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Papp Imréné polgármester
Tisztelettel kÖszÖntÖm a zárt képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés
határozatkéPes, minden képviselő jelen van. Javaslatot teszek az ülés*napiiendjére vonatkozó-
an, NaPirendnek a kikÜldÖtt meghívóban szereplőket javaslom elfogadni. Van-e egyéb napi_
rendi Pont felvételére javaslat? Amennyiben nincs, megállapíto-, húy a képviselő_testület az
alábbi napirendet fogadta el.

NAPIREND

1.) Rém KÖzség Önkormányzata 2077, évi költségvetéséről 4l2OI7. (II.22) önkorm ányzati
rendeletének módosításának megtárgyalása
Ír ásb eli előterj e sztés
Előterjesztő: Papp Imréné

? lt fir\lnsági Vízikömű -Szol gáttatő Kft. levelének megtárgyalása
Irás b eli el őterj e sztés
Előterjesztő: Papp Imréné
3,) GÖrhÖnY GergelY 6446 F.ém, Koplaló tanya 85. szám alatti lakos telekegyesítési ügyének
megtárgya7ása
Irás beli elő teri eszté s
Előterjesztő: Papp Imréné
4.) Csatlakozás a Bursa Hungarica 2018. évi Ösztöndíjrendszerhez.
Ir ós b el i el őterj es zté s
Előterjesztő: Papp Imréné
5,) Az ingó és ingatlanok bérleti díjának meghatározásáról szőlő 57/2017. (IL 22.)KT határo_
zat módosításának megtárgyal ása.
Ír ás b e t i e lőterj e szt é s
Előterjesztő: Papp Imréné
6,) A 3I2l2017. (VIII. 02.) KT határozattal elfogadottTop-3.2.1-15-BK1_2016_0003 7 azono_
sítószámú pályázatra vonatkozó szerződ,és módósítása.
Irás bel i el őt e rjeszt é s
Előterjesztő: Papp Imréné
7..) T áj éko ztatő az átruház ott hat árkörb en ho zo tt d ö nt és ekrő 1

Irásbeli előterj esztés
Előterjesztő: Papp Imréné

§ 
. ) Táj ékoz tatő a lej árt hatáidej ű határo zatok ől

Ir ás b el i e l őte rj e s zté s
Előterjesztő: Papp Imréné
9..) Tájékoztatő a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseménveiről
Ir ásb eli előterj es zté s
Előterjesztő: Papp Imréné

10;)59'TYnkaProgramban megtermelt termények felhasználásnak megtárgyalása
Irás b el i előterj eszté s
Előterjesztő: Papp Imréné
1 1.) Egyebek
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l.) Napirend
Rém Közsée Önkormánvzata 2017. évi költségvetésérő| 4/2017.(IJ.22) önkormánvzati

rendeleténeh módosításának megtárgyalása
Ir ásb eli előt erj e s ztés

papp Imréné polgármester
Az előterjesztést megküldtük a képviselő-testület tagsai részére. Megkérdezem a képviselőket,
van-e a napirendhez kapcsolódó kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki egyetér1 a rendelet
terv ezet el fo gad ás ával, kérem, kéz fel emel éss el szav azzon,

(A képviselő-testüleí az elhangzott javaslattal 7 igen, 0 nem szayazattal, tartózkodás nélkül
egyetértett és elfogadta Rém Kazség Onkorméinyzaía Képviselő-testületének t0/2017.(IX. 27.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 20]7. évi kaltségvetéséről szóló 1/2017, (II. 22.)
önkormányzati rendeletének módosításáról. )

2.) Napirend
A kiskunsáei víziközmű-szoleáltató kft. levelének megtárgyalása

Irásbeli előteri esztés

Papp Imréné polgármester
A Kiskunsági Vízikömű-Szolgáltató Kft. melléklet levélben jelezte, hogy a rémi vizműhőz
brtoző építményeken keletkezett bevétel a szolgáItatót illeti, melyet a rémi vízmű karbantar-
tására kell fordítania. Javaslom, hogy az összeget utaljuk át a szolgáltatónak. Aki ezzel egye-
tért, kérem, kézfelemeléssel szay azzon.

