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papp Imrénénolgármester
Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatás rósztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés határozaíképes, 6 képviselő jelen van. Javaslatot teszek az ülés napirendjére vonatkozóan. Napirendnek
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.) Beszámoló Rém Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2017 , évi munkájáról.
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő : Papp Imrénépolgármester

2.) Kérdések, bejelentések

Narlirend
Beszámoló Rém Közsée Önkormányzata Kérrviselő-testületének 2017. évi munkáiáról.
Szóbeli előterjesztés
1.)

Papp Imrénq. polgármester
Rém község Onkormányzata Képviselő- testülete és a magam nevében tisztelettel köszöntöm
Onöket a2017 . évi közmeghallgatásos testületi ülésen! Minden évben november hónapban
tartjuk, most is kövedük a hagyományokat.
Engedjék meg, hogy tájékozíatást adjak az eltelt év önkormányzatt és testületi munkájáról,
illetve településünket érintő dolgokról,
Néhány statisztikai adat:
Lakosság:I24l fő
Születések száma:15 fő
Jelenlegi terhes anyák száma: 15 ftí
Halálesetek száma: 76 fő
Önkormányz atunk szew ezeti működés éb en válto z ás nem történt.
Magyarországhelyi Önkormányzatáről szóló törvénye szerint közös önkormányzatibivata|
működik továbbra is Borota, Kéleshalom, Rém településekkel, borotai központtal.
Községünkben kirendeltsóg működik, így az ügyfelfogadás és ügyintézés továbbra is biztosított lakóink számára. Az irodai munkát egy fő közfoglalkoztatott segíti.
P.ápay Lász|ő jegyző heti három fólnap fogadja az ügyfeleket, illetve végzihtvatali munkáit.
Onkormán yzati gazdálko dásunk.
Magyarországon a hatályos jogi szabályozás, mindenekelőtt az önkormányzati törvény alapul vétel ével a hel yi önkorm ány zatok b ev étel ei
- saját bevételek: helyi adók, bérleti díjak
- állami hozzájárulások, támogatások.
Onkormányz atunk 20 1 7 . évi költségvetés ét önkormányzati rendel e tb en szab ál yoztuk.
A helyi önkormányzatok költségvetéséből kell finanszirozni mindazon feladatot, amelyek
ellátását az önkormányzati töwény vagy más törvények kötelezően helyi önkormányzati hatáskörbe utalnak, vagy amelyek önként vállalt feladataiként jelentkeznek.
Néhány adat a költségvetésből:
:

Eves költségvetésünk mintegy 235 millió forint, ebből 174 millió forint állami támogatás,25
millió forint saját bevétel - adók, 36 millió forint 2016. évi maradvány pályázati pénzeket és
némi tartal ékot íartalmaz.
Ezenpénzösszeg tartalmazza,. település fenntartás, közvl|ágitás, zöldterület kezelés, temető,
társulási hozzájáruIások, közút, bérek és szemólyi járulékok, szociális juttatások, beruházások,
felúj ítások, val amint Óvo dánk műkö d és ének fenntartás a.
Az elmúlt évben már említettem azűgy nevezett ASP rendszert, amely 2018. januárjától indul, a program központi és országos méretű. Minden gazdálkodási, iktatási, adóval kapcsolatos feladatainkat ebben kell rögzíteni. A programba a belépós minden önkormányzat számára
kötelező volt, a rendszer kiépítésepá|yázati fonásból történt. Apályázatot a gesztor hivatalnak kellett benyújtani.
A kollégák már részt vettek a felkészítéseken,bonyolult és nem egyszerű feladat lesz.
Kifi zetetlen számláink nincsenek, tehát likviditási gondj aink nincsenek.
A társulási hozzájáru|ásokat időben megfizettük, illetve ezek egy részének ftnanszirozására
ebben az évben is települési önkormányzatok rendkívüli támogatásaként pályázatot nyújtottunk be.

