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.Iclen i!íl n;tk:

Papp lrnrérró polgár,ntcster,

Bobár Arrclrás képvisel

Fuszetrecker Jánosrré képviselcí

Gerstenrnajer Ferenc képvisel

Katusné Gulyás Csilla alpolgármester

Kiss Lászlo képviselo

Sere Agnes képviselcí

Távol van:

Állancló meghívott:

P ápay Lászlo Imre jegyzó.
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zií r,rt'at,ielöl(irn ki. _1cglzőkiirryv 1rlr,;lesít(irlck Fuszcttcclict-.[lr:ttrstlé kópvi_icl(it kúrcrn t'cl .i.r-
vaslatlri tcszek az iilés nal;ircrrcljér,u r,onatktizóan. N;rpirctrcltr,_,k a kikülctiitt rr-rcgirír,óbatl ize-
replő lrrrtttokat javaslorn elttlgaclni, van-e egyéb napirerrdi ptlrlt lelvételérc javaslat'} Arncrr_v-
rryiberr tlitlcs, nregállapitotn, lrogy a liépviselő-testület az a\ábbi rtapirelrclet fbgacita cl.

I\APIRENI)

l.) Pályázat benyújtása a megyei önkormányzat rendkívüli tárnogatására és az önkor-
rnányzatok rendkívüli tárnogatására (ennek kererében u renclkívtili szoc,icilis támogct-
ítisra)
Előadó: Papp Imréné polgánnester

2.) Településvédelmi rendeltetési erdők felülvizsgálata
Előadó: Papp Imréné polgármester
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Papp l m réni, trolqírrmester
PáIyázatl kiírás jelerlt tl}og az otrkorrrlányzatok száltráizl, rrrclyrlck kerotúbcrr jav'aslok rnirrtegy
2 millió tbrirrt osszegre pályázni. A támtlgatási iisszcget szociális célra lrasznírlrrárrk í-cl. lri-
szerr 2017. évberr láthattLrk, lrogy sziikség vatr tclcp|ilésurrk lakóinak rcnclkíviili scgítségre. A
rnegpályázott pénzosszeggel is tuclrrárrk enylríteni az itt élcjk rrelróz kciriilrnérryeit, Varr-e elrhez
kapcsolódó kérdós, hozzász lás'l

Teljes rnértékberr egyetórtek a pályázat benyujtásával. Vélernényern szerint is sok családnak
van szi,iksóge arryagi támogatásra.

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

(A képvisel(í-testiileí a javaslaííal 7 igen szctvctzattal, turtózkoclíts és ellenszayazttt nélktil eg,,e-
tértetí és az alóbbi határtlzcttot hozía: )

79l20l8. (III. 27.) KT HATAROZAT
P ály ázat benyrij tása a megyei iinkormányzat rend kíviili támogatásár:r
és az ii nko rmány zatok rendkívii li támo gatására
(ennek keretében a renclkíviili szociáIis támogutdsra\

Rém K<jzség Önkormányzatának Képvisel -testiilete (továbbiakban: képvisel -testtilet) egy-
hangrilag ugy határozott, pályázatot nyujt be ,,ameglei nkormányzaí rendkívtili támoguíásá-
ra és az ónkormányzatok rendkívtili támogctíítsárct (ennek keretében a renclkívíjli szociális
í á m o ga t d s r a ) " e|nev ezésu p ály ázati ki írás alapj án.
A pályázott osszeg: 2.000.000 Ft, azaz kettcímillió forint.
A Képvisel -testiilet a támogatást vissza nem térítend formában, telepi,ilési támogatás formá-
jában biztosítja.
A Képvisel -testtilet felhatalmazza a polgármestert a pályázat beny jtására.

Határid : 2018. március
Felel s: Papp lmréné polgármester

2.) Nanirend
Teleniilésvédelmi rencleltetési erd k feliilvizsgálata

Papp Imréné rlolgármester
A kecskeméti járási hivataltól kaptunk egy levelet, melyet rnegkiildtrink a képviselcí-testtilet
tagjainak. A levél alapján el kell dontentink, hogy a mellékletben szerepl erdcitertileteket
telepiilésvédelmi rencleltetésti ercicjként fent kívánjuk tartarri. Akí ezzeI egyetért, kérem, kéz-
fel em el éssel szav azzon.
(A képvisel(í-testiilet ct jctl,ct,;lulíctl 7 igen,s,:ttl,ctzttllctl, tctt,íó:kotlcis és ellensztt|,(lz(ll nélktil agye-
íét,lelí és az ultibbi hatcit,tlzctlot hozlu: )
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Rélrr K zsóg Orrktrtrlilrttr,,zltttitrak Képl,isel(í-tcstiilctc (tor,ábbiakbatr: kcpvisciií-rcstiilct) ci:y-
lrarrg.rlag trgy lratilroztrtt. a BKM-i Korrrránvlrivatal Kecskcrrróti Jiirási I-{ivatirl Agrlirtigrvi F -

osztáIy BK-05/ERDiO_]7E5-5/2018. szárnLi levelének rnelléltlctóbcrr szcrcpl(i tclcpiilósr,óclelrni
rendeltetésri ercl k rencieltetését nem kívánja f-errrrtartarri.

A Képviseltí-testtilet f'clhatalrnazza a jegyzót a sziikséges irrtézkeclés rnegtótelóro,

azollnal i

Páp ay László ltnre jegyzó

Pirpp Imréné pplgármester
Miután nillcs tobb napireild, a rendkívuli rryílt ulést berekesztetn.

(A polgárrnester nyílt iilé,gt 1 2.2 5
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