
Sním: 79-9/2015.

Jesvzőkönvv

Ket;zÜk: Kisszőlős Ónkormányzat KépvisetőlesíüIetének 20]5. április 29-én 16 órai kezdettet
me8Mrloll nt ilvanos iitéséról

Üés helve: Képviselő-testület Hivatal 8183 Kisszőtős. Rákóczi u. _r.

Jelen vannak: Árik lsnán polgántesrcr
Kaiger Zoltán alpolgármester
smidéliusz zoltán.
?'arga Kálmánné képl,iselők

Rerules-Son ai Eszter aljegző

Tá1,olnruradását előre jelezte: Blaskol,ics zsolt képviselő

Lakosság részéről megjelent: 0 .fő

Árik István polgármester: Köszónti a ntegielenl képviselőket. Megallapitja, hog, az 5 testiileti
tagból 4Jri megjelent, az ülés határozaíképes, aZí meqnyirja. Ja|aslatot tesz az ülés napirendjére_

Kisszőlős Ónkomúnyzat Képviselő-testtilete 4 igen szaluzattal ellenszavazat és tartózkadás
nélkiil az alábbi napirendet.fogadja el:
I./ Onkormányzctt 20 t 1. évi költségvetésének módositásaról
L,lőtet,jesztő: Arik István polgármester
2.i Onkormatryzctt 20]1. ét,i zárszámadásáról
Előter.jesztő: Arik Isn án polgármester
3. / Ónkormónyzat 2 0 l 5. évi kóltségvetésének módosításáról
Elóterj e sztő : Ar i k I stván polgármester
1../ Gé pjárműbe szerzé s EMVA pályázata
Elóíerjesztő: Arik Istvan polgármester
5./ Áz Önkormányzat gazdasági program.járól
Előterjesztő: Arik Istt án polgármester
6-,ü'egles üg,,ek
Előterjesztő: Arik Isftán polgórmester
rD]clri germe ké tke zé sről
-beszámoló a két rilés között iörtént fontosabb eseményekról

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Ónkormányzat 201 4. á,i köItség,etésének módosításóról
Előterjesztő: Arik Istyán polgdrmester
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Artk István oolgúrmester: Ismerteti az előteriesztést.
Á testület részéről hozzászólás nem tórtént.

Árik Iső,án polgármester: Jal,asolja elfugadni az előterjesztés alap.ján a rendelet tenezetet.
Kéri, hog aki ezzel egletérí kézfenntaftással jelezze.

Kisszőlős Onkormányzctí Képviselő-testiilete 1 igen szavazűttal ellenszavazat és tartózkodús
nélkül megllkotta a:

7/2015. ( IV. 30.) rentleletét

az Önkormányzaí 2014. évi köItségvetéséiíI
szóIó 1/2014. (II. 28.) önkorntányzart rendelet
módosításáróL
(A Rendelet a jeglűkönyt, melléklete)

2./ ()nkormányzat 2014. évi zánzámadásárót
Előterjesatő: Arik István pol gármester

Arik Istuán polgármester: Ismerleli az elóterjesztésí.

A lestüleí részét,ől hozzószólás t?em tórténí.

Árik Istl,ún polgármester: Java,solja el/bgadni az etőterjesztés alapján a rendelet tervezetet.
Kéri, hogy aki ezzel egletért kézfenntarűssal jéIezze.

Kisszőlős Ónkormányzat Képuiselőlestülete 1igen szcuazattal ellenszavazat és ímlózkodtls
ttélkiil mege kotta a:

8/2015. (V 4.) rendeletét

az Önkormányzat 2014. évi zárszámaüsáróL
(A Rendela a jegyzőkönyv melléklete.)

3./ Önkormúnyzat 2 0t 5. éyi költségvetésének módosításaúl
Előterjesztő: Aik István polgármester

Áik Ish,án polgármester: lsmeríeli az elóíeúesztéSt.

A testület részéről hozzászólás nem löríént.

Ártk Isnán polgármester: Javasolja elfogadni az etőterjeszíés alapján a rendelet tenezetet.

Kéri, hogl aki ezzel egletéft ké4fennlarlással jelezze.