Az állami bozzájárulásokat kizárólagosan

a megengedett feladatokra fordítottuk, élve az eset-

1eges átcsoporlosítások lehetőségével,

A szociális normatíva az,

ame|yet csak szociális célra lehet felhasználnt lakást-enntarlási támogatás, rendkívüli települési támogatás, amely magában foglalja a temetési segély és a köztemetést is. A temetési segéll jövedelem határ nélkül igényelheti az, akinek közeli hozzátartozőja elhunyt.
2017-os évben is támogattuk a gyermek születéseket és aházvásárlókat is.
Ebben az évben is minden óvodás és általános iskolás eljuthatott csoport és osztálykirándulásra, melyhez mindenki számáta a teljes költségét biztosítottuk.
Iskolakezdési és óvodáztatási támogatásban részesítettikaz idejáró gyermekeket.
Az iskolások 10 ezer, az óvodások 5 ezer forintos Erzsébet utalványt kaptak szeptember hónapban, a felsőbb iskolások pedig októberben 5 ezer forint készpénzí.
December hónapban ismét tervezzik Erzsébet utalvány osztását a rémre járó óvodásoknak és

iskolásoknak, a rendelkezésünkre álló szociális normatívától fiiggően.
Az elmúlt évben a közmeghallgatásos testületi ülésen elmondtam, hogy nem áll módunkban
minden rászoruló szociális problémájának megoldása, azokat mindössze enyhíteni tudjuk. Ez
igaz a továbbiakban is.

Ut

Járdafelújítás nem történt. Pályázati forrásból sikerült négy útszakaszt teljes egészében felújítani, illetve kátyízására is sor kenilt. Remélem, nincs most jelenleg olyan gödrös, kátyús rész,
amely problémát okozna, kivéve a bekötő utunkat, ami a Közút kezelő fenntartásában van.
Egyes részei siralmas állapotban vannak.

Önkormányzati épületek

Az egy év alatt többször kellett költenünk az önkormányzatt épületekre.
A tönkrement, meghibásodott dolgokat, berendezéseket megjavítottuk, esetleg pótoltuk. Nag.yobb összeget saját forrásból nem biztosítottunk.
Ures, bérbe adható ingatlanunk jelenleg nincs, mind lakott.
20 1 6-os évtől munkavédelmi szakembert

foglalkoztatunk, amely kötelező.
A kötelezően előírt szabályzataink megvannak, érvényesek, a jogszabá|yi változásoknak megfelelőek.
Az önkormányzatnál dolgozókat munkahelyi baleset és tűzvédelmi oktatásokban részesíti.
Rendszeresen ellenőrzés folyik az állami szervek felől. A Magyar Államkincstár a2OI6. évi
költségvetésünket ellenőrizte, javítható hiányosságokat talált, amelyek már e|végzésre kerültek.
A belső ellenőrzés az áfa bevallásokra és azok nyilvántartására terjedt ki, valamint vizsgálta a
normatívák felhasználását a20l6-os évre vonatkozóan, ezen belül kiemelten a közétkeztetést.
A Katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzést folytat, így a Parkerdőben a száraz ágak levágását kellett megoldanunk, amely emelőkosaras géppel vállalkozó által történt.
November hónapban közművelődési ellenőrzést is kaptunk.
Támogattuk a helyi civil szervezeteket és szerveződéseket. A támogatottaknak december hónapban el is kell számolniuk a kapott támogatással, illetve a támogatottak egy része már ezt
év közben megtette. Az elszámolásnak beszámolót is kell lartdrmaznla, hogy hogyan valósultak meg céljaik.
A szew ezetek rend ezvényei n rend szeres e n r észt veszünk,

