdálkodás, helyben
9.) Napirend
Átruh ázott hatáskiirben h ozott cliintésekrtíl szóló táiékoztató
Irásbeli el terj esztés

papp Imrénérlolgármester
Az anyagot a képvisel -testtilet részéremegkiildttik. Temetési segélyt a jelzett id szakban
nem kellet fizetniink, most hirtelen lett kett halotfunk. ha nincs ehhez kapcsolódó kérdés,
kérem a mellékelt tájékoztat elfogadását.
(A képvisel lestiilet a tójékoztatót eglhang lag tudomásul vette.)

Napirend
két iilés kiiziitt eltelt id szakról szóló táiékoztató
10.)

Szóbeli el terjesztés

paprl Imrénépolgármester
Az anyagot a képvisel -testtilet részére megktildttik, Kérem a mellékelt tájékoztat elfogadását.

(A képvisel -testijlet a tájékoztatót egthangtilag tudomásul vette.)

AYP6-7.2.1-7.4.1.2-16
dszámíI
kisméretííintrastruktriró,, -r és
alapvet szoIgáltatósainak feiIesztésére kiilteríileti helvi kijzutak feilesztése, iinkormánvzaíi
utak kezeléséhez.óIlapotiavít sdhoz, karbgntartásához sziikséges er - és munkagépek besze rzése" v on?tkoz rlálv ázat meutárw alása
Irásbeli el terjesztés

k

.ffigek

Papp Imrénépolgármester
A képvisel k részéremegkiildttik a tájékoztatást a pályázatról. Lényeg, hogy eszk z<iket tudunk igénye|ni az nkormányzati utak karbantartásához. Kéleshalmával konzorciumi megállapodást kell kritntink, mert így jóval nagyobb az esélytink a sikeres szereplésre. A pályázatot
ktizrisen íratjuk, így a ktiltség is megoszlik a két teleptilés kcjz<itt. A sikerdíj t<jbb mint felét,
2,5 Yo-ot a pályázat ktiltségei k<izott el lehet számolni. Öner maximális támogatás esetén
500.000 Ft, melyet a 201'7. évi koltségvetésbe tervezntink kell. 3 ajánlatot kell beszerezni,
mert a pályázatbeny jtásához ezt is be kell csatolni.
erstenmaier Ferenc képvisel

En javaslom, hogy egy homlokrakodót is szerezzunk be, mert nagyon sok munkafolyamatot
meg tud ktinnyíteni.

11

Pa prl I mrénépolgármester

Ha nincs több kérdés,hozzászőlás, kérem altatározati javaslat elfogadását. Aki ezzel egytéft,
kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviseltí-testtilet a j avaslattal 7 igen, 0 nem szavazaítal, tartózkoclás nélktil egyíéríeítés az
alábbi határozatot hozta: )

(xI. 28.) KT

HATAROZAT-i iavaslat
AVP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszám,,vidéki térségekkisméretíi infrastrukt rájának és
alapvet szolgáltatásainak fejlesztésére,Kiilteríileti helyi kiizutak fejlesztése, iinkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához sztikséges er - és

53812016.

m u n ka gép ek

beszerzés

e

"

cím íípály ázati ki írá s ra p ály ázat

b

enyríj tá s a

Rém Kozség Önkorm ányzntánakKépvisel -testtilete (továbbiakban: Képvisel -testiilet) egyhangulag rigy határozott, pályázatot nyrijt be ,,a vidéki térségekkisméret infrastrukttirájának
és alapvet szolgáltatásainakfejlesztésére, Kiilteruleti helyi kozutakfejlesztése, ónkormányzati utak kezeléséhez,állapotjavításához, karbantartásához sztilrséges er - és munkagépek beszerzése " elnevezésu pályázati felhívásra. A felhívás kódszáma: VP6-7 .2.1-7 .4.1.2-16
A Képvisel<í-testi.ilet a pályázatot konzorcium formájában Kéleshalom Kozségi Önkormányzat gesztorságával kozrem kodve kívánja megvalósítani.
A Képvisel -testiilet apályázatban megvalósítandó célkénta2. célterilet jeloli meg, melynek
keretében beszerzend eszktjzok: 1 db hóeke, 1 db gréder, 1 db f,íkasza, 1 db homlokrakodó.
A Képvisel -testtilet sikeres pályázat esetében <jner ként maximum 500.000 Ft-ot (a megnyert támogatás 5 %-a) biztosít a2017. évi kciltségvetés terhére.
A Képvisel -testtilet felhata|mazza apolgárrnestert a sztikséges intézkedésmegtételére.

:
Felelcís:
Határid

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Határozatr 1 értesul: gazdálkodás, helyben

Napirend
Eeyebek

12. )

papp Imrénépolgármester

Az els napirend keretében elfogadtuk

a szociális tl1zifa támogatás szabályair l szóló rendele-

tet. Miután kevesebbet nyerttink apályázaton, mint amit igényelti.ink, ezért ahiányz mennyi-

séget meg tudnánk vásárolni. Javaslom, próbáljuk meg kiegészíteni a ttizifamennyiséget az
igényelt mennyiségig. A Gemenc Zrt. kiildott egy ajánlatot, melynek alapján 53 m3 hárs t zifát AFA-val egyiitt 538.480 Ft osszegért tudnak biztosítani. Ehhez j<in még a szállítási díj,
mely 2.000 Ft + Afa k bméterenként. Aki ezzel egytért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képvisel -testiilet a javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkUl eg,ltérteítés az
alábbi hatórozatot hozta: )

|2

HATAROZAT-i iavaslat
539/2016. (XI.28.) KT
Tűzifavásárlás a 2{J16. évi szociális normatívzr terhére
Rém Község Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhangulag űgyhatározott, a 20l6. évi szociális normatíva terhére tűzifát vásárol aGemecZrtáraján|ata alapján az alábbiak szerint:

Tuzifafqta:

hárs

,

53 m3
Mennyiség:
Ft
424.000
Nettó osszeg:
538 .480 Ft
Bruttó osszeg:
Ft + Ára lm3, osszesen: 126.000 Ft + Áro:160.020 Ft
2.000
díja:
Szállítás
698.500 Ft
Mindosszesen (bruttó):
A Képvisel -testtilet a koltségeket a2016. évi koltségvetés szociális normatíva terhére biztosítja.
A Képvisel -testi.ilet felhatalmazza apolgármestert a szerz dések megkotésére.

:
Felelcís:

Határid

azonnalt
Papp Imrénépolgármester
Határozatr 1 értestil: gazdálkodás, helyben
Paprr Imrénépolgármester
Amennyiben nincs kérdés,hozzász lás, a kópvisel k részérl, a nyílt iilést berekesztem.
(A

polgármester 0z iilést ]7.50 órakor berekesztette.)
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