(A képviselőlestület az elhangzott javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodós nélkal
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: )

41712017 . (IX. 27.\ KT HATÁROZAT
A Kiskunsági Vízikömű-Szolgáltató Kft. levelének megtárgyalása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testtilet) egy-
hangúlag úgy határozott, a Kiskunsági Vízikömű-Szolgáltató Kft. (továbbiakba: Szolgáltató)
levelét fudomásul veszi.
A Képviselő-testület, hivatkozva a20II. évi CCX. törvény 18, § (1) pontjára, és a2071. évi
CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésére a tulajdonában levő települési viztorony telekommu-
nikációs célból történő hasznosításából beszedett 770.000 Ft-ot átutalj a a SzoIgáltatő részére.
A Szolgáltató köteles az átutalt összeget
1.) a Május 1. utca - Kossuth utca sarkán,
2.) aPetőft utca - Arany János utca sarkán,
3.) a Dózsa utca - Bajai utca sarkán levő
tíizcsap cs eréj ére fordítani.
A Szolgáltató a csere megvalósításról köteles a Képviselő-testületet értesíteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza apo|gármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné polgármester
Határozatről értesül : gazdálkodás, helyben
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3.) Napirend
Görhöny Gergely 6446 Rém. Koplaló tanya 85. szám alatti lakos

telekegyesítési ü gyének megtá rgyalása
Ir ás b e l i előterj e szt é s

Papp Imréné polgármester
Görhöny Gergely 6446 P.ém, Koplaló tanya 85. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be telek-
egyesítési ügyben, Kérelmezi, hogy a képviselő-testület a tulajdonát képező és a 6446 Rém,
belterület 11 hrsz-ú ingatlannak adjon házszámot Javaslom, hogy a rendeletünk alapján a
képviselő-testület a 6446 Rém belterület 1 1 hrsz-ú ingatlannak a Bajai utcanevet és a 66. ház-
számot adja. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testüleí az elhangzott javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
eg,letértett és az alábbi határozaíot hozta: )

418120|7. (IX.27.\ KT HATÁROZAT
Görhöny Gergely 6446 Rém, Koplaló tanya 85. szám alatti lakos
telekegyesítési ügyének megtárgyalása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag űgy határozott, hogy a 6446 Rém, belterület 1 1 hrsz-ú ingatlannak aBajai utcanevet
és a 66. házszámot adja,
A Képviselő-testület felhatalmazza apo|gármestert a szükséges intézkedés megtételóre.

Határidő: azonna|i
Felelős: Papp Imréné polgármester
Határozatről értesül: BKM-i Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala

4.) Napirend
Csatlakozás a Bursa Hlrngarica 2018. évi Ösztöndíirendszerhez.

Ir ás b e l i el őter.i e s zt é s

Papp Imréné polgármester
Ismételten kiírták a Bursa Hungarica 2018. évi
zatot. Javaslom, az elmúlt évekhez hasonlóan
egyetért, kérem, kézfelemel éssel szav azzon.

Osztöndíjrendszerhez való csatlakozási páIy á-
nyújtsuk be pályázati kérelmünket. Aki ezzel

(A képviselŐ-testület az elhangzottjavaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodós nélkul
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: )

41912017. (Ix.27.) KT HATÁROZAT
Csatlakozás a Bursa Hungarica 2018. évi Ösztöndíjrendszerhez.

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgy határozott, csatlakozlk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzaíi Ösz-
töndíjrends zer 2078. évi fordulójához.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert, hogy az önkormányzati csatlakozási nyi-
|atkozat megküldéséről, valamint az,,A" és ,,B" típusú pályázati kiírás megjelentetéséről a
p ály ázati ki írásb an s z erepl ő hat ári dők b etart ás ával gondo skodj on.
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A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer anyagi fedezetét a 2018. évi költ-
ségvetésébe betervezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonndri
Felelős: Papp Imréné polgármester

5.) Napirend
Az ingó és ineatlanok bérleti díiának meghatározásáról szóló
57l2017. (II. 22.) KT latározat módosításának meetárgyalása

Irásbeli előterj esztés

papp Imréné polgármester
Módosítanunk kell az ingő és ingatlanok bérleti díjának meghatározásáról szőló 5712017. (II.