Említéstkell tennem a Rémusz Alapítványról, aki támogatja a gyermekeket, akik valamilyen
oktatási intézményben tanulnak, illetve az óvodás koruakat is. Ez óv augusztusában az előző
évihez hasonlóan is több mint 40 fo kapott az Alapitványtól támogatást.
2017-es évben sem volt adómérték emelés. A helyi adóbevételeink nem 100 %-ban teljesültek. Van elmaradás az adőnemeknél, de folyamatosan történnek még befizetések.
Köszönet a lakosságnak és vállalkozásoknak az adők késedelemmentes teljesítéséért.
Képvi selő-testületi munka:
Képviselő- testületünk előre meghatározott munkarend szerint ülésezik. Minden hónapban
tartunk testületi ülést, melyet pénzügyi kérdések megvitatásában mege|őz aPénzűgyi Bizottsági ülés. Ebben az évben több rendkívüli ülést is tartottunk, ahogy az ügyek megkövetelték,
aszerint. Alpolgármester asszonnyal heti szinten tarlunk megbeszélést az önkormányzatot
érintő ügyekben, kérdésekben.A Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei a www.rem.hu
honlapon megtalálhatók. A testületi rendeletek, illetve közérdekű információk is olvashatók.
A honlapunk időnként nem naprakész, néha több dolog miatt is. Aki követi, attól elnézést
kérek.
A helyi te|eviziő is működik, a hirdetések mindenki számára továbbra is ingyenesek.
eljenek a 1ehetőséggel.
Intézmények:
A Rémi Szivárvány Napközi Otthonos Ovodánk továbbra is saját fenntartású, 3 óvodapedagyermeklétszám 39
fő.
gógus és 2
dajka dolgozik, a
fog
teendőket,
decemberben
áI|amvizsgázni.
vezetői
Szőke Barbara |átja el a
A feladata el|átásához szüksége volt a vezetőképző elvégzésére.
Az óvodai feladat ellátás anyagi szempontból zökkenőmentes volt, annak ellenére, hogy az
állami támogatás mellett jelentős összeget kellhozzá tennünk az ővoda fenntartásához.
Az épület energetikai korszenísítésérebenyújtott úgy nevezett TOP program páIyázatunk fizlkai megvalósítása befejeződött, a pénzúgyiés egyéb elszámolás pedig a következő időszakban fog megtörténni, A pá|yázati összeg nem volt teljesen elég a kivitelezésre, a belső festést,
a folyosói falburkolatot már saját költségünkből f,rnanszíroztuk.
Az épület 15 cm-rel történő beburkolása, a nyilászárők cseréje, a fodém szigetelése mindmind kötelező elem volt. Az elkövetkező években a fenntartás költségeinek csökkenése fogja
ígazolni a korszerűsítés fontosságát.
Jó hír, hogy néhány hónap után ismét visszaköltözhetnek az ővoda lakói a felújított épületbe.
Holnap délután 4 órakor minden érdeklődőt szeretettel várunk az átadó ünnepségre!
Gyülekező az ővoda előtt, ott kezdődik, de néhány perc után benn az épületben folytatódik
tovább. Akinek kedve és ideje engedi, jöjjön el, nézze meg óvodásaink ünnepi műsorát.
Közösségi szol gáltató hely, könyvtár, közö ss égi ház, kulturáli s élet :
A kulturális feladatokat jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtár közfoglalkoztatottja Mészárosné Ilcsik Ágnes látja el. Mellette heti négy órában Fuszenecker Jánosné is a Könyvtárban
dolgozik.
A könyvtárunk a Katona József könyvtár fennhatósága alatt áll. Evközben többször kapunk
könyv csomagot, egy alkalommal mintegy 150 ezer forint értékben, folyóiratokat, ezze| is
gyarapitva a könyvtár állománfi. Nemrégiben új nyomtatóval és, egy projektorral gyarapodtunk.
A közösségi szolgáltató hely az év nagy részébenszombaton is nyitva tart. Egész évben rendelkezéséreáll a lakosságnak: könyvkölcsönzés, intemet használat, bérletek, gáz és villany
lejelentés. Folyamatosan vannak rendezvények, programok, lakossági megkeresések, civil
szervezetek programjai. Az épületek, termek kihasználtsága a 20|7-es évben is jónak mond-

ható. Minden hagyornányos rendezvényünket ebben az évben is meg tudtuk tartani, a 2017.
évi költségvetésben különítettünk rá el pénzösszeget. A rendezvényekhez, amit csak lehet,
magunk készítünk eL, ezzel is csökkentve azok költségeit. A közösségi rendezvényekre pedig
mindig szeretettel várjuk az érdeklődőketI A következő ilyen közösségi rendezvényeink: december 16-án az ádventijótékonysági vásár , december 22-én a falukarácsony és a december
3 l-én a szilveszteri bál.

Védőnői szolgáIat:
Védőnőnk Schauerné Katona llona, aki terhes és csecsemő, valamint óvodai és iskolai gondozási feladatokat is ellát. Feladatkörén kívül rendszeresen részt vesz egyéb közösségi rendezvényekben, illetve szeívez egészség témában programokat, pénteki napokon működteti a Baba- mama klubot. Védőnőnk jogosítvánl szetzett méhnyakrák szűrés elvégzésére.Kérjük
éljenek a lehetőséggel.

