
Szám: 79- 20 /2015.

Jeevzőkönvv

KészÜlí: Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testületének 20]5. december ]0-én ]6 órai
ke z de tte l me gt ar t ott ny ilv áno s ül é s ér ő l, me ly kö zm e gh al l gat ás.

Ülés helye: Képviselő-testület Hivatal 8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 3.

Jelen vannak: Árik István polgármester
Kaiger Zoltán alpolgármester
Blaskovics zsolt
smidéliusz zoltán
Varga Kálmánné kepviselők

Rendes-Somlai Eszter aljegző

A rendőrknpitányság részéről: Gerecs István r.alezredes
deve c s eri rendőrőr s őr spar anc snok helyett e s

Szalai Zoltán devecseri rendőrőrs körzeti megbízott

Lakosság részéről megjelent: 5 Jő

Árik-István, --' "' -ster: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hog,l az 5
testÜleti tagból 5fő megjelent, az ülés határozatlúpes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkUl - az alábbi napirendetfogadja el:
NAPIREND:
1./ Tájékoztatá1 a kazség közbiztonsági helyzetéről
El őterj e s zt ő : Ár ik I s n án p ol gárme stei
2./ Tájékoztatá1 az Önkormányzat 2015. évi munkájáróI
Előterj esztő : Árik Isnán polgármester
3./ Beszámoló a akóhelyi környezet óllapotáról
Előterj esztő : rirtk tsnán pol gármester
4./ Veg,,es ügtek
Előterj esztő : Ártk tsná, polgármester
-Somló-kOrnyéki T, K. T. Társulási M. módosítása
-Ve s zpr ém M. Kormónyhiv at al ell enőr i j e l ent é s e

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Tájékoztatá_s a község közbiztonsdgi helyzetérű
Előterjesztő: Árik Isnán polgármestőr

Árik István polgúrmester Felkéri Gerecs István alezredes urat a devecseri rendőrőrs
őr sp ar anc s nok helye tt e s é t a b e s z ámol ó me gt art ás ár a.

Gerecs István Őrsparancsnok helvettes: Köszönti a megjelenteket. A somlóvásárhelyi körzeti
megbízott Szalai Zoltán jelent meg ma itt, mivel Gőcze Tamós kisszőlősi km. -nak a
h:atármentén kell szolgálatot teljesítenie. Ismetetei beszámolójdt. Kiemeli, hog a



bűncselekménYek száma csökkent. Eg,lüttműk)désük a polgárőrséggel, kisebbségi
ÖnknrmánYzatokkal, mezőőrökkel folyamatos. Felderítettség mutatiiuk a tíűéget ittetően 70
% felett van. A lakosság részről észrevehetően iavuít a figyelem az'értéktórgyaik,
lakókarnYezetülcre való odafigyelés szempontjából, einek kaszaníheően kevesebb a Űpás,
tÖbb a bejelentés. Mi,ndig elmondja, hogt számulcra nagyonfontosak a bejelentések, mert ezek
alaPján tudnak elindulni, fontosazok gtorsasága is. Hi-pro"blémát, veszéíyt észlelnek a körzeti
megbízottnak , a rendőrősé,nek , v(tgl a iózponti izámon kéri jelizzék. Köszöni, hogy
meghallgatták , amennyiben kérdés van ,szívesen válaszol.

kérdés, hozzászólás nem történt.

Á!Íh ktvÚn -?leármester: Köszöni a tájékoztató és a személyes megjelenést. Javasolja a
tájékaztatója elfugadásót. Kéri, hog,l aki a javaslatával egyetért, kézfenntűússal jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testüle}e 5 igen szavőzattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozía az alábbi határozalot:

4 1/20 1 5. (XII 1 0.I hatdrozat

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete a község
közbiztonsághelyzetéről szóló 20]5. évi tájékoztatást
elftgadja.
Qáj é kozt a.tó a j e gyzőkönyv m e I l é kt e t e)
Felelős: Arik István polgármester
Határidő: 20]5. december 3].

2./ Ttíjékoztaíd_s az Önkormdnyzat 2015. éví munkájdróI
E lőterj es ztő: Árik István polgtírmester

4fik-István 'oledrmester Tájékoztatásul elmondja, hogl az elmúlt megbeszéléseken szóba
került, hog3l számítógép beszerzéssel támogathűnat ii nendarséget. 10-Is e Ft lenne a
hozzájárulás mértéke, mivel a közös hivatalba tartozó települések Ősszefogva vásárolhatnák
meg. A tavalYi évhez hasonlóan alakult az önkormányzat kattsagveíaű ,a bevételek és
kiadások a tervezettek szerint folytak be illetve lettek kiadva. A legiagyobb program a síart
kazfoglalkoztatás volt, mely keretében egész évben 5 ember voh §glakortot r, valamint
időszakosan 2-3 hónapra több ember is felvételre került az ankőrűányzathoz, A dologi
támogatással kazel 10 millió forintot jelentett ez az önkormányzatnak. Infrastrukttiía
fejlesztésre, adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatósára nytijtottak be
PálYázatokat, melYek sajnos nem nyerek. Ezek lettek rőlno temető út, ravataloió előtti tér,
káPolnához vezető Út, 2 dnkormányzati tit ,- orvosi rendelő és járdafelújítás. Gépjármű
beszerzés valósult me§ a.z MVH pályázatábót közösségi és szociálii céti feladatok etihásra,
Az Önerőt az autó AFÁ-ja jelentette , a támogatás 5 millió forint voít. A műkadése az
Önkormányzatnak biztosított, A tavalyi évet terhelő kantlágítási elszómolás elmaradása
rendezésre került az EON -nal. A hozzájárulások kffizetésre kerültek A kamrlágítás
fejlesztését tűzték ki célul a jövő év elejére, melyet konzorciumban kívánnak benyújtini a
kÖzÖs hivatal telepÜléseivel eglütt. December végén, január elején írják ki a rá a pályázatot.
A kÖmilágítás tí év volt utoljára fejlesztve, mely már ethasziálódűt, rongálódott, veszített
hatékonys ágából. Kéri a me gj el entek véleményéi.

