
Szóm: Sszl67/2016.

Jegvzőkönvv

Készüh: Kisszőlős Önkormánlzat Képiselő-testülelének 2016. szeptehbel |-én 8 óra 30

perc kezdettel meglaf tott nyil|ános úléséről -

!!]éL&!!!!! KéPviselő^lestijlet Hiyalal 818 3 Kisszőlős, Rákóczi u- 3 -

fuPn244yfu_Árik knán polgármestel
Kaiger Zoltán e polgórmestef
Varga Kálmónné keptiselő

Rendes-Somki Eslter alie gző

Távolmafdüsukal előre ielezték: Snitléliusz 7dtá1l, Blasknvic,, Zsolt Mpviselők

Lakosság tészéről megiclent: 0 íő

Árik Isuón oolgómestet: Köszöhti a megielení Mp iselőket. Megállapila, hogt az 5

l*túktl t"gbóI líő ̂ "gj"krl, 
az ülés halározatképes, azt tfiegnyitja, Jayasl,|íol l"sz rlz lér

napiren.lj éfe.
Kiszőlős ónkotnányzat Képriselő_lestülete 3 igen sz.Nazattal .ellenszavazat és íartílzkodás

nélkíil - az alábbi apirendet fogadja el:

1 / Isko l a ke zdé s i t /imogatás
Előte ri eszú : Árik Is ná polgárme s te l
2./ IIVB laqok íblnl|izsgál1ta
El ő t er i e,,lzó :,Í r i k ] stp ú n P o karmc s l e r

NÁPIRÉND TÁRG YA LÁSA

I / l s ho l a h ezlé si t dmo g aais
Etőteiesztő: Áik htvón polgórmestel

Ári* Istuűn lolgófme§ter: Jqvqsolja, hog/ q4újt§on az Ónkornónllzat iskola és óvodakezüsi

@ . a^a tororoíruk Javasoljo az ovod,lsofulnk 3.000,-Ft, általános ískolósobtak

5. 000, -Ft, középiskalásoknak 1 0. 000, -Ft fuímogatós nyújtásót.

Áik Istvón oolgórmesteÉ Kéri, hog aki a jnaslatával eg)eftrt, kczfelntattassal jelene,

ffi;@a Képrisel&testt lete 3 igen szavazattal, ellenszavazgl és tartózko&is

nélbíil meghoaa az ahibbi határozatot:

22/20l6.( IX l) hatórcz$I

Kisszőlős Község ÖRkomónyzat Képvhelőlestülele 1úgl

dört, hog óyodakezdési és iskolakezüsi tómoggt^ ry,újt
kazségben élők szánúra az alőbbiak szelínt:



2,/ Hl'IJ íogol feliill,ialEilalI
Előreíjesztíí: Áií 1s/yán polgdr Esíet

Árik Jstvún ntl!úrncsler: Elnloniitt, hog1, '1ttkáry Lti,r:lónt llka)l!a):oll, ?:l].t hí,llc!1l
jttl,ttsolju }.ltiri,snc ]1és:ánly ÉyLit tt Hl:B bi:ottttigbtt 1,tl4111iül ,r:ubó /].iii.r i§l, h
..l.íagldllúg(h,L! hi|,11tkl):Li.\sLll 7)ttdRJúg(il 1,il,|.u ki|Liniu nkndani, hell,cttt lutdsolja l.iu.gtt
Klautlitit, ].1indkaítcn S:Szl}Jeli tagstigukról ltmo dűnuk Jult!lollLl 4: !lhang:oltuk ultq)iúü
.! ki?lrl! I]l| 1ogok hel|,ctl Ll: lii belrpi;k eí.l,tilu.r.lListil.

Kt r di.\, h o:: tis:ól á,\ n(l1l \,0l t

Álik I:!!'án polgántestu: Kéri hog,, uki a iuxtslcttla.ul cgtctél.t, kó.íenn!([tás:4[ iele.7.
Kis:;:tiltiil Onkornúny:d| Kép,|,iselő-t?\!íjleíc J igan s:ulllzoíl0] ellens:a\v:'l is la|í|i:k,(lús
ntlkül neghozta Ll: cláhhi hdúro:ohl

ól,odások ré sére : 3. ]aa, - Fl / í;
óltalá os iskolasok szúndra: 5.000,-Ft/Jő
kózépiskolások számáru: t 0.000,-Fí/íő

a 20]6 é|i. kólt sé gveté,9 l erhé re,
Felelős: Árik }snún polgármestel
Haíárídő. íob,amaíos

23 2uIó.(I\. l.) ll0|íiroa

Kis tzőliis Kö:ség ()nkorminyzat KéJ)\.i rrlij !csí uleíc úg,
dajn!_ l1og!.u H(l!-i l'.ildszlá|i Bi:otíság lllgiúnok Mlnisna
]l1élzúros F:lál. PóüdgiLi dk LarEu Kllüdiúl 111?!!,ála32íia.
Fclkiri u Hl'] L'e:úi;ill hoí! nc|c.eítak a })0I!(inllcsle|
?l(ítl tijrléni; erkiiítt rl óiil gondoskotlni szíve,rketljcn_
F,,l,,lií,. \. |,,tt,in l ti l Jin,l llI l i .iIL,
H a l ó | i (l (í _ íb l,| C] m d l o.1

Arik ]s^)óú pol!]ámle|ler Ll kép\,íselő-leslLilct q)ih:ánot ülését E ófa 50 perckor berckcszíetíe.

K.n.í

\,) ,,-'Z?'- t

Árik Istvón
polgd nesíel

/.j/2r'a
Reldes - somlai Esztel

aljegző
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ks}z4
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