A vizsgá|at ingyenes

és helyben van.

Fogorvosi szolgálat:
Dentál Doktor Kft. végzi a fogorvosi feladatok ellátását községünkben.
A fogászati ellátást az OEP ftnanszirozza. A fogászati e||átás során vannak azonban feladatink
és kötelezettségeink, mint pl. spóra vizsgáIat, veszélyes hulladék elszállítatása. Fogászatunk
megfelel az ANTSZ előírásainak.
Megkezdődött az egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázatunk kivitelezése.
Itt a fogorvosi szolgálat eszköz fejlesztését,valamint mozgáskorlátozotti feltételek megvalósítását céloztuk meg, mintegy 10 millió összegben. Itt is vannak kitételek: eszközbeszerzés
nincs felújítás vagy energetikai korszenísítésnélkül. Az energetikai korszenisítés mát 2014ben megtörtént. Megvásárlás és beszerelés alatt áll a fogorvosi szék, melynek vételáta 3, 4
millió forint. Számunkra fontos a gyors beszerelés, hiszen arégi egysóget béreltük.
Iskola:
A Rémi Általános Iskola állami fenntartás a\att áll, a 2017l20l8-as tanévet 72 gyermek kezdte
meg. Az iskolával jó kapcsolatot ápolunk. Az iskolások az ovisok mellett rendszeres fellépői
rendezvényeinknek. Az iskola életétfigyelemmel kísérjük, lehetőségeink szerint segítjük is.
A tanév alsó és felső tagozattal indult, reméljük, hogy továbbra is így működhet iskolánk.
Járási ügyintézés:

Heti egy alkalommal Abonyi Lász|őné ügysegéd fogadja a községházán a rémi ügyfeleket,
így nem kell mindenért beutazni Jánoshalmára. A 2017-es évben ügykörök nem kerültek át a
Járás hatáskörébe. Az aktuális információkat az ügysegéd folyamatosan kirakja a hirdető tábIár a a

kőzségháza fol

yo sój án.

A jánoshalmai Kormányablaknál lehetőség van a lakosságnak különféle ügyeket. A teljesség
igénye nélkül: szociális ügyek, nyugdlj ügyek, egyszenísítetthonosítás, lakcím, hadigondozotti ellátás stb.

Közbiztonság:
A körzeti megbízotti feladatokat továbbra is Vén Lászlő látja el településünkön. Körzeti megbízottunk mellett a jár& szo|gálat rendszeresen látogatja a települést.
A körzeti megbízottak már nincsenek minden nap a településeken, átszo|gálnak másik településekre.

Sajnos azonbannálunk is történnek időnként lopások.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság több alkalommal szervez tájékoztató konferenciákat, ahol
térségünk rendőri munkájáról, közbiztonságáról esik szó. Rém nem emelkedik ki a járás többi
települései közül sem közlekedési balesetekben, sem bűnügyekben.

Házi segítségnyújtás,családsegítő és gyermekjóléti szolgálat:
Mindhárom ellátást a Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézménylátja el, ők fizetik és
foglalkoztatják a gondozónőket és családsegítőt.
Aházi segítségnyújtáskeretén belül működik a szociális étkeztetés is. Kedvezményesen kaphatnak ebódet az arra rászorulók, Az étkeztetéssel és a szociális otthoni elhelyezéssel kapcsolatosan Sere Ágnessel kell felvenni a kapcsolatot.
A házi segítségnyújtásban gondozottakat önkormányzatunknak kötelező orvoshoz, szükség
szerint kőrházba száLIítani,Ilyen alkalmakkor, ha van hely a gépjárműben, akkor mást is el
tudunk vinni vizsg álatr a.
A családsegiíő szolgálat munkatársát Kovács Bernadetteí a jegyzői irodában csütörtöki napokon találják meg az ügyfelek, illetve kdzis helyzet esetén bármikor hívható.
Etkeztetés:
Településünkön a közétkeztetést vállalkoző |átja e| ez év december 31. napjáig. Biztosította a
felnőtt és gyermekétkeztetést. Gerstenmajer Ferenc vállalkozó az adag szám csökkenésére
hivatkozva vissza adja önkormányzatunknak. A konyhánk januártól melegítő konyhaként fog
működni, az étkezőket hátrány nem éri, a gyermekeknek biztosítjuk a helyben étkezést,az
időseknek aktszállitást továbbra is. Külsős ótkezés megoldására is van lehetőség.

