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kösziirrtöm a képviselő-testiileti Lilós rósztvevőit. lv{egirllapítorn, lrogy az Lilés lratározatképes, Gerstenmajer Fercrrc. Btlbírr Arlclrás és I(iss LászIő képviselők távollétiiket jelez_
ték, így 4 képviselő jelen van. Javaslatot teszek az ülés rrapirerrcljére voneilkozóar'. Napirerrclnek a kikülclött rrapirendet javaslcltn. Van-e egyéb rrapirencli pont fblvótelóre javaslat? Atrrerrynyiben nincs, megállapítom, hogy a kópviselő-testület az alábbi rrapirendet tbgaclta el.

-['isztelettel

Napirencl
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A

2.)

A helyi építésiszabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
kívül helyezése
Irás be l i el ő terj e szté s
Előterj esztő: Papp Imrér-répolgármester

szóló önkonnányzati

renclelet hatályorr

b el i e l ő te rj e szt és
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester

Ir ás
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A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

szóló önkormányzati

rendelet rnódosítása

b el i el őterj e szt és
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester

Ir ás
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Az EFOP-1
Ir ás b el

.4.2-16 kódszámú pályázathozvalő
i

el

csatlakozás megtárgyalása

ő t erj e szté s

Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester
5,) Temető rendelet megalkotásának megtárgyalása

i el ő terj e sztés
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester

Ir ásb
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A DIGI Kft. ingatlanvásárlási kérelme
b e l i el őterj es zté s
Előterjesztő: Papp Imrénépolgármester

Ir ás
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Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
Ir ásb eli el őt erj e s zt és
Előadó: Papp Imrénépolgármester
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Az írásbeli előterjesztést a képviselő-testület részéremegküldtük. Megkérdezeln a képviselő-

testület tagjait, lrogy a rrapirerrdlrez kapcsolódóan van-e kérdés,hozzősző|ás? Arnennyiberr
nincs, aki egyetért a határ ozati j avaslattal, kéretn, kézfel ernel éssel szavazzo tr.

(A képviselŐ-íestiilet a juvaslaítctl 4 igen, () natn szctt,ctzctlíal egyetéríeíés clJbgctdtct Rétn Községi Ónkormányzctí Képviselő-testiilelének ct kölelező kéntényseprő-ipari kt;zszolgáltcttásról
szrjló ]0/2014. (XL 26,) t;nkortnányzctti rendeleí hatúlyon kívtil helyezéséről szriló c3/20]6. (W.
2 9.) c)n kor múnyzaíi re ncl e le t é t. )
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Parrp Imrénépolgármester
Az Írásbeli el terjesztést a képvisel -test{ilet részéremegki,ildttik. Megkérdeze|n a képvisel testtilet tagjait, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés,hozzász Iás? El szor javaslom elfogadni a t rvényességi észrevételr 1 szóló határozatijavaslatot, utárr pedig a rendelet
tervezete. Amennyiben nincs kérdés,hozzász lás, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem,
kézfelemel éssel szav azzon.
(A képvisel -testtilet a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodds nétkal eglletértett és
az alóbbi határozatot hozta: )

22lnal6. (YI.29.\KT
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HATÁROZAT

számri tiirvényességi észrevételmegvitatása.

Rém Kozségi Onkormányzat Képviselcí-testtilete (továbbiakban: Képvisel -testtilet) egyhangulag irgy határozott, a Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/00ll3 591-1120]16. számu

t<irvényességi észrevételételfogadta.

A Képvisel -testtilet felhatalmazza apolgármestert, hogy

a UESZ módosítását és az tinkormányzat honlapján tortén publikálást k<]vet en a Bács-Kiskun Megyei Konnányhivatalt a
Képvisel -testi,ilet dontésérl az NJT-n kereszti,il értesítse.

:
Felel s:
Határid

2016. augusztus 31,
Papp Imrénépolgármester
Határozatr l értesi.il: Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal, (N,IT-n keresztiil)
paprr Imrénépolgármester
Aki egyetért a rendelet tervezettel, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képvisel -testtilet a javuslattctl 1 igen, 0 nem szavazuttal egletértet és elfogadtct Rém Kozségi Onkormányzctt Képvisel -testiiletének u helyi építésiszctbályokról szólrj t0/2003, 0/r.
26.) rencleler móclosírásárill szóló 9/2016. (VI. 29.) ónkortnányzati renclelelél.)

