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Bobár András

képviselő

Katusné Gulyás Csilla

alpolgármester

Kiss László

képviselő

Sere Ágnes

képviselő

Távol van:
Fuszenecker Jánosné

képviselő

Gerstenmajer Ferenc

képviselő

Átlandó meghívott:
Pápay László Imre

jegyző.

Paprl Imrénépolqzirmester
Tisztelettel köszörrtörn a kópviselő-testületi ülés résztvevőit. Vlegállapítorn, hclgy az Lilós határozatképes, a 7 képviselőből 5 képviselő jelen van. Javaslatclt teszck az ülés napirerrdjére vonatkozóan. A kiküldött meghívóban szercplő 1 1. rrapirendet javaslom levenni az ülés rrapirendjéről. Van-e egyéb napirerrdi pont felvételérejavaslat? Amenrlyiben nincs, megállapítom,
hogy a képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el.

NAPIREND
1.) Rém Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017, évi költségvetésről szóló
ányzati rendel ete módosításának megtárgyalás a.
4.1 2017. (II. 2 2. ) önkorm
Ir ás b eli előt erj e szí é s
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester
2.) Rém Község ÖnkormányzataKépviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13l20I6. (IX. 28.) önkormányzati rendelete módosításának megtárgyalása.

Irásbeli előterj esztés
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester
polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervének megtárgyalása.
1.) nem Község
beli e lő terj eszté s

Ir ás

Előterjesztő: Pápay Lászlő jegyző

4.) Rém Község Önkormányzata2OI8. évi munkatervének megtárgyalása
Ír ás b et i e l őt erj e s zt é s
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester
5,) A 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
Írásbe l i e l őt e rj eszté s

Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester

6.) A 2018, évi belső ellenőrzésre adott árajánlat megtárgyalásra
Írás be t i el őt erj eszt és

Előterjesztő: Papp Imrénó polgármester

A civil szervezetek 2017 . évi támogatás elszámolásának és a 2018. évi támogatási igényének megtárgyalása
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester
7.)

8.) Táj ékoztató

LEADER pályázatokról

Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester
9.)Tájékoztatő a fogászati központi ügyelet munkájáról
Ír ásbeti előterj e szt é s
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester

1 0.) Tájékoz.tatő 2018. évi START ktjzrnurrkaprograrnokról
Szóbeli előterlesztés
Előterjesztő: Papp Imrérró polgánnester

l 1.) Egyebek

Napirend
Rém Közsée Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló
4/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításának meetárgyalása.
Ir ásb e li e lőterj e s zté s
1.)

papp Imrénépolgármester
Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai részéremegküldtük. Megkérdezem a képviselőtestület tagjait, a napirendhez kacsolódó kérdéseikethozzászőlásaikat tegyék fel. Amennyiben
nincs, aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselő-íesíületa javaslattal 5 igen szavazaííal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egletéríettés elfogadta a Rém Község Onkormányzata Képviselő-íesíiileténeka 2017. évi kaltségvetésről szóló 4/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 1/2018. (I. 31.)
ö nkor m ányza í i r e ncle l e t e t. )

Napirend
Rém Község Önkormánvzata Képviselő-testületének tr köztemetőről és a
temetkezés rendiéről szóló 13/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
.)

Irásbeli előterj esztés
paprr Imrénépolgármester
Elkészült az umafa| a temetőben, így meg kell batározni az urnafirlke díjait. Az egyes ufftaflilke díja 20.000 Ft + ÁFAi 10 év, a kettesé pedig 25.000 Ft + ÁFA /10 óv lenne. Továbbá
javasom, hogy ennek a diját az önkonnányzatunk szedje be és nyilvántartást is mi vezessük.
Kérem a képviselő-testület tagj ainak a hozzászőlásait.

katusné Gulyás csilla alrrolgármester
egyéb temetkezési helynél is magasabb a,kettes sírhely ára arányában, igy az én emelni
javaslom ennek a diját, Legalább 30.000 Ft + AFA/I0 évre javaslom ezt módosítani.

