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A képviselő-testü leti ülés h elve : Kőzségháza tanácstetme

Jelen vannak:

Papp Imréné polgármester,

Bobár András képviselő

Fuszenecker Jánosné képviselő

Sere Ágnes képviselő

Távol van:

Katusné Gulyás Csilla alpolgármester

Gerstenmajer Ferenc képviselő

Kiss László képviselő

Áilandó meghívott:

Papay Lászlő jegyző.
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Papp Imréné polgármester
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés hatá-

rozatképes, 4 képviselő jelen van. Javaslatot teszek az ülés napirendjére vonatkozóan. Napi-
rendnek a kiküldött meghívóban szereplőket javaslom elfogadni. Van-e egyéb napirendi pont
felvételére javaslat? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a képviselő-testület az alábbi
napirendet fogadta el.

NAPIREND

1.) Rém Község ÖnkormányzaíaKépviselő-testületének a szociális célútűzifatámogatás el-
o sztás áról szó 1ó önko rmányzali rend el etének me gtárgyal ás a

Ír ásbeli el őterj e szté s
Előterjesztő: Papp Imréné polgármester

2,) Szo ciáiri s célú tűzifa vásárl ásra vonatkozó áraj ánl atok megtárgyal ás a

Írásbeli előterj eszíés
Előterjesztő: Papp Imréné polgármester

3 . ) S zo ci áli s célú tűzifa szá||itásár a vonatkozó áraj ánl atok me gtárgyal ás a

Irásbeli előterj esztés
Előterjesztő: Papp Imréné polgármester

4.) Az üzemi konyha működtetésre vonatkoző pályázat kiírása.
Ír ásb e l i e l őt erj e s zt é s
Előterjesztő: Papp Imréné polgármester

5.) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó pályázati kiírás megtárgyalása
Ir ás b el i el ő t erj e szt é s
Előterjesztő: Papp Imróné polgármester

6.) A fogorvosi kezelőegység vásár|ására (TOP 4.1.I-|5-BK1-2016-00006) adott árajánlatok
megtárgyalása
Ir ásb eli el őterj e s zté s
Előterjesztő: Papp Imréné polgármester

J.) nem Község Polgármestere 2017 . évi munkája értékelésének megtárgyalása
Ir ás b e li e l őterj e s zt é s
Előterj esztő : Bobár András Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese

8.) Egyebek
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1.) Napirend
Rém község Önkormányzata képviselő-testületének

a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló
önkormányzati rendeletének megtárgvalása

,rrr"r,*,"-r]rrr-,

Papp Imréné polgármester
Az előterjesztést a képviselő-testületi tagok részére megküldtük. A rendelet tervezet hasonló
tartalmú, mint az előző évi és figyelembe vettük a páLyázati kiírás tartalmát is, Megkérdezem
a képviselő-testület tagjait, amennyiben van, a napirendhez kacsolódó kérdéseiket tegyék fel.
Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet tervezetet, kérem, kézfelemelésse| szavazzon.

(A képviselő-testület a javaslattal 1 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkal egyetértetí és

elfogadta a Rém Község Onkormányzata Képviselőlestületének a helyi szociális célú tűzifa
támogatás szabályairól szóló 11/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendeletet.)

2.) Napirend
Szociális célú tűzifa vásárlásra vonatkozó áraiánlatok meetárgyalása

Ir ás b e l i el őterj e s zt é s

Papp Imréné polgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai részére megküldtük. Tűzifát csak a MAK által
kijelölt állami cégtől tudunk vásárolni, mely jelen esetünkben a Gemenc Zrt., ezértjavaslom
az á|taluk megküldött szerződés tervezet elfogadását. Aki a szerződés tewezet elfogadásával
egyetért, kérem, kézfelemel éssel szav azzon.

(A képviselő-testület ajavaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, íartózkodás nélkal egyetértett és

az alábbi határozatot hozta: )

53612017. (xI. 8.) KT HATÁROZAT
Szociális céI.ű tűziía vásárlásra vonatkozó áraj ánlatok me gtárgyalás a

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgy határozott, a szociális célű túzifa vásárlásra vonatkozó árajánlatok alapján a

Gemenc Zrt-vel (6500 Baja, Szent Imre tér 2.) köti meg a melléket szerinti fatermék adásvé-
telre vonatkoző szerző dést.
A Képviselő-testiilet felhatalmazza apolgármestert a szükséges intézkedés megtételére,

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné helyben
Határozatről értesül : gazdálkodás, helyben

4
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3.) Narlirend
Szociális célú tűzifa szállítására vonatkozó áraiánlatok megtárgyalása