Ebben az évben is a szünidei gyermekétkeztetést, a hátrányos és halmozottanhátrányos gyermekek részérebiztosítanunk kell. A szülő kérelmére a déli meleg ftíétkezéstköteles biztosítani az önkorm ányzat ingyenesen. Bölcsődés , azaz 5 hónapos kortól , 1 8 éves korig, fi.iggetlenül
attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e.
Tájékoztatom az éintetteket, hogy a téli szünetben 4 munkanapon keresztül biztosítjuk az
ebédet. Az ebédértkérem, feltétlen jöjjenek be!

Az elmúlt évekhez hasonlóan megtettünk mindent annak

érdekében, hogy településünk közterületei, parkjai, és temetőnk tiszta és rendezett legyen.
A Parkerdőben néhány fát még ki kellett vágnt, a száraz ágakat el kellett távolítani, amelyet
mint már említettem külsős vállalkozőval végezhink el. Lehetőségünk van közterületen a lakosság részéreis a magasra nyúló ágakat levágatni, amely a lakosság számára ingyenes lesz.
A vállalkozó megtekinti a helyszíneket. Ezt a munkát zöldterület normatíva terhére végeztet-

jük el.
Ugyanebből a forrásból kerülnek új növények az intézmények elé beültetésre.

Folyamatosan próbáltuk rendben tartani szemétszedéssel,gazmentesítéssel a faluközponton
kívül eső területeket is. Azonban a lakosságnak is kell tenni azért,hogy a környezetünk tiszta
és rendezett legyen. Köszönöm,
hogy ebben a törekvésben részt vesznek.
Az évt egy alkalommal történő lomtalanítást már a lakosságnak személyesen kell megrendelni. A zöldhulladék elszállítására évente több alkalommal kerül,sor, zöld zsák a hivatalban
térítésmentesenkapható. A lakóingatlanok elé kihelyezett zöld hulladékot elszállitják. Az
ágakat és gallyakat kérik kévékbekötni.
Természetesen biztos vagyok abban, hogy elkenilheti a f,rgyelmünket valami, ezért a lakosság
segítségétkérem egy-egy j elzéssel.

Időnként a közvílágitásban is van meghibásodás, amit legtöbbször csak az ott élők észlelnek,
ezér1 kérem mindenkit, jelezzenek felénk, hogy a hibát rövid időn belül tudjuk jelenteni a
szolgáltatónak. Azonban az utóbbi időben a javítási idő kitolódott az eddigiektől eltérően több
nappal.
Temető:

Temetőnket egész évben gondoztuk, megpróbáltuk az elhagyatott helyeket gaz- és gyom mentesíteni. A ravatalozó épülete rendben van, azonban már a következő évben véleményemszerint külső festésre fog szorulni és apróbb javításokra.
urna temető létesítésébekezdtünk, valamint a hozzá vezető térkő lerakásába. A tervezett
munka ftnanszirozása állami támogatásból lesz megvalósítva.

A

temetőt folyamatosan ellenőrzi a Járási Kormányhivatal, az ellenőrzések hiányosságot nem
tapasztaltak ebben az évben.
A temetővel kapcsolatos adminisztráciős feladatokat a Plébánia Hivatal látja el, a megváltott
sírhelyek utánszerződésben meglatározott díjat utal át Önkormányzatunk számára. Az átatalt
összeg a temető fenntartására fordítható.
A temető rendben tartása önkormányzati feladat, de sokat köszönhetünk azoknak is, akik
rendszeresen gondozzák hozzátartozőik sírj át. Köszönöm !

Ivőviz:
2009-es évben kezdődött a Dél- alöldi Ivőviz minőség javító program amelynek hatását sajnos érezhettük, sok háztartásban szinte ihatatlan volt a víz. Akkor a szolgá7tató kérte a lakosság ttirelmét, miszerint változni fog. Sok minőségi probléma után talán most már elmondhatjuk, hogy ihatóbb a vizünk. Többek jelezték, náluk nincs probléma, többen pedig azt, hogy
nem túl jő avíz.
Közmunkaprogram
Ebben az évben is kellett csatlakoznunk az országos közmunkaprogramhoz: start mezőgazdasági, hosszűtávú, belterületi utak, kültenileti utak és a helyi sajátosságokban folyik a munka.

