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Is-tv:dn, P,ol8t!^lmesteri Köszönli a megjelent képviselőket.
Megállapítja, hogl az 5
testületi tagból 4 Jő megjelent, az ülés haúrőzatképes, azt megnyitja.
Javaslatot rei az alés
napirendjére,
Ki:.:zqŐS OnkormánYzat KépviselŐ-testülete 4 i4en sza|azattal
- ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbí napirendet fogadja el:
1 / Somlókarnyéki Jóléti Szotgálat Alapírvány
mcgkeresése
Előt erj e szt ő ; Á r i k t snán pol gi árr" rt ri
2,/ Adósságkonszoliűcióban nem részesüIt települések pályázatának
megvalósííása
Előterjesztő: tirik Istvón polgármester
3./Belső ellenőri j elentés
Előterjesztő ; Árik István polgármesíer

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Somlókörnyéki Jóléti Szolgálat Alapítvány megkeresése
Előterj esztő: Árik István polgármestei

4rih,István po,Ig4r],níster: Kiss János az alapítvány kuratóriumának elnöke megkereste a

tes.tületet ezen levéllel - melyet ismertet - ebbinfelvázolja
,
az alapínány és a Gerőakorp {/i,
jelenlegi pénzügli helyzetét. Az adósságállományról
a Éavetkező'dokuÁefiumokat topá -"g
, ismertet a testülettel -. Ezek alapján az Alapínány
a Germakorp Kft-nek 62.194.2ál,-n-ot
tartoz,ik,.Az A.lapínány alapító sem anyagi, sem jogi
-t<iss jaioifetelőséggel ieű urtoznak. A levelekben
foglaltakon kíval ő sem tud eglebet,
elmondása alapján azonban a cél a
működtetés, nem az ellehetetlenítés. A bonyolult helyzet megolüsiia
-ogánvog,on került
bevonásra, erről már az előző vezető is beizéIt, bár űegkpve akkor
nem lett, A tőkebevonás
magánosítással jár, a céI azonban a
fogtalkoztatás"feintartása. véleményealapján az
önkormányzat vaglonát nem érinti e keí.dés,mivel a továbbfoglalkoztatás
o
ri*
Jánosnak pedig már yan benne vagyona, boldoguljon vele ő.

iá,

Kérdés, hozzászó]ás nem történt.

Á!i!t Ist!,ón,polgármester:

.Iavasolia Somlókörnyéki Jóléti Szolgálat Álapínányban
Onkormányzatának alapítói jogát Kisi János Norbártre átruházni,
kéri, hog,l aki ezzel
e gle tért kézfenntarlás s a l j e lezze.
Ki.slz{lű OnkormánYzat Képviselőlestülele 4 igen szavazatlal ellenszavazaí
és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozator;
I 1 /20 1 7. (

IV. 1 1.) haíórozat

Kisszőlős Község Ónkormónyzat Képviselő-testülele úg)
dan hog a Somlókórnyéki Jóléíi Szolgáűt
Alapínányban a Kisszőlős Község Onkormányza|ának
a.lapítói jogát - a jogokkat é:s kötelezettségekkel eglütl
átruházza Kiss János Norberl (szüt hely éiidő: DŐecser
1971.03,02., anyja neve; Szőke Edit) Somlószőlős, Rákóczi

u. 4/A. szám alatti lakosra.

Felelős: Árik Isnán polgármester
Határídő: folyamatos

2./ Adósságkons7olidúcióban

nem részesült települések pdlyázaíónak megvalósítása
Előterjeszíő: Árik István polgúrmester

zirik

lq!,ydn, Do,Ielrmeptpr: Az előterjesztés alapján ismerteti
a beérkezett árajánlatokat,
Javasolja a legkedvezőbb az ERÓSS ÚT t<. érS=. kft. negbízását. Á adósságkonszőliücióban
részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztási táiogatása pályázatin 2 937 51L,-Ft-ot
nyerle k. Javasolj a

a

fennmaradó

2 01. 0 go,

-n-á

bneraként b iztolirani a beruházáshoz,

kérdés,hozzászólás nem történt.

Árik

l.stu!íF ,poteár?ester: Javasolja a haíározat tervezetet elJogadni,
kéri, hogl aki ezzel
rt kezfennt artás sal j elezze.
rillz2tos ÓnkormánYzat Képviselőtestülete 1 igen szavazattal ellenszavazaí és tartózkodás
nélkiil meghozta az alábbi határozalot:
e g,tet é

12/2017.

(

IV. I1.) hatórozat

Kisszőlős Község Ónkormányzatának

Képviselő+estalerc úg) dönt,

hr.,gy

1 /,meg|ízza az, adósságkonszolídációban részt
nem .rett települései
önkormányzaíok fejlesztéseinek támogatása
pályázati kiírás c)
pontja alcél - a köztemető felújításra,ravatalőzó építésreillene
felújításra, temetőközlekedési utak építésére,felúj
ításáia - Kisszőlős
Temetői út és ravatalozó előtti terület
pályázat
felűitasa
megvalósításával az ERÓSS ttT Kereskedelűi és Szolgáltató KFT-I
(Besenyőtelek, Úrcrő út 8., képviselő: Erőss Róbert) Irajónlatában
fo glaltak alapj án 3. 1 4 l. 600, - Ft ös sze gben
(az árajánlat a jeglzőkön7v metléklete);
2./ a 9/20]6. (V.26.) számú határozatában megjetölt célra a pályázott
öSszegen íelül 204.090,-Ft-ot biztosít a 2017. évi költsegvetésre

-

-

terhére.

Á

képviselőlestület felhatalmazza
nyilatkozatok, szerződés aláírására.
2

a

polgármestert

a

szühséges

Hatdridő: folyamatos
Felelős: Árik Isnán polgórmester

3./Belső el Ie n őri jele n tés
Előterjesztő: Arih István polgármester

Áfik Istvón oolgárnuster
ellenőröknek.

Á testület

a

Ismerteti az előterjesztést, valamint az összefoglaló
Javasoljcl ajelentéseket és az intézkedési tem elfogadasát.

jelentésüket

a belső

javaslattal egletért.

Árik Istvánlolgórmester: Kéri, hogl aki ajavaslatával egletért, kezfenntarrassal jelezze.
Kisszőlős Ükormányzat Képviselő-testiilete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és nrtózkodás nélkal
meghozta az alábbi határozaíot:

13/2017, (IV. II.) határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzatának Képv iselő-testúlete
úgl dönt, hogl a belső ellenőri jelentéseket és a kapcsolóü
intézkedés i temet e lfogadj a.

(Á jelentések és az intézkedési terv a jegzőMnyv melléklete.)
Felelős: Arik Isnán polgármester

Hatbidő: folyamatos

Á

k István wlgliíírusurTájékoztatáskepp ismerteti Nagalásony község önkormányzata részére
megküldött a Teszprém Meglei Kortuinyhivatal Ajkai Járasi Hivaal Népegészségügli Osztályának
levelét, Áz omosi rendelő hiányosságait ismertetik Kisszőlős tekintetében is szükséges a felújítás.
Yá,rhatóan Nagnlásony önkormányzata megfinanszírozza ezen kiadasokat, mivel a szolgáItatas
fenntaraisához ők klpják meg a normatívát. A hiányosstigok: meleg folyóvíz, papír keztörlő,
kefiertőtlenítő, egléb eszkózök A következő úlésentájékoztatasí ry,,rjjt az ügl állósáról.
A tájékoztatást a testüleí íudomásul vette.

Árik hnán polgirmester a kÉpviselő-testület nyilvános ütését 16 óra 50 perckar berekesztette.
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