Ir ásb eli e lőterj e s zté s

parrp Imréné polgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai részére megküldtük. Tekintettel arra, hogy a szoci-
ális célú tűzifapályázaí költségei között a szállítás költségei nem szerepelnek, a szállítás költ-
ségei minket terhelnek. 2 árajánlatot kéfiünk, melynek alapján Scherer Norbert borotai vállal-
koző ajánlata a kedvezőbb. Aki egyetért azza|, hogy a kedvezőbb árajánlatot adó vállalkozó-
val kössünk szállításr a szerző dést, kérem, kézfel emeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkul egyeíérteít és
az alábbi határozaíot hozta: )

53712017 . (xI. 8.) KT HATAROZAT
Szociális céIú tűziíaszállításra vonatkozó áraj ánlatok megtárgyalása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgy határozott, a szociális célű tűzifaszá|litásra vonatkozó árajánlatok alapján a
Scherer Norbert egyéni vállalkozóval (6445 Borota, Petőfi utca 2., adőszám: 62'/20023-2-23)
köti meg a szociális célú tűzifaszállitásra vonatkozó szerződést, 140 m3 x 3.175 Ft/m3 :
444.500 F t, azaz négyszáznegyvennégy ezer ötszáz forint értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné helyben
Határozatről értesül : gazdálko dás, helyben

4.) Napirend
Az üzemi konvha míiködtetésre vonatkozó pályázat kiírása.

Ir ás b el i e l őterj e s zté s

papp Imréné polgármester
Az előző ülésen döntöttünk arról, hogy a konyha üzemeltetésére vonatkoző szerződés felbon-
tására vonatkozó bejelentést elfogadjuk Gertenmajer Ferenctől,2017. december 31. napjával.
Tekintettel arra, hogy az étkeztetés kötelező önkormányzati feladat, javaslom, írjunk ki pályá-
zatot a konyha üzemeltetésére. Aki ezze| egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselŐ-testület a javaslattal, 1 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil eg1,1etértett és
az alábbi határozatot hozta: )

53812017. (xI.8.) KT HATÁROZAT
Azüzemi konyha működtetésre vonatkoző pályázat kiírása.

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgy határozott, a tulajdonát képező üzemi konyha működtetésére pályázatot ír ki, a
mellékelt p ály ázati kiírás alapj án.
Apá|yázaíi kiírást a r.vww.rem.hu honlapon közzé kell tenni.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgárrnestert a szükséges intézkedés megtételére.



Határidő: azonna]ri

Felelős: Papp Imréné helyben

5.) Napirend
A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó

pálváz,ati kiírás meetárgyalása
Irósb eli előt erj e szt é s

Papp Imréné polgármester
A kötelező folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást jelenleg a katasztrőfavédelmi igazga-
tóság kijelölése alapján a Bakos Kft. látja el. A kijelölés 1 évre szól, mely december 31-én
|ejár, ezért pá|yázatoí kel kiímunk, melyet a honlapunkon javaslok megjelentetni. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület a javaslattal, 1igen, () nem szavazattal, tartózkodás nélkül egyetértett és

az alábbi határozatot hozta: )

53gl2017.(xl.8.) KT HATÁROZAT
A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó
pá|y ázati kiírás megtá rgyalás a

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgy határozott, a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó pá|yázatt

kiírást elfogadja a melléklet szerint.
Apá|yázati kiírást a www.rem.hu honlapon kőzzé kell tenni.
A Képviselő-testület fe|hatalmazza apolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné helyben

6.) Napirend
A foeorvosi kezelőegvsée vásárlására (TOP 4.1.1-15-BK1-2016-00006)

adott áraiánlatok megtárgyalása
,rrrr"*,"-rJ^r-,

papp Imréné polgármester
A TOP program keretében vállaltuk, hogy fogorvosi kezelőegységet szerzünk be. Erre meg-
kértük a 3 árajánlatot. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, mondják el javaslataikat,
tegyék fel kérdéseiket a napirendhez kapcsolódóan.

Bobár András képviselő
Javaslom a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel az eszkőzvásárlásra vonatkozó szerződést
megkötni.

papp Imréné polgármester
Aki a határozatijavaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-íestület ajavaslattal, 1 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkUl egyetértett és

az alábbi határozaíot hozta: )



54012017. (x|.8.) KT HATÁROZAT
A fogorvosi kezelőegység vásárlására (TOP 4.1. 1-15-BK1-2016-00006)
adott árajánlatok megtárgyalása

Rém Község Önkormányzaíának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag úgy határozoít, a fogorvosi kezelőegység vásárlására (TOP 4.1.1-15-BK1-2016-
00006) adott árajánlatok közül az ENZE DENTAL Kft. árajánlatát fogadja el3,444.000 Ft
összegben.
A Képviselő-testület a támogatási összeg és az árajánlat különbözeíét a 2017 . évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné polgármester
Határozatről értesül : gazdá|kodás, helyben