A közel 50 fős létszámot folyamatosan kell tartanunk, a kiesőket azonnalkell pótolnunk.
A közmunkaprogramban az vehet részt, aki regisztrált álláskereső. A többi településhez ha-

sonlóan sok a probléma, tudjuk és érzékeljük is. Polgármester kollégákkal történt beszélgetéseink során azt tapasztalom, hogy mindenki küzd a közfoglalkoztatással. A munkaprogramok
összehangolása, elvégzése, megfelelve az előírásoknak és az itt élők elvárásainak.

kell a következő évet, alapos és pontos adatokat várnak tőlem. 2016-tól minden a közfogla|koztatással kapcsolatos dolgot folyamatosan egy központi, országos adatbázisba kell feltölteni, azon keresztiil is tudnak ellenőrizni bennünket.
l!4ár terveznünk

A nyári szünetben lehetőségünk adódott 1 1 diákot a közmunkaprogramban foglalko ztatni,
egy-egy hónapot tÖltöttek nálunk. A keretünkön felül fogadtunk főt, ezzel ishozzájuttaíva a

fi atalokat nómi zsebp énzhez,
Továbbá, bár ez nem közmunkaprogram, de hat fő Türrös, egy egyetemi diák nyári szakmai
gyakorlatát biztosítottuk intézményeinkben, valamint rendszeresen fogadjuk azúgynevezett
50 órás, érettségi előtt álló diákokat, akik napi három őrátaközjaváradolgoznak, nekik ez
kötelező.
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Az év folyamán néhányan tanfolyarnon vettek részt Jánoshalmán, növénytermesztő, kerti kis
gép kezelő, növény feldolgozó, szociális segítő bizonyítványt kaptak.

Nagyon jó dolog, hogy a közmunkaprogíam 100%-os állami támogatottságú, önkormányzatunknak kiegészíteni nem kell. A munkabérek mellett minden programban vásárolhattunk
kisebb-nagyobb gépeket, szerszámokat, eszközöket.
A régi Opel gépkocsink elhasználódott, üzemképtelen állapotban van, javítása valószínű már
többe kerülne, mint maga a jármű értéke.Helyette vehettük meg a közmunkaprogramban a
Fiat Dukató kishaszon járművet, Egy másik használt személygépkocsit szerettünk volna vásárolni, de arra engedélyt nem adtak, csak új vásárlására.
Mindösszesen 14 millió Ft-ot költhettünk üzemanyagra, gépekre, eszközökre, amelyek szigorű számadásúak, elszámolásuk időben megtörtént, Ez az összeg 6 millió forinttal volt több
mint a 2016-os évben.

A

Start mezőgazdasági programban burgonya termesztéssel foglalkoztunk kb, 1 hektáron,
amelyből az egylk terület homokos. Fúrott kútból locsoltunk, de a jó termés-átlag eléréséheza
homokon öntöző berendezés kialakítása történt. A vállalt mennyisóget elértük, a burgonya
kiosztása most decemberben lesz.

A

közmunkaprogramban dolgozókkal ebben az évben nagyon sok feladatot elvégeztünk, a
teljesség igénye nélkül a következőket:
- közterületek, parkok, temető tísztántartása,
- intézmények takadtása
- rendezvényekrekészülés,lebonyolítás
- felújítás, karbantartás, festési, szerelési munkák
- műveltük a kerteket és a f,oldterületeket.

Az úgynevezett hossá távú program keretén belüli kézműves csoport továbbra is Belügymi-

nisztériumi és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya elvi támoga-

tását
A

élvezt

foglalkoztatásből származő bevételt rendezvényekre fordítjuk, illetve kisebb eszközöket
vásároltunk ebben az évben is belőle.