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-íesíiilete 1 igen szavazattal ellenszavazat és tarlózkodás
nélkül megalkoíta a:
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9/2015. ( V 4.) rendeletét

a7 Önkormány7at 2015. évi kölíségvetésérű
szóIó 1/2016, (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosíttísáról.
(A Rendelel a jeglzőkönyv melléklete.)

4./ G épj árm ííbeszerzés EMVA páIJlázata
Előterjeszíő:,,Írik Istvőn polgórmester

Árik István polgármester: Ismerteti az előterjesztést, kéri a tesíület véleményét, .javaslatáí.
Javasolja a szakmai program módosítását a pályázati kiíráshoz és az akluális változásokhoz
igazítva, majd a pályázat benyújtásról szóló tervezet elfugadását a megjelölt önerő - ],327 e
Fí megszavazásával. A pályázat nem kecsegtet túl sok reménnyel. de ha meg sem próbóljdk,
nem derül ki. Ha nem nyernének, akkor az elkövetkezőkben beindítják a falugondnoki
szolgálatot, hogl eg,, esetleges újabb kíírásnát már műkodjan és lehessen arra ii pályázni.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szavazattal ellenszavazal és tartózkodás
nélkal - meghozta az alábbi határozatot;

I6/2015. (IV 29.) haíározaí

Kisszőlős Község Ónkormányzata úgl dant, hogy
Kisszőlős Község Önkormányzat szociális étkeztetés
Szalonai Pr o gramj át módo sítj a,
A módosítás és az egységes szerkezetű szakmai program a
j eglzőkönyv mellélete.
Eatáridő: azonnal
Felelős: Árik István polgármester

Árik István polgórmester: Javasolja a második határozat meghozatalát a pályázat
benyújtásáról és az önerő biztosításáról
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő+estülete 1 igen szavazatíal ellenszavazat és tartózkodás
nélktil - meghozta az alábbi határozatot:

17/2015. (IV. 29) haíározat

]. Kisszőlős Község Ónkormányzata étkeztetést és eg1,,éb közösségi
célú szolgáltataíást működtel a laknsság számára
alapszolgáltatáskent, amely szolgáltatás fejlesztése szükséges.
2. A település az étkeztetés és egléb kazasségi célú szolgáltatások
ellátására jelenleg gépjórmíível nem rendelkezik.
3. Gépjármű megvásárlásával lehetővé válna a szociális étkeztetésben
részesülő lakók részére az étel inglenes házhozszállításnak
biztosítása,



A gépjármű egyéb kt;zösségű célú szolgáltatás keretében az idősek,
fog,,atékkal élők közlekedését segíthetné, közreműködhetne a nyári
gyermekétkeztetés ételszállítással, és szintén egléb lrözösségű célú
szolgóltatás keretében a településen nűködő eglesületet (polgárőrség)
segítené, s ezáltal javulna az önkorntányzat áltat nyúitott, fent
me gnel,e zett szol gálí at ás ok lttinős é ge.
A jelenlévő kepviselőlestület tagjai eg,,hangúlag egletértenek abban,
hogy a szolgáltatósok és az itt élők életminőségének javításához
né lktilc;zhe tetl en a ter epj áró be sze rzé s e.

4. A fentiekben szereplő indokok alapján az önkormányzat Képviselő-
testülete támogatási igényt nyújt be a 21/2015, (V.l7.) MvM rendelet
alapján az Európai Mezőgazdasági Vidéftfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyúitott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2 0 1 5 -lől igénybe vehető íámogatások
részletes feltételeiről szóló rendelet alapján, a kistérségi közlekedési
szolgáltatás fejleszté:sére eg)éb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
a szolgáltatás fejlesztésére (2. célterület) az alábbi elszámolható
kaltségekre:
. Új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
l regisztrációs adó kölíségére.
A fenti tételeket a bekért árajánlatok összességében tartalmazzák,
5. A Képviselő-testület a beérkezett két árajánlat t<özül a MARSAI'
KFT (cég) Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1.6 BENZIN terepjáró
személygépjárnlű (típus) 5.000.000 Fí (összes elszámolható kiadós
nettó összege) fogadja el, mert a beérkezett ajánlatok közül az
elfogadoít esik a megvalósítás helyéhez fóldrajzí szempontból a
le gkazelebb, ígl a felmerülő problémálg szervizek kezelé s e glors abb,
költséghatékonyabb.
6. A Képviselőlestület nyilatkozza, hogl a pólyázat megvalósításához
szükséges önerőt (beszerzéshez kapcsolódó ÁFA asszege) 1.327,050
Ft-ot biztosítja a 20l5. evi kökségvetési tartalék/l terhére.
7. A Képviselő-íestület felhatalmazza a polgármestert, hogl a
pályázat beadásával és lebonyolításával kapcsolatban eljárjon,
valamint a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
megteg)e,
Haláridő: a MvM rendelet szerinti beadási határidő a támogatási
igény benyúitására
Feletős: Árik István polgármester