.\ lrclvi
{rtí,vbc! i

cl

tcrlas,zlés

paprl Im rénérrolgármester
Az írásbeli el terjesztést a képviselcí-testtilet rószére megkiildti,ik. El szor javaslorrl azhatározati javaslatot rnajd a rendeletet eltbgaclrri. Megkérdezem a képviselcí-testiilettagjait, hogy a
napirendlrez kapcsolódóan van-e kérclós, hozzász lás? Arnerrtryibetr nittcs kérdés,hozzász l ás, aki egyetér1 a határozati j avas l attal, kéretn, kézfel erneléssel szavazzclt,t,
(A képvisel -testíilet j vctslattal 1igen,
z l bbi hcltároz toí hozícl: )
22212016. (Y1.29.\
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HATAROZAT

dés II. módosításának jóváhagyásáról

Rém Kozségi Önkormányzat Képvisel -testtilete (a továbbiakban: Képviselcí-testrilet) a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonkozosség vaskirti hulladéklerakó kórzetéhez (ideértve Kalocsát és korzetét is) tartozó tagjaként egyhangrilag rigy
határozott, hogy a Homokhátsági Regiorrális Hulladékgazdálkoclási Önkormányzati Társulás,
mint ajánlatkércí által ,,A Homokhársági Regionális Hulladékgazdálkoclási Ónkormányzctti
Társulás ltal elnyert KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 számti ,,Telepiilési Szilárcl Hulladék
mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáIó rendszer kialakítása a Homokhátsági TelepíiIési Hulladékgazdálkodási Rendszerben" elnevezéstí projekt eszkózeinek, létesítményeinekkozszolgáltató óltali igénybevételénekbérleti jogviszony keretében t rtén biztosítása mellett, az
ezen létesítményekkel,eszkózókkel ellátandó telepiilési szilárdhulladék-kezelési k zszolgáltatási feladatok ellátása - Vaskuti hulladéklerakó korzete (ideértve Kalocsát és korzetét is)"
tárgyban a HOMOKHÁTSÁCI KONZORCIUM VASKÚT zo\.-tképezcígazdasági szerepl kkel [(FBH-NP Nonprofit Krizszolgáltató Korlátolt Felel sségti Társaság - konzorciumvezet ,kózós ajánlattev (székhely: 6521 Vask t,055l/2 hrsz.); Kalocsai Parkgondoz ésKózszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sségri Társaság- konzorciumi tag, kcizos ajánlattev
(székhely 6300 Kalocsa, Ersekkert utca 4-1.)] a jelen határozat 1. mellékletben foglaltaknak
megfelel en a K<izszolgáltatási Szerz dés II. módosítását ajelen határozat mellékletébenfoglaltaknak megfelel en elfogadja és megkoti, továbbá felhatalmazza annak Rém K<jzség Önkormányzata nevében trirtén aláirására a polgármestert.
Határidcí:
Felelcís:

azonnal, aláírásra 2016. junius 30.
Papp Imrénépolgármester

papp Imrénépolgármester

Kérem most a rendelet elfogadását. ,\kl ezzel egyetért, kérem, kézfelemelésselszavazzon.
(A képvisel -íestiilet a javaslattal 4 igen, 0 nem szavazattal egyetérteíés elfogadta Rém Kózségi Ónkormányzat Képvisel -testiiletének l0/20]6. (YI. 29.) ónkormányzctti rendeletét a helyi
htilladékgazdálkodási kazszolgáltcttósról szóló 9/2015. (V. 29) onkormányzati rendelet móclosításáról.)
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Az írásbeli elcíterjesztésta képviseltj-testiilet részérernegkiilcttrik, Jclenleg a páIyázattal kapcsolatban ez az ósszes irríbnnációnk. A pé yázatnak volt elsci tbrclulója, cle mivel nem voltutrk
a Jánoslralrni térségtagja, ezért nem vettiink benne részt, Ez a pályázat ismételten a hátrányos
lrelyzetti gyermekeket cé|ozza meg. A helyi Óvoda és Iskola vezetójével taftotturrk egy elcízetes tnegbeszélést,ahol teleptiléstirrkre szabottan határozturrk meg progíatnokat, eszkciz vásár1ást. Rernélent, a pályázattal kapcsolatban folyarnatosan tájékoztatrri fognak benniirrket. Megkérclezem a képviselcí-testiilet tagjait, hogy a napirencllrez kapcsolódóan van-e kérclés,hozzászólás? Arnennyiben nincs kérclés, hozzász |ás, aki egyetér-t a lratározati javaslattal, kérem,
kézfelerneléssel szavazzon.