Az

Bobár András képviselő
Egyetértek az emelt díjjal. A későbbi karbantartás is kevesebb az urnafiilkénél, így ezt reálisnak tartom.

parrp Imrénérlolgármester
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselőlestület a javaslaítal 5 igen szavazaítal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetérteítés elfogadta a Rém Köz,ség Onkormányzata Képviselőlestületének a köztemetőről és a
íemetkezé,yrencljéről szóló 13/2016 (IX 28.) ankormányzati rendeleíe módosításáról szóló
2/2018. (I. 31.) önkormónyzaíi rencleleteí,)

4

3.) Narlirentl
Rém Község polgármestere 2018. ér,i szabatlságolrisi ütemtervének megtárgva|ása.
Írá s be li e liíte| e sztés

Parlp Imrénépolgármester
A napirendhez kapcsolódó előterjesztést rnegküldtük a képviselő-testület tagjai részére.Minden évben készítenikell ütemtervet, melyben elfogadja a képviselő-testület a polgármester évi
szabadságolásának ütemezését,Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a napirendhezkapcsolódó kérdéseikethozzászőlásaikat tegyék fel. Amennyiben nincs, aki egyetért ahatározati
j av asl at el fo gad ás ával, kérem, kézfel ernel éssel szav azzon.
(A képviselő-testület a javaslattal 1 igen szayazaítal, ] tartózkodás melletí, ellenszat,ctzaí nélkül egyetértetíés az alábbi határozaíot hozta: )
1/2018. (I. 31.)

KT

Rém Község polgármesterének 2018. évi
szabadságolási ütemtervének elfogadása

HATAROZAT

Rém Község Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhangúlag úgy határozott, Papp Imrénépolgármester 2017. évi szabadságolási üterntervét az
alábbiak szerint fogadja el:
Január
0
Február
13-17 (5 nap)
Március
20-24 (5 nap)

Április

Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
össresen
2, A Képviselőt-testület felhatalmazza

0
0
12-16 (5 nap)
0

21-25 (5 nap)
04-08 (5 nap)
9-20 (10 nap)
0
11-15 (5 nap)
39 nap
a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéséket

tegye meg.

Határidő:
folyamatos
Felelős:
Pápay Lászlő Imre jegyző
Határozatről értesül: - Papp Imrénépolgármester
- Báló Csilla űgyintéző, helyben
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Paprr Imrénérrolgármester
A napirendhez kapcsolódó előterjesztést megküldtük a képviselő-testület tagjai részére.Minden évben elfogadjuk az éyes munkatervet, annak érdekében,hogy tervezni tudja a képviselő,
mikor milyen témában tartunk ülést. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a napirendhez
kapcsolódó kérdéseikethozzászőlásaikat tegyék fel. Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati j av aslat el fo gadás áv al, kérem, kézfel emel és s el szav azzon,
(A képviselő-testület a jctvaslatíal 5 igen szavazattal, tartózkodás nélktil, ellenszavazat nélkal
egyetértett és az alábbi haíározatot hozía: )
2/2018. (I.31.) KT
HATAROZAT
Rém Közsé g Önkorm ány zata Képviselő-testülete
2018. évi munkatervének megtárgyalása

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhangulag úgy határozott, Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét - a melléklet szerinti tafialommal - elfogadja.
A Képviselő-testület í-elhatalmazza a polgárrnestert a szükséges intézkedés rnegtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
5.) Narrirend