22.)KT határozatot, mert a sörgarnitúrának és a nagy sátornak nem volt bérleti díja. Javaslom
ahatározatot a határozati javaslatban foglaltak szerint módosítani. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület az elhangzott javaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
eg,letértett és az alábbi határozatot hozta: )

420t2017. (Ix.27.) KT HATÁROZAT
Az ingó és ingatlanok bérleti díjának meghatározásárő| szőlő
57120|7. (II. 22.) KT határozat módosítása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgyhatározott, az ingó és ingatlanok bérleti díjáról szőIő 5]12017. (II. 22.)KT hatá-
rozatot az a|éhbiak szerint hatélrozzameg:

I. Lakás céliára szoleáló ingatlan:

a) Május 1, u. I9la
b) Május 1.u.I9la
c) Május L u.26la
d) Május I.u.26lb
e) Dózsa Gy. u. 34.

0 Dőzsa Gy. u. 34.
g) Május I. utca 17 ,

13.700,- Ftihó
1 1.820,-Ft/hó
13.080,- Ft/hó
12.890,- Ft/hó
12.690,-Ftthő
5.490,-Ftlhő
3.800,- Ft/nap

II. Nem lakás céliára szolgáló ingatlan:
a) Május I. u. I9la (garázs) 6.875,- Ft/hó
b) Május 1 , utca 17. közterület (Magyar Telekom) 3.130,- Ftlhő
c) Petőfi u. 33. 25.060,_ Ft/hó
d) Petőfi u. 31. 30.520,- FVhó
e) Petőfi u. 38. 3.800,-,Ft/alkalom

0 Petőfi u. 35. 143.632,- Ftlév
g) 585 hrsz., 20 m2 770.000,- Ft/év
h) Nagyterem (árusítás, kisebb családi rendezvény): 3,800,- Ft/alkalom
i) Nagyterem (bá1,lakodalom) 18,750 Ft/alkalom
j) Oszlopos terem 3.800,- Ft/alkalom
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k) Oszlopos terem f,ítéssel

JII. Lakóineatlan keze|és (+ ÁFA):
a) traktor fuvar, kezelővel
b) traktoros fríkasza hasznáIat, kezelővel
c) traktorral tárcsa, tolólap használal, kezelővel
d) kézikaszálás

IV. Kábel TV hirdetés: tédtésmentes

v. EgYéb (+ÁFA)
1.)

2.)
2.1. Naey sátor: 78.740 Ft + ÁFA
2.2. Sörpadgarnitúra: 787 Ft+ ÁFA

VI. Mentesség
a) Magic Dance Tánccsoport
b) Szülői Szewezet (óvoda, iskola)
c) Fiatal Felnőttek Egyesülete
d) Rémi Szabadidő és Sport Egyesület
e) Karitasz Csoport Rém

6446Rém,Petőfi utca 38.
6446Piém, Petőfi utca 33.
6446Rém, Petőfi utca 33.
6446 Róm, Petőfi utca 33., 38.
6446Ptém, Petőfi utca 38.