7.) Napirend
Rém Község Polgármestere 2017. évi munkáia értékelésének megtárgyalása

,r^*r, ,--rJrrr*,

Bobár András Pénzügyi Bizottság elnökhelyettese
A képviselő-testület minden év novemberében értékeli a polgármesternek az adott évi munká-
ját. Figyelembe véve a benyújtott pályázaíokat és azok a|aplán megvalósult fejlesztéseket a
határozati javaslatban foglaltak alapján javaslom a polgármesternek 1 havi illetményének
megfelelő jutalmat megállapítani.

schere Ágnes képviselő
Támogatom az l havi illetménynek a kifizetését.

panp Imréné polgármester
Személyes érintettség miatt tartőzkodok a szavazástól. Aki ahaíározati javaslatban foglaltak-
kal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület a javaslattal, 4 igen, 0 nem szavazattal, ] tartózkodás mellett egyetértett
és az alábbi határozatot hozta: )

541/2017. (xI. 8.) KT HATÁROZAT
Rém Község polgármestere 2017. évi munkájának értékelése

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testüle!) egy-
hangúlag úgy határozott a 2017. évi költségvetésben Papp Imrénének, Rém Község Onkor-
mányzata polgármesterének 2017. évben végzett munkája alapján az alábbj kiadásokat enge-

délyezi a 2017 . évi költségvetés normatív jutalma kormányzati funkció előirányzaton belül:
- 1 havi illetménynek megfelelő jutalom:
- szociális hozzájárulási adó:
Mindösszesen:

398.900 Ft
87.758 Ft

486.658 Ft
A Képviselő-testtilet felbatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedós megtételére.



Határidő: azonnali
Felelős: Pápay Lászlő jegyző
Határozatről értesül. gazdá|kodás, helyben

8.) Napirend
Egyebek

papp Imréné polgármester
A 2011 . évi normatíva felhasználása során jelentős még a tartalékunk az a|ábbi 3 jogcímen:

Zöldterületgazdá|kodássalkapcsolatosfeladatokellátása 2.801.043Ft
Köztemetőfenntartássalkapcsolatosfeladatoktámogatása I.252.257Ft
Közutak fenntartásának támogatása 2.742.160 Ft
Tekintettel arra, hogy ezen 3 jogcím között át lehet csoportosítani, javaslom, hogy a temetőbe
egy urnafalat alakítsunk ki és a hozzá vezeíő utat pedig ki hasonló szürke térburkoló kőből
építsük meg. Megkérdezem a képviselő-tagatt, ehhez kapcsolódóan mondják el véleményei-
ket, tegyék fel kérdéseiket.

Bobár andrs képviselő
Támogatom az elképzelést. A temető térképen is szerepel egy urnafal, és azt gondolom,
előbb-utóbb az urnás temetkezésre is szükség lesz.

schere Ágnes képviselő
Javaslom, kérjünk árajánlatot az urnafal kialakítására és a hozzá vezető út megépítésére, és
parkosítsuk is a területet.

papp Imréné polgármester
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület a javaslaítal, 1 igen, 0 nem szavazattal, ] tartózkodás mellett egyetértett
és az alábbi határozatot hozta: )

14212017. 
(XI.8.\KT

Arajánlat kérése urnafal és járda kialakítására
HATÁROZAT

Rém Község Onkormányzatának Képviselő-testiilete (továbbiakban: Képviselő-testület) egy-
hangúlag űgyhatározott a2077. évi költségvetésben szereplő normatíva (temető és zöldterület
normatíva) terhére árajánlatot kell kérni urnafal kialakítására és a hozzá vezető térburkolat
megépítésére.
A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a 3 db árajánlatot adó cég
közül a legkedvezőbb árajánlatot adó céggel kössön szerződést.

Határidő: azonnali
Felelős: Papp Imréné polgármester
Határozatről értesül: gazdáIkodás, helyben
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Parlp Imréné polgármester
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testület tagjait, november 29-én közmeghallgatásra kerül
sor a kis kultúrházban 17.00 órakor.
Ugyanezen a napon kerül sor az óvoda átadóünnepségére. A meghívókat a jövő héten küldjük
ki.
Miután nincs több napirend, és amennyiben nincs kérdés, hozzászőlás a napirend keretében, a
rendkívüli nyílt ülést berekesztem.

(A polgármester az ülést ]7.55 órakor berekesztett+-*

'} l r\
1*+,6 [it,xr1u
PaÉÉ Imréné
polgármester

Tl,fu(|,,t,,(Í,, )Bobár András
( 
1/gy, a ka ryv - h i t e l e s í t ő