A 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
Paprl Imrénépolgármester
Amennyiben a képviselő testület az adott évben közbeszerzési értékhatárt elérő beruházást
valósít meg, közbeszerzési ütemtervet kell elfogadnia. A 2018-as évben sem tervezünk közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt megltaladó beruházásokat, így javaslok egy nemleges
ütemtervet elfogadni. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a napirendhez kapcsolódó
kérdéseiket,hozzászőlásaikat tegyék fel. Amennyiben nincs, aki egyetért ahatározati javaslat
elfo gadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület a javaslattal 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkal, ellenszavazat nélktil
epyetéríett és az alábbi határozatot hozta: )
3/2018. (I.31.) KT
A 2018. évi közbeszerzési terv megtárgyalása

HATAROZAT

Rém Község Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhangulag úgy határozott, a 2018. évben közbeszerzési értékhatárt eIéíő, azt meghaladó beruházást nem tervez.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

azonnali
Papp lrnrónó polgánnester

Határidő:

Felelős:

6.) |,{arrirend

A 2018. évi belső eller}őrzésre adott áraiánlat megtárg},alrisra
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paprl Imrénépolgármester
Az elmúlt évben elfogadtuk a 2018. évi közbeszerzési ütemtervet. A feladat ellátására árajánlatot kértünk. A téma az Adósságkonszolidációban részt nem vett települósi önkormányzatként kapott 2017. évi fejlesztési tárnogatás felhasználásának ellenőrzése. A Vincent Auditor
Kft. a jelzett feladatot 150.000 Ft + AFA, összegért vállalja, Az összeg hasonló az elmÚlt
évek áraihoz. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a napirendhez kapcsolódó kérdéseiket,hozzászólásaikat tegyék fel. Amennyiben nincs, aki egyetér1 ahatározati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselőlestület a javaslaítal 5 igen szavazattal, tartózkodás nélktil, ellenszavazat nélkal
epgleíértett és az alábbi határozatot hozta: )
4/2018. (I.31.)

HATÁROZAT

KT

A 2018. évi belső ellenőrzésre aclott árajánlat megtárgyalásra

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakbar': Képviselő-testület) egyhangúlag úgy határozott, a 2018. évi belső ellenőrzési témakörre a Vincerrt Auditor Kft. által
adott 150.000 Ft + AFA összeget elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Haíározaftől értesül: gazdálkodás, helyben
7.)

Napirend

A civil szervezetek 20l7. évi támogatás elszámolásának

és a

2018. évi támogatási igényének meetárgyalása
Szóbeli előterjesztés

papp Imrénépolgármester
Az idei évben is benyújtották a civil szervezetek a támogatás iránti igényeiket. Egy egyesülettel gyarapodtunk, ezt az iskola hozta létre. A támogatásokat a 2018. évi költségvetés fiiggvényében felül kell vizsgálni, mert jóval kevesebb a normatíva ebben az évben, illetve 20182019. évben jelentős támogatást nyertük az EFOP progíam keretében, mely ki tudja váltani a
civil szervezetek saját költségvetésből történő támogatást. Javaslom, enttek figyelembevételével határozzuk meg a támogatási összegeket. Megkéredzem a képviselő-testületi tagokat,
ezzel kap csolatban mondj ák el véleményeiket.
Bobár András képviselő
Figyelembe véve az EFOP-os támogatásokat, az elhangzottak alaplán javaslom elfogadni a
civil szervezetek támo gatásáí,

Katusné Gulvás Csillzr alpolgármester
Tárnogatorn az ellrangzott összegek alapjárr a civi1 szervezetek 2018. évi tárnogatásának elíogadását.

papp Imrénépolqármester
Amennyiben nincs egyéb hozzászőlás, javaslat, aki egyetér1 ahatározati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselő-íesttilet a juvaslattal 5 igen szavazattal, tartózkodús nélktil, ellenszavazat nélkül
egyeíértettés az alábbi határozatot hozta: )
5/2018. (I.31.)