8.000 Ft,-/alkalom

6.000,- Ft/forduló
3.500,- Ftlőra
3,500,- Ftlőra
7.200,- Ftlőra

Megnevezés Ft/alkalom
kár esetén fizetendő

Ft
a.) kancsó 40,- 1226,-

b.) pohár pezsgős 10,- 256,-
c.) pohár likőrös 5- I44,-
d.) sörös pohár l0,- 200,-
e.) pohár 0,3 l l0,- 200,-
f.) pohár 0,2 l 5- 150,-
g.) lapos tányér 10,- 4J6,-
h.) mély tányér l0,- 652.-
i.) kis tányér 5- 332.-
j.) sültes tál 70,- l820.-
k.) leves tál 70,- I186.-
l.) evőkanál 5- 280.-
m.) evővilla 5- 280.-
n.) evőkés 5- 576.-
o.) levesmérő 15 -"-) l898.-
p.) pörkölt szedő kanál 1§ _,-) 810.-
q.) 01 l-es merőkanál 20,- 3000.-
r.) 0,5 l-es merőkanál 20,- 2000.-
s.) kenyeres kosár )5--- ) 300.-
t.) bogrács+főző+lánc 500,- 28.000.-
x.) asztaltedtő 200,- 780.-
y.) sótartó (pár) l0,- 400.-
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0 Rémi Sakk Szakosztály 6446 Rém, Petőfi utca 33.
g) Rémi Varjaserdő Vadásztársaság 6446 Rém, Petőfi utca 33.
h) Karitasz Csoport Rém 6446 Rém, Petőfi utca 38.
i) Gyönglvirág Népdalkör 6446 Rém, Május 1 . utca l9.
A Képviselő-testület az I. pontban szereplő lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti díját 3 év
bérleti időtartam után a bérleti díjat 50 oÁ-kal,6 év bérleti időtartam után a bérleti dijat I00 %-
kal emeli.
A bérleti díj összegének meghatározásánál a korábban megkötött szerződés időpontja az
irányadó.
HatáIyát veszti az ingő és ingatlan bérleti díjak meghatározásáről szóló 6812015. (III. 25.) KT
és annak módosításárő| 85l20I5. (IV. 29.) KT HATAROZAT.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonna|i
Felelős: Papp Imréné polgármester
Határozatról értesül: gazdálkodás, helyben

6.) Napirend
A 31212017. (VIU. 02.) KT határozattal elfoeadott TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00031

azonosítószámú pályízatra vonatkozó szerződés módosítása
Ir ás b el i el őt erj e s zt é s

papp Imréné polgármester
A 31212017. (VIil. 02.) KT határozattal elfogadott TOP-3.2.1-15-BK1-2016-0003I azo-
nosítószámú pályéuatra vonatkoző szerződést a vállalkoző tqékoztatása alapján javaslom
módosítani, mert apáláyzat ftí összege költségek vá|tozása miatt csökkent. Aki ezzel egyetért,
kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület az elhangzottjavaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkUl
egyetértett és az alábbi hatórozatot hozta: )

42tl2017. (Ix.27.) KT HATÁROZAT
A31212017. (WII. 02.) KT határozattal elfogadott TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00031
azo n o s ító s zámű p á|y ázatr a v on atkozó sze rző d és m ó d o s ítá s a

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) egy-
hangúlag úgy határozott, a TOP-3.2.t-15-BK1-2016-00031 azonosítószámúpályázatra a Ko-
va Bau Köve Kft-vel (6130 Bácsalmás, Juhász Gy. utca 7., adószám: 25329]16-2-03) kötött
szerződést - a szigetelőanyagok beszerzési árának csökkenése - miatt 220.000 Ft-tal,
2I.2I 1 .443 Ft-ra módosítja.
A Képviselő-testület fe|hatalmazza apolgármestert a szerződés módosításának aláirására.

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné polgármester
Határozatről értesül : gazdálkodás, helyben
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7.) Napirend
Táiékoztató az átruházott határkörben hozott döntésekről

Írásbeli elő t erj e,s zté s

papp Imréné polgármester
Az előterjesztést megküldtük a képviselő-testületi tagok részére. Amennyiben nincs ehhez
kapcso 1 ódó kérd és, hozzászőlás kérem a táj ékoztató el fo gadás át.

(A képviselő-testület az átruházott harárkórben hozoít dantéselcről szóló tájékozíatót egyhan-
gúlag elfogadta.)

8.) Napirend
Táiékoztató a Jeiárt határideiű határozatokról

Irásbeli előterj esztés

Papp Imréné polgármester
Az előterjesztést megküldtük a képviselő-testületi tagok részére, Amennyiben nincs elÁez
kapcso 1ó dó kérd és, hozzásző|ás kérem a táj éko zíató elfo gadás át.

(A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfo-
gadta.)

