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Ütés helve: Képvíselőlestület Hivalal 8183 Kisszőtős. Rákóczi u.

Jelen

vannak: Á.ik István
Kaiger

Zoltán

Varga Kálnlánné
smídéliuszzoltán
Rendes-Somlai

Lakosság részérőlmegielent:

0

Eszter

3.

polgármester
alpolgánnester
képviselők

alieglző

.fő

Távolmaradását előre j elezte : Blaskovics Zsolt képviselő

1irik -Is/ván p-olgúImestel: Köszönti a megielent képvisetőket. Megállapíria, hogl az 5
testületi tagból 4 Jő megjelent, az ülés haíározatképes, azí megnyiíja. jorirtátu fuű az ülés
napirendjére.
Kisszőlős ÓnkormánYzat Képviselőlestülete 1 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
néIkul - az alóbbi napirendet fogadja el:
l./ Az egses szociális ellátások szabályozásóróI szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Árik Isnán polgármester
2,/ Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésével
kapcsolatos aktuátis íeladatok
Előtcrjesztő; Árik lsrván polgárnester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
lJ Az egJles szocíális ellátások szabólyozásától szíló rendelet módosííósdról
Előterjesztő:,/irik István polgdrmester
Árik h-tvdn pol4érmester: Ismerteti az

előterjesztést, a tavalyi évben nem volt emelés, ígl
javasolja a rendelet megalkotását. Kéri a testületet, tegékfel kerdéseiket.

kérdés,hozzászólás nem történt,

Átlk k!uá! l?lgórmester: Javasolja
elfogadásával

e

a rendelet tervezet elftgadását. Kéri, hogl aki a rendelet
gletért, kézfenntartós sal j elezze.

Kisszőlős Ónlarmányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
nelkt;l megalkatta az alóbbi rendeletet:

-

ellenszavazat és tartózkoűs

2/2017 ( III. 28) renilelet
az egPs szocűlís ellűtísoh sza.bólyozlísáról szóló 2/205.
QI 16) önkorműnyzaíi rendelet módosíaísóról .
(A rendelet a jegzőMnyv meaéHcte.)

2J Az mergiamegtakarítósi intézkedésílem elkészítésévelhapcsolaíos aktuális leladatok
Előterjeszíő: Árth Istvdn polgórmestet

Árik Istvón

nolgórmester: Az előterjesztés alapján ismerteti terv elkeszítésénektörvényi
előírósait, tehát ez egl katelező feladat.

kérdés,hozztiszólós nem történt.

Árik Istvón polgórmester: Javasolja a határozat tervezetet elfugadni, kéri, hogl aki ezzel
egletért kézfenntartás sal.j elezze.
Kisszőlős Ónlarmónyzat Képviselő-testüleíe 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodlis
nélhil meghozta az alábbi határozatot:
10/2017.

(

III

27.) hatdrozat

KisszőIős Község Ónkormányzatának Képviselő+estalete
íelhatalmazza Árik Isnón polgórmestert arra, hogt az
energiamegtakarítósi intézlcedési terv ellreszítésével
lcapcsolatos szülaéges intézkedeselcet tegle meg.
Határidő: 20]7. mórcius 3I.
Felelős: Árik IsWán polgá,rmesíer

Árik Isnón polgórmester a Mpviselő-testület nyilvános ütését16 óra
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