KT

HATÁROZAT

A civil szervezetekzDl7. évi támogatás elszámolásának
20l8. évi támogatási igényénekmegtárgyalása

és a

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Kópviselő-testület) egyhangúlag úgy határozott, a civi1 szervezetek2017. évi támogatás elszámolásának és a 2018.
évi támogatási igényétmegtárgyalta az az alábbiak szerint fogadta el:

Gvönswirás Esvesűlet
Nvusdíias klub
Fiatal Felnőttck Esvesülete
Rétni szabadidő ós soort Esvesület:
Rákóczi szövetsós
Rákóczi Szövetség Bácskai
szervezete
Rém-ütős Egvesület
Rérni karitász

OSSZESE}:

2017. évi
visszafizetés Ft

20l8. évi támogiltás

0

1_50-000

0

0
0

200.000
250.000
500,000
20.000
30.000

3.700

l08.350
l00.000

Ft

10 83 l

l20 o51

l3{.588

1.358.350

A Képviselő-testület felhatalmazza apo|gármestert

Határidő:
Felelős:

Határozatről értesül :

20l8. évi támogrrtás Ft
E1,oP

200l9. ér,i támrlgttás Ft

E1-oP

0
0

0
0

60 l _700

l00

4j9,7oo
3l7.500

0
0

0
0

0

0
1.278.896
2.036.096

6l

8.

835,200
2.070..l00

a támogatási szerződések megkötésére.

azonnali
Papp Imrénépolgármester
gazdálkodás, helyben
8.)

Napirend

Tái ékoztató LEADER pálvázatokról
Szóbeli előterjesztés

papp Imrénépolgármester
Megkezdtük a LEADER pályázatokban a munkát. Egy területet jelöltünk meg, ez pedig a
Kakasfesztivál. Itt a fellépők költségeire, hangosítás és fénytechnika költségeit szeretnénk
megpályázni. Az egészségügyi biztosítás lenne még, amely költsóget a nagy EFOP-os pályázatba nem sikerült beletenni. Az összes költség, melyre pályáznánk, 550.000 Ft, Február elején lehet beadni a pályázatot, melyre az árajánlatok rendelkezésre állnak. Az együttműködő
partnerekkel nincs meg a szerződés. Ezek közül egy rémi lesz, mégpedig a Gyöngyvirág
együttes. Meg kell vizsgálni, hogy a két pályázati kiírás nem zárja ki az azonos témakörre a
páliyázást.

Amennyiben nincs javaslat, és aki egyetér1 ahatározati javaslat elfogadásával, kérem , kézfe!emeléssel szavazzon.

(A képvisel(í-testiileía.javaslaííul 5 igen szavuzctllul, tcu,|ózkoclti,y nélktil, ellenszctl,ctzttí nélkíil
eg,,-etéríettés uz ulúbbi haíároztttoí hozltt: )

KT
T ájékoztató LEADER

HATÁROZAT

6/2018. (I.31.)

pály ázatokr ő|

Rém Község Önkorm ányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhangúlag úgy határozott, a LEADER pályázatokról szóló tájékoztatő alapján pá|yázatot kíván
benyújtani az alábbiak szerint:
Célterület: Kakasfesztivá1 (fbllépők, hangosítás, .fénytechnika, egészségbiztosítóskaltsége)
Össreg: 550.000 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
Határozatről értesül: gazdá|kodás, helyben
9.) Napirend
Táiékoztató a foqjászati központi üeyelet munkáiáról
Ir ás b el
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Papp Imrénérrolgármester
Az elmúlt évekhez hasonlóan is megkaptuk a központi fogorvosi ügyelet elmúlt évi murrkájáról szóló beszámolót. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a napirendhez kapcsolódó
kérdéseiket,hozzászőlásaikat tegyék fel. Amennyiben nincs, aki egyetért a íájékoztató elfogadásával, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képviselőlesíület a javaslaííal 5 igen szavazattal, tartózkodás nélktil, ellenszavazat nélktil
eg,letértett és az alábbi határozatot hozta: )
7/2018. (I.31.)