(A képvisel -testiilet a javaslatíal 4 igen, 0 nem szctvctzctttal, íartózkodás nélktil eg,letéríeílés
az alábbi határozatot hozta: )
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Az EFOP -1.4.2-16 kódszámri pályá zathoz
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Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testtilete (továbbiakbarr: Képvisel -testtilet) egyhangrilag rigy határozott, támogatja az EFOP -I.4.2-1,6 kódszámir pályázathoz val csatlakozást.
A Képvisel -testiilet apályázathoz anyagi támogatást nem biztosít.
A Képvisel -testi.ilet felhatalmazza a polgármestert a sztikséges intézkedésmegtételére.

Határid
Felel s:

:

azonnali
Papp Imrénépolgármester
5.)

Napirend

Temet rendelgt megalkotásának megtárgvalása
Irásbeli el terjesztés
parrp Imrénérrolgármester
Az írásbeli el terjesztést a képvisel -testtilet részéremegkrildtuk. Megkérdezem a képvisel testíilet tagiait, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés,hozzászo\ás? Arnennyiben
nincs kérdés,hozzászólás, aki egyetért ahatátozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon(A képvisel -testtilet a javaslctítal 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélktil egletéríeítés

az alábbi haíározatot hozta: )

(Y\.29.\ KT
HATAROZAT
A temet rendelet megalkotásánirk megtárgyalása
22112076.

Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testtilete (továbbiakban:"Képvisel -testtilet) egyhangulag ugyhatározott, a szeptemberi képvisel -testtileti iilésre készi.iljon el a temet rendelet és
a Rémi Rórnai katolikus plébániával kottetend szerz dés.
A Képviselcí-testi,ilet felhatalmazza a jegyzót, hogy a rendelet-tervezetet és a szerz dés tervezetet a szeptemberi képvisel -testtileti iilésre készítse el.
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P:rrlrl Im rénépolgárnrester

Az írásbeli el terjesztést a kópvisel -testtilet részérernegkiildttik. Megkérclezeln a képvisel testiilet tagjait, lrogy a napirencllrez kapcsolódóan van-e kérclés,hozzász lás? Arnerrrryiberr
rrirrcs kérdés,hozzászólás, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfelerneléssel szavazzon.

(A képvisel -íestiilet ct jctvaslaítal 4 igen,0 nem szcttlctzctllal, tartózkoclás nélktil egyeléríeltés
az alábbi határozctttlt hozta: )
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A DIGI Kft. ingatlanvásárlási kérelme

HATAROZAT

Rém Kozségi Onkormányzat Képvisel -testiilete (továbbiakban: Képvisel +esttilet) egyhangrilag ugy határozott, támogatja a DIGI Kft. ingatlan vásárlási kérelmét.
A Képvisel -testiilet felhatalmazza apo|gármestert, hogy a kovetkez tilésre az rjnkonnányzat
tulajdonában lev , bázisállomás telepítésrealkalmas ingatlanokról adjon tájékoztatót.

Határid :
Felel s:

ktivetkez képvisel {esti.ileti iilés
Papp Imrénépolgármester
7.) Napirend
Beszámoló a két iilés kiiriitt eltelt id szak fontosabb eseményeir l.
Irásbeli eI terjesztés

parrp Imrénépolgármester
Az Írásbeli el terjesztést a képvisel -testtilet részéremegktildttik. Kérem a beszámoló elfogadását.

(A kepvisel -testiilet a beszámolót elftgadta.)
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Megkórclezern a kópvisel -testLilet tagjait, az egyebek tlapirencl kerotéberr vall-e bejelenteni
valójuk, kérdésiik?Arnennyiben nincs kérdés,bejelerrtés, a nyílt tilést berekesztetn.
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