5./ Ax Önkormányzat gazdasógi programjóról
rt;terieszta: Ái* hnán polgárme{ter 

-

Arik Istvdn lolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazaí és tartózkodás
nélbtil - meghozta az alábbi határozatot:



l8/20l5. (IV 29.) haldrozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat kepviselő-testiilete úgl
dönt, hopgl a kózség 2015-2019 ciklusra yonatkozó
gazdas ági pro gr amj át elfo gadj a.
A gazdasági program a jeglzőkönyv melléklete.
Határirlő: 201 5.05. l 7.

FeIeIős: Árik Isnán polgárntesler

6./Vegyes ügyek
Előterj esztő: zírik Istvtín polgármester

6. 1,/Ny á r i gl e r me k éí k ezé s r ől

Árik István oolgdrmester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja benytijtani a pályázaíot a
maximális létszámra 37 Jőre, önerőt a település hátrányos helyzete miaft a 240/2006. (XL 30.)
Korm. rendelet alapján nem kell biztosítani.
kérdés, hozzászólás nem volt.

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szayazattal - ellenszavazat és tartózkodás
néIküI meghozta az alábbi haíározatot:

l9/20I5. (IV 29.) ltaídrozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat képviselő-tesíülete úgt dant,
hogl benyújtja pályazatát a 2015. évi nyári glermekétkeztetés
biztosítására 37 fő részére 53 étkeztetési napra 862.840,-Ft
összegre.
Az önkormányzaí önerőt nem biztosít, mint leghátrányosabb
he lyz e tű önkor mányz at.
Hatdridő: 20] 5.05.07,
Felelős: Árik Isnán polgátmester

6.2./Beszámoló a két ülés közöa ftftént foníosabb eseményekről

lírik István polgármester: Ismerteti, hogl a Belüglminisztériumhoz benyújtásra kerüh a
testület döntése alapján a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati ktjltségvetési
támogatása keretében a rendkívüli szociális tómogatasi igényük 375 000 Ft összegben. Áz
elbíl"álás folyamatban van. Az elmúlt évhasonló támogaíásával az elszámolás benyújtásra
került. A k)zös hivatal működéséről szóló zórszámadási adatokat mindenki kezhez kapta, Az
idei év bizonyára szűktjsebb lesz, ezért a kaltséghatékony műkadést kell szem előtt tartani.
Amint Naglalásony elkészti a zárszámadás az óvoda működéséről, az abban megjelölt és az
idei évről elmaradott hozzájárulásuk összegére benyújtják pályázatukat a rendkívüli
önkormányzati támogatásra a tavalyi évhez hasonlóan.

kérdés, hozzászólós nem volt.



Kisszőlős Ónkormányzat Képvíselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélhtil meghozta a2 alábbi határozatoí:

2012075. (IY . 29,) határozat

Kisszőlős Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés
köZött töríént fonlosabb esemény eseményekről,
megtett intézkedésekről szóIó beszámolót elfugadj a.
Hatúridő: folyamatos
FeleIős: Arík István polgármester

Árik István Polgármester a képviselőlestület nyilvános üIését 16 óra 55 perckor berekesztetíe.

K.ttt"í.
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Árik Isívtín
polgármester

Rendes - Somlaí Eszter
aljegyző

tln
Szlottdné Tarl,Edina
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\

6