HATÁROZAT

KT

Tájékoztatő a fogászati központi ügyelet munkájáról

Rém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhangúlag űgy határozott, a fogászati központi 2017 . évi ügyelet munkájáról szóló tájékoztatőt
a melléklet szerinti tartalommal tudomásul vette.
A Képviselő-testiilet felhatalmazza apo|gármestert a szükséges intézkedésmegtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Papp Imrénépolgármester

10.) Napirend
Táiékoztató 2018. évi START közmunkaproeramokról
Szóbeli előterjesztés
Papp Imrénépolgármester
A 2018. évben is indulnak közmunkaprogramok, ugyanúgy, mint az elmúlt évben. A munkaügyi központ részéreel kell küldenünk egy kivonatot, melyben a képviselő-testület eldönti,
milyen programokban vesz részt. 4 programban kívánunk indulni, melynek munkaerőigénye
30 fő. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a napirendhez kapcsolódó kérdéselkethozzá-

szólásaikat tegyék fel. Arnennyibcn tlitlcs, aki egyetért a határozati javaslat elfogaclásával,
kérem. kézt-elemelésselszavazzotl,
(Á képviselő-testíilet a javctslallul 5 igen szctyuzaltal, íartózkodós
egyeíértett és ctz alábbi határozatoí hoztct: )

KT

8/2018. (I. 31.)
T ájékoztató közfo glalkoztatási

né

lkiil.

e l

lenszayuzttt nélktil

HATÁROZAT

p

rogramokról

Rém Községi Önkorm ányzaí Képviselő-testülete (továbbiakban: Kópviselő-testület) egyhangulag úgy határozott, a 2018.éven indult és Rém községet érintő közfoglalk oztatási pro gramokat az aláhbiak szerint jóváhagyja:
15 fő
1 ) Mezőga zdasági startmunka
5fő
2 -) }r4ező gazdasás i fo l dutak karb ant arlás a ( S tartmunka)
5fő
3.) Belterületi közutak karbantartása
5fti
4. ) Hel yi saj áto sságra épülő közfoglalk oztatása
A Képviselő-testület fe\hatalmazza apolgármestert a szükséges intézkedésmegtételére.
.

Határidő:
Felelős:

Határozatről értesül

:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
gazdálkodás, helyben

Napirend
Eeyebek
a.) Ideiglenes folyékony hulIadékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötése
11.)

paprr Imrénépolgármester
A Katasztrófavédelmi lgazgatőság a folyékony hulladékkezelési közszolgá|tatásra vonatkozó
ideiglenes kijelölését meghosszabbította 2018, december 3l-ig. Ennek alapján a Bakos Kftve| a szetződést meg kell hosszabbítani. Kérem a képviselőket, a hozzászőlásaikat tegyék fol.
Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel
SZayazzon.
(A képviselőJestület a javaslattal 5 igen szavazattal, tartózkodás nélktil, ellenszayazat nélktil
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: )
9/2018. (I.31.)

KT

Ideiglenes folyékony hulladókkezelési közszolgáltatási

szerződés megkötése

Rém Községi Onkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhangolug úgy határozott, a 2018. évre vonatkozőan a BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak
a kötelező közszolgáltató kijelölés meghosszabbitására vonatkozó határozata alapján a Bakos
Kft-vel (6500 Baja, III. keriilet 20.) az ideiglenes folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási
módosítására vonatkozó szerződés tervezetet elfo gadj a.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

Határozatről értesül :

azonna|i
Papp Imrénépolgármester
gazdálkodás, helyben

10

b.) csatlrrkozás a betelerlülést elutasíttí településekhez

Papp Imrénépolgármestcr
Felhívást kaptunk a betelepülést elutasító telepűlósekhez való csatlakozásra, Kérern a képviselőket, a hozzászőlásaikat tegyék íbl.

katusné Gulyás csilla alpolgármester

Támogatom a nyilatkozat elfogadását.