Pályázatok:
A legtöbb, önkormányzatokat érintő páIyázati kiírások úgynevezett ebr 42 rendszerben jelennek meg. Itt találhatók a kiírások, ezen keresztül kell beadni és itt is kell elszámolni. A pályázatokná| pá|yázat írót nem alkalmaztunk. Magunk írjuk és bonyolítjuk le a beadástő| az e|számolásig
A TOP pályázat keretén belül a 2017-es év folyamán tewezi a Bács-Kiskun Megyei Onkormányzat a Rém táblától a Rém tábláig az út teljes felújítását, új réteggel való ellátását, megvalósítását 2018-as évre tervezik.
Kéményseprő ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása pályázaton 1,295.933 ezer forintot nyertünk, melyet át kellett utalnunk a szo|gáItatást végző
TŰZKER IMP részére,igy a lakossági szolgá|tatás ingyenes volt. Volt néhány háztartás, akinek fizetnie kellett, valamiért nem voltak a rendszerben benne.
Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása keretében, az említett utak felújítása ,
illetve a rozösségi Ház könyvtár energetikai korszerűsítése megtörtént. Átadó ünnepségre is
sor került az Idősek Napja keretén belül. A jelen lévők közül többen megtiszteltek jelenlétükkel.
Kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázaton 1.597 ezet forintot
nyertünk, afizlkai megvalósítást áttesszük a20l8-as évre. A kiírás alapján csak közfeladatot
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ellátó intézményi felújításra lehetett pályázni, de már olyan fejlesztésekre nem, amik az elmúlt öt évben hasonlóak voltak. Igy a választás a KözséSláza belső régi és sok helyűtt kimozduló cementlap burkolatának cseréjére esett.
Szociális tűzifapályázaton2,6 ezer fbrintot nyertünk. A beadott igények alapján 158 ftj részesül támogatásban.
Rendkívüli önkormányzati támogatás pá|yázat eredményétvárjuk, ott 2,3 millió forintra pá1yázhatttrnk.

Az

GYEP 2 program megkezdődött Jánoshalmi központtal, hátrányos helyzetű
gyermekek foglalkoztatására, fe|zárkőztatására, szabadidős tevékenységetcéloz meg.
űgy nevezett

Tanyavillamosítási pályázatban négy helyi lakos kérte a fejlesztést. A páIyázati kiírás szerint
csak önkormányzati közreműködéssel pá|yázhatnakházi szennyvíz tisztitőra, napelemes rendSZeíTe.

BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndij páIyázat. Minden évben csatlakozunk

a prog-

ramhoz. Négy fő adta be a pályázatot az idei évben, ma született döntés.
Konzorciumbanpályáztunk Kéleshalom önkormányzattal, ők traktort, mi pedig további munkagópeket terveztünk be, eredmény még nincs.
Hat településsel közösen került beadásra kulturális témájú pá|yázat, melynek még szintén
nincs eredménye. Erre konzorciumot kellett létrehozni, de településenként részesülünk majd
pénzösszegre a programj ainkra.
Egyebek.
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozőknak, akik az év
folyamán bármivel hozzájárútak a településünk éIetébez, rendezvényeinkhez.
Gondolok itt a temetőben a ravata|oző előtti térkő átrakására. Biztonsági okokból került erre
sor, Mészáros Mihály lakosunk felajánlása volt a munka elvégzése. A temetések alkalmával
több alkalommal majdnem baleset történt. Köszönjük a ruha és adományokat, illetve olyan
eszközöket és kellékeket is kapunk kölcsön, amelyeket esetlegesen rendezvényekhez használunk fel.

A teljesség igénye nélkül ennyit szerettem volna elmondani. Biztosan kimaradt valami

a benap,
problémával
valóval
találkozunk
és
megoldani
feladattal,
mert
nagyon
sok
számolómból,

mint nap, Kérjük Önöktől, lakóinktól az együttműködést, olykor megértést,és segítőkészséget.

Köszönöm

megtisztelő figyelmüket!

1l

2.) Narrirend
kérdések. beielentések

Papp Imrénérlolgármester
Megkérem a képviselő-testület tagjait és a megjelent rémi lakosokat, hogy az 1. napirend keretében elhangzottakhoz, amennyiben kérdésük, hozzászőlásuk van, azt tegyék fel.
szőke Barbara intézményvezető
Köszönöm a képviselő-testületnek, hogy az ővoda felújítása ilyen szépen sikerült. Kérem a
képviselő-testületi tagokat és a rémi lakosokat, hogy a holnapi átadó ünnepégen minél tÖbben
vegyenek részt.

papp Imrénépolgármester
Amennyiben nincs több kérdés,hozzásző|ás

a

közmeghallgatást
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Fuszenecker

berekesztem.
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