9.) Napirend
Táiékoztató a két üIés kQzött eltelt időszak fontosabb eseménveiről

Írásbeti előterj e szt'th

Papp Imréné polgármester
Az alábbiak szerint adok tájékoztatást a2017 , szeptember 6-i rendkívüli ülés óta eltelt időszak
fontosabb eseményeiről :

. 2077. szeptember 7-én vezetői értekezletet tartottunk a közös önkormányzat po|gár-
mestereivel. A második félévtől kéleshalmán avezetői értekezletek helvszíne kéles-
halom. Az aktuális feladatokat beszéltük meg.

o 20I] . szeptember 8-án Dávodon tartotta választókörzeti megbeszélését.
. Pápay LászIő jegyző úrra| részt vettünk 20I]. szeptember 9-10-én a Naszvadi napo-

kon, ahol a kitelepítések 70. évfordulója alkalmával rendezett ünnepségeken vettünk
részt.

o 2017. szeptember 15-16-án Jánosha_lmán megrendezésre került a Megyei Közfoglal-
koztatási Kiállítás és szüreti expó. Onkormányzatunk is bemutatta aközfoglalkozta-
tásban termelt, készített terményeket és tárgyakat. Véleményem szerint szép standot
sikerült kialakítanunk.

o 2017, szeptember 15-én Mélykúton vettem részt kacsa vágó és feldolgozó üzem
alapkő letételén.

. 2017. szeptember I9-én a TOP pályázatol<kal kapcsolatos megbeszélésen voltam
Kecskeméten, az aktuális feladatokat tárgyaltuk meg.

o 2017 . szeptember 20-án a Felsőszentiváni Szociális Otthon fennállásának 20. évfor-
dulój a alkalmával rendezett ünnepségen vettem részt.

o 2077. szeptember 24-én Nemesnádudvari Újbor ünnepségre kaptam meghívást, ahol
egyúttal a felújított hivatal épülete is átadásra került.
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Egyebek.
. Augusztus hónapban a BM és a Megyei Munkaügyi Hivatal részérő| közfoglalkoztatá-

si ellenőrzést kaptunk. Az el7enőrzés rnindent rendben talált.
o 2017 . szeptember 29-én szépkoruak köszöntése lesz. Kiss Erzsébetet köszöntöm 95.

születésnapj a alkalmábó1.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatőt elfogadni szíveskedjenek.

(A képviselő-testület a kű alés kozatt eltelt időszakfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót
e glhangúl ag efo gadta. )

Kör*,, rrkup.o g.u .o b uo -. gt..-ffik f"lh u.rr, á lá. r, u k -. gtá. gy u l á, u

Írásbeli előteri esztés

Papp Imréné polgármester
Ismét határozatot kell hoznunk a közmunkaproglam keretében megtermelt termények fel-
használásáró 1. Aki ezzel e gy etért, kérem, kéz fel emel éss el szav azzon,

(A képviselő-tesíület az elhangzotíjavaslattal 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkal
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: )

422l20t7. (IX.L7.\KT HATÁROZAT
Közmunkaprogramban megtermelt termények felhasználásnak megtárgyalása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testtilet) egy-
hangúlag úgy határozott, a 2017. évi START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében
megtermelt ótkezési burgonyát a szociális tűzifában részesülők között kell szétosztani.
A megtermelt vöröshagymát a közmunkások részére kell létszámarányosan kiosztani.
Mindösszesen felosztható étkezési burgonya mennyiség: 4,380 kg
Mindösszesen felosztható vöröshag}.rna mennyiség: 530 kg
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné polgármester
Határozatről értesül : gazdáIkodás, helyben
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11.) Napirend
Egyebek

papp Imréné polgármester
Megkérdezem a képviselő-testi,ilet tagtrait, az egyebek napirend keretében van-e kérdés, hoz-
zászőlás? Amennyiben nincs több kérdés,hozzászőIás, a nyílt ülést berekesztem.

(A polgármester az ülést 18. ] 5 órakor

?^Itu.fu*'
polgármester

i e g,lz ő kö nyv -hit e l e s ít ő
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