Papp Imrénépolgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, aki egyetért ahatározaIi javaslat elfogadásával, kérem,
kézfel emel ésse| szav azzon.

(A képvisel(i-testíilet a javaslatíal 5 igen szavazattal, taríózkodás nélktil, ellenszavazat nélkiil
egyeíértettés az alábbi határozatot hozta: )

KT.

10/2018. (I. 3r.)
HATÁROZAT
Csatlakozás a betelepülést elutasító településekhez

Rém Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhang.,lag űgy határozott, hogy Rém közsóg csatlakozik a betelepülést elutasító településekhez.
Rém község nem akar sem bevánclorlást szenrező irodákat sem rnigránsokkal teli falvakat,
városokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgármester a szükséges intézkedés rnegtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
c.)

A Ricsi

és Fiai

Kft. kérelme

PaDD Imrénépolgármester
és Fiai Kft-részéről kérelem érkezett, hogy a 6446 Rém, Dőzsa György utca 34. szám
alatti ingatlant raktár céljára bérbe vennék, Kérem ezzel kapcsolatban a véleményeket,hozzászólásokat.

A Ricsi

katusné Gulyás csil|a alpolgármester
Támogatom a kérelmüket.

Parrp Imrénépolgármester
Aki egyetért a haíár ozati j avaslat elfo gadásával, kérem, kézfelemel éssel szavazzon.
(A képviselő-test,[ileí a javctslattal 5 igen szavazaítal, íctrtózkodás nélktil, ellenszavazat nélktil
egyetértett és az alábbi határozatot hozta: )

ll

KT.

HATAROZAT
11/2018. (I. 3l.)
megtárg.valírsa
kérelménck
Fiai
Kft.
és
Ricsi
A
Rém Község Önkonnányzata Képviselő-testülete (továbbiakbarr: I(ópviselő-testület) egylrangúlag úgy határozott, támogatja a Ricsi és Fiai Kft. (6446 Rém, Arany János utca 29,, adÓszám..2555206I-2-03) kérelmót és raktár céljára biztosítja a 6446 Rém, DÓzsa GyÖrgy utca
34. szám alatti ingatlant2018. február 1. napjától 5.490 Ft/ hó bérleti díjéft.
A Képvi s elő - testül et felhatalmaz za a p o1 gármester a szer ző dés megkÖtés ére.
Határidő:
Felelős:

azonnali
Papp Imrénépolgármester

pann Imrénénolgármester

@nkormányzatKépviselő-testületedöntöttarról'hogyaköte1ezőerrellá-

tott óvodájának a fenntartási módját megváltoztatja. Felmondja a_feladatellátási szerződést
Jánoshalma Város Önkormányzatta| és társulást hoz létre Borota Községi Onkormányzattal.
Miután 3 település tartja fent a hivatalt, meghívtak, hogy vegyek részt az ezzel a témával kapcsolatos rendkívüli testületi ülésen. A hosszú távú elgondolás az lenne, hogy a társulás 3 fővel
működjön és Rém község is tagja legyen az együttműködésnek. Az ülésen részt vesz Appel
Lásztő közoktatási szakértő is, aki segít a jogszabályi rendelkezések közötti eligazodásban és
egy ügyvéd is. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, ezzel kapcsolatos véleményeiket
hozzásző| ás aikat te gyék fel.

Katusné Gulyás Csilla alnolgármester
A *"gb"rrélé*"részt kell venni és a következő ülésre be kell számolni az elhangzottakról.
Addig, amíg írásbeli anyagot nem tárgyal a képviselő-testület, döntést nem tud hozni.
papp Imrénérrolgármester
rvr"gt e.O"r"- a képviselő-testület tagjait, az egyebek napirend keretében van-e kérdésÜk,
hozzásző|ás? Amennyiben nincs kérdés,hozzászőlás a napirend keretében, a nyÍlt ülést berekesztem.
(A

polgármester az ülést 18.45 órakor
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PapÉImréné
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polgármester

l2