kérdés, hozzászólás nem történt,
Árik IPnqry ?olelÍrmgster: Javasolja a tájékoztatója elfugadását. Kéri, hogt aki a javaslatával
e g,letért, ké.zfenntartás s al j elezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkjl meghozta az alábbi határozatot:



4 2/20 1 5. (XII. 1 0.) határozut

Kisszőlős Onkormányzat Képviselő- testülete az
Ónkormányzat 2015. évi minkájáról szóló tájékoztatóst
elfogadja.
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő: 20]5. december 3].

3./ Besaímoló a lakóhelyi környezet állapotáról
Előterjesztő: Árik István polgdimester

A_lik Istvdn l, 'górmester Jsmerteti az előterjesztést. Javasolja a megállapítások etJbgadását.
Kéri a megjelentek véleményét.

Szabó Imre: Már több évefelveti, hogy a buszközlekedés nem a tegjobb Pápafetől ]1 és 16
óra között. Miét nem lehet elintézni a volánnal a könetlen járatot?

Árik ktllÚn P?leórmester Megkeresték mór az elmúlt években a Volánt, de eg1l-két embernél
nincs több igénYlője a járatnak, ők sem rendszeresen, ígl kérésükkel nem fogŰ-kazott a Volán,
ez érthető is.

Srúglí JÓZsefné: Somlóvásárhelyre járnak a glermeki iskolába, ők is kérték a Ilolónt, sőt még
az iskolaigazgató is, hog,l fel órávat később induljon reggelente. Ísy o g,,ermekelcrtek neÁ
kelljen olyan korán kelni, de nem sikerült elintézni.

Árib ktYÚn T "' "ster A katelező felvételt biztosító iskola a naglalásonyi ,oda megoldotta
közlekedés a KLIK is ezt a szempontot nézi.

Több kérdés, hozzászólás nem történt.

Árik -Ist!lá4 -oleármgster: Javasolja a határozat tervezet elfugadását. Kéri, hogy aki
j avaslatával e gletért, kézfenntartás s al j elezze.
Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-teitalerc 5 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi hátározatot;

43/20 l 5. (XII. l 0.) hatúrozat

Kisszőlős Kazség Ónkormányzat Képviselő-testülete a
lakóhelyi környezet állapotáról szóló 20] 5. évi beszámolót
elfogadja.
( Beszámo.ló a jeglzőkönyv nelléklete)
Felelős: Arik István polgármester
Határidő: 20] 5. december 3 ].

4./ Vegyes üglek
Előterj esztő: Árik Isndn polgármester

4.1./Somló-környéki T. K. T. Társulúsi M. módosítdsa
Arík Istvdn Polgúrmester Ismerteti az előterjesztést, A módosításra azért van szülrség, mert
kikerÜl a társulás feladatai kazt;l a családsegítés kistelepülési szintű kezelése, ,rá iarőbu,
s o ml óv á s ár he ly fe l a dat a l e s z, Jav a s o lj a a m e gál l ap í t á s o i e lfo gadás át,



A íestület a javaslattal egletért, Kérdés nem valt.

Árik Istvdn-ooleórmester: Kéri, hog, aki a javaslatayal egyeíért, kéz.fenntartással.ielezze.
Kisszőlős Önkormúnyzat Képviselő-tesítileie 5 igen ,r*.ŰuoI - ellenszavazut és taríózkodós
nélhil meghozta az alábbi határozatoí:

44/20 1 5. (XII. l 0.I hatúrozat

KisszőIős Község Ónkorntányzat képviselő+estülete ct

Somló-környéki Tt;bbcélú Kistérségi Túrsulás Túrsulitsi
Mególlapodósát módosítia, (A módosított társulási
m e gáI l apo.dás a j e gizőkön7+- me ll é kl e 1 e..)

Felelős: Arik lsnán polgármester
Haláridő: 20] 5. elecember 3 ].

4.2J Yesryrém M. Kormdnyhivatal ellenőri jelentése
Atik Istvún nalgórmester Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a megállapítúsok elfugadúsát.

Á testület a javaslattal egleíért. Kérdés nem volt.

Árik Isná4,ooleórmester: Kéri, hogl aki a javaslatóval egrcíért, kéz!'ennrartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavaiattal * ellenszavazat és tartózkodós
nélkül meghozla az alóbbi határozatot:

45/2015. (XIIJL.I hatóro t

kisszőlős község Önkarmánp* képlisető+estülete a
Yeszprém Megei Karmányhivatal IrEB/0072746-
150l20I5 számú eltenőrzési jelenté§ben fuglaltalrat
,llcgisr?e.rte, a megőlqílisokat elfagfiia Áz it*ézksdesi
javaslatat megismerte.(Á jelentés a jegzőknrryv
melléHete.)
FeIeIős : Árl| **,n polgórmester
Határidő: 2015. december 3I.

4rik IstvtÍn polgdrmester: Kérdezi van e még kérdés a lakasság részéről a testületüI felé.

kérdés, hazzászólás nem történt.

Árik István polgármester mindenkinek megfu;szöni a résnételt é a képviselők egész éves
munkajdt. A kepviselŐ-íe.§tület nyilvános tilését I7 óra I5 perckor bcrekesztette.

, K.m.í. /,

/
Árik Istvdn Rendes - Somlai Eszter
polgórmester aljegző

.l., 
,

Szlonóné Turi Eüna
je$wT


