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Pirrrp Imróné polgírrmester
Tisztclettel kiiszötltöm a renclkír,üli nyílt kópviscl(í-tcst|ileti ülés részt,,,ei,őit. Megállapítonr,
lrogy az űlés lratiirozatképles, nritldetr kópvisclií jelcn val1. Javaslatot tcszek az ülés
rrapirellcljór,e votratktlzóarr. Napiretrcltlek a rrreglríl,ilbiitl szerepiőket javaslclrll eltbgacirri. Virtr-e
egyéb rrapirerlcli potlt t-elr,ótelérc javaslat'/ Artrcrlnyibetl tlit-tcs, rttcgállapíti-rrrr, lrogy a
képviselő-tcstülct az alábbi napirendet fbgadta el.
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A 20l7. évi TOP pályázatokkal kapcsolatos fcllratalrnazás rnegtárgyalása
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Előterjesztő: Papp Imróné polgármester

1.) Napirenel

A 2017. évi TOP rlályázatokkal kancsolatos felhatalmazás megtárgvalása
Szóbeli előterjesztés

Paprl ImréTré rlolgármester

A Magyar Allamkincstár értesítettbennünket arról, hogy az önkormányzati épület energetikai
korszenísítéseelnevezésű TOP-4.1.1-15-BK1-20l6-0003l azonosítószámú pályázaíon

20.200.530 Ft-ot, az egészség"gyi alapellátás fejlesztése elnevezésű TOP-4.1.i-15-BK12016-00006 azonosítószámú pályázaton pedig l0.000.000 Ft-ot nyertünk. A szerződések
megkötéséhez szükséges, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestett, hogy a
pályázathoz kapcsolódóan szükséges intézkedéseket, kötelezettségvállalásokat megtegye. A
pályázat beadásának határideje, május 22. hétfő. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, a
napirendhez kapcsolódó kórdéseket tegyék fel, amennyiben nincs, aki egytért a határozati
javaslatokkal, kérem, kézfelerneléssel szavazzon.
(A képviselő-íestiilet o.javaslaííaligen, nem szclyctzaííal, íaríózkodás nélktil egytéríeítés az
alábbi haíározatokctt hozta: )

186/2017. (v. 19.) KT
A TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00031

HATAROZAT

azonosítószámú pályázattal kapcsolatos felhatalmazás

Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott,
felhata|mazza Papp Imrénét,Rém Község Onkormányzata polgánnesterét, hogy az
önkormányzati épület energetikai korszerűsítése elnevezésű és TOP-3.2.1-15-BK1-201600031 azonosítószámú pályázaton elnyert 20.200.530 Ft, azaz húszmillió ketíőszázezer
ötszázharminc forint összegű pályázathoz kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket,

Rém Község

kötelezettségváll alásokat megtegye.

Határidő:
Feleős:

Határozatről értesül :

folyamatos
Papp Imrénépolgármester
gazdálkodás helyben
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A TOP-4.1.1-15-1]K1-20l6-00006:rzontlsíttiszirmú pitlyázattztl kapcsolattls fclhatalm:rz:is

Rém Kclzség Örlkclrrnárryzatának

liópviselő-tcstülete egyhangúlag ú,gy ltatltrtlzott,
í-ellratalrr-razza Papp Itnrérrét,Rérn I(tizsóg Onkonnárryzata poIgiinllcsterét, hogy az

egószségügyi altrpellátás lejlesztése elnevezésű TOP-4.1.1-1_5-BI(1-20l6-00006

azonosítószárnú píilyílzaton elnyeft 10.000.000 Ft, azaz tízmillió t'orirrt iisszegő pályázathoz
kapcsolódóarl a szükséges intézkedéseket. kötclezettségvállalásokat rnegtcgye.

Határidő:
Feleős:

folyarnatos
Papp Irnrérrépolgánricster
Határozatró1 ér-tesül: gazdálkodás helyberr

papp Imrénépolgármester

Miutárr több rrapirenci nincs, a rendkívüli nyílt ülést berekesztem,
(A

polgármesíer az ülést 11.20 órakor berekeszíelíe.)
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