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Jelen vannak: Árik István polgármesíer
Kaiger Zoltán alpolgármester
smidéliusz zoltán.
Blaskovics zsolt
Varga Kálmánné képviselők

Rendes-Sonlai Eszter aliegző

Lakosság részéről megjelent: 0 Jő

Árik Isnán polglirmester: Köszönti a megielent képviselőket. Megállapítja, hogl az 5
testületi tagból 5 fő megielent, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Kisszőlős Onkormányzat Képviselőlestülete 5 igen szayazattal ellenszavazat és tartózkoüs
nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:
1,/ Az önkormányzat 20l5. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő : Arik Isnán polgármester
2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről (zórszámadás)
Előterjesztő : Arik István polgárnester
3,/Pályázatokról
Előterjesztő : Árik István polgármester
1,/ Gyermekvédelmi és glermekjóléti 2015, évi beszámoló
Előterj esztő : Arik Isnán polgármester
5./Veges üglek
Előterjeszű: Árik István polgármester

- Kat el ező ké nyszerbe t el ep ité sről
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1./ Az önkormányzat 2015, évi költségveíésének módosításáróI
Előterjesztő: Árik Istvún polgőrmesíer

Árik István polgármester: Ismeríeti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét, javaslatát.

A testület részéről hozzászólás nem történt.



{ril!_ Istvőn Poleármester:: Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadásával egyeíérl,
ké zfe nnl ar t ás s aI j e l e z z e.

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 5 igen szavazattal ellenszayazat és tartózkoűs
nélkül megalkotla a:

7/20l 6. (V. 27.) rendeleíér

az Önkormtínyzaí 20l5. évi köttségvetésérű szőIó
1/201í.QI.I6.) önkormányzati rendelel
módosítástíról.
( Rendelet a jeglzőkönyv meIIékletéí képezL)

2./ Az önkormdnyzaí 20I5. évi költségvetésének teljesítésérű (zórszámadlűs)
Előterjesztő: A rik Istvdn polgdrmesíer

Arik István oolgármester: Ismerteti az előterjesztést. kéri a testüIet véleményét, javaslatát.

A testület részéről hozzászólás nem történt,

Árjk IstvtÍn Polgármester:: Kéri, hogl aki a renc]elet elfogadásával eg|etért, kézfenntartással
: ^l ^--^

KÍsszőlős Ónkormányzat Képl,iselő-testülete 5 igen szavazatlal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a:

8/2016. (V 27,) rendeletét

az Önkormónyzat 2015. évi zárszómadúsárót.
(A Rendelet a jegyzőkönyv mellékleíe

3./Pólyázatokról
Előterj esztő: Árik István polgdrmester

Arik István polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozatok meghozatalát,

kérdés, hozzászólás nem volt.

Árik Istvdn Polgórmester: Kéri, hogl aki az előteriesztés szerint a temetői út és ravatalozó
előtti tér íeWítatásával egletért, kézfenntartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 5 igin szavazaítal - ellenszavazat és tartózkoüs
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

9/2016.( V. 26.) határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat Képviselő-testülete úgl
dönt, hogy benyújtja pályázatát az
adósságkonszolidációban részt nem vett települései
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázati
kiírás4pontjaalcélra-a]<jztemető
felújításra,ravatalozó építésre illene felújításra,
temetőközlekedési utak építésére,felújítására - Kisszőlős



Temető előtti út és ravatalozó előtti terület felúiírására -
pályázott összeg: 2. 9 3 7. 5 l 0, - Ft
A képviselő-testület .felhatalmazza a polgúrnlestert a
pályázat b.enyúi tá sra, szüksége s nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Árik István poIgárűstei
Halóridő; folyamatos

Árik IstvtÍn Polgármester: Kéri, hogl aki az előterjeszlés szet,int az 57 62 és ]87 hrsz-ú utak
felújítatásával é:i az 1.639.158,-Ft önerő biztosításával egtctért, kézfenntarrással jelezze,
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülct e 5 igen szaviiattal ellenszavazat és tartózkodás
nélküI meghozta az alábbi határozcttot:

l0/20l6.( V 26.) határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat kepviselő-testülete úg,l
dönt, hogy benyújtja pályázatát az önkormányzati
feIadatellátást szolgóló fejlesztések támogatására c)
alcélra - belteri,ileti utakjárdák,hidak felújítása - a
Kisszőlős 57 hrsz-ú úí, 62 hrsz.-ú út és Széchenyi utca
(l87 hrsz.) járda és út felújítására a következők szerint:
igényelt t ámo gatás : 9, 2 B 8. 5 5 7, - Ft
önerő: 1.639. ] 58.- Ft
pályázat össz kóltsége : 1 0. 92 7. 7 1 5, -Ft
A Képviselő - testület az önerőt a 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felhatalmazza polgármestert a páIyázat benyújtására,
s züksé ge s .nyilatkozatok me gtét e lé re,
FeIelős: Arik István polgármester
Határidő: 20]6.06.02

Árik István polgármester Javasolja a rendkívüli szocíális támogalás benyújtását. Kéri, httgl
aki a javaslattal eg)etért, kézfenntartással jelezze.
Kisszőlős Onkormányzat Képvise]ő-testülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat
nélkül - meghozta az alábbí határozatot:

11/2016.( V. 26.) határozat

Kisszőlős Község Ónkormónyzat Képviselő-testüleíe úgl
dant, hogy benyújtja pályázatát a 20]6, évben a
Belüglminisztériumhoz a települési ónkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása
keretében
a rendkívüli szociális támogatás igénylésére.
Felelős: Árik Isnón polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Gyermekvédelmi és glermekjólétí 20I5. évi beszámoló
Előterjesztő: Arik Istvdn polgdrmester

Arik Istvdn polpdrmester: : Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a beszámoló elfogadását.



kérdés, hozzászólás nem volt.

Árik István polgármesler: Kéri, hog1l aki a beszámoló elfugadásával eg/etért,
ké zfb nnt art ás sal j e le zze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 5 igen szavazaílal ellenszavazaí és tartózkodás
nélkül ncghola az alábbi határozatot:

I2/20l6.( V. 26.) hatúrozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat Képl,iselő-testülete tigl dönt,
hogy a pyermekjóléti és pyermekvédelmi feladatok elláíásárót
szóló 2015. évi beszámolót jót áhagyólag elíogadia.
tA beszánt.oló a jegyzőkönyv nellék!ete.l
Felelős: Arik Isnán polgárnlesía.
Határidő: 2016. nújus 3l.

S./Vegles ügyek
Előterj esztő: Árik Istvón polgár mester

5. I./ Kötelező kényszerbetelepítésrű
Arik, István polgármester: Felolvassa a Megyei Jogú városok szövetsége elnökének
megkeresését, amelyben a testület döntését Mri a kényszerbetelepítés elutasítási értlekeben,
kéri a képviselő-testületet, hogl hozzanak határozatot, hogt támogatja, yag) sem a
mi gráns ok be telepíté sét.

A kepuiselő-testület eg)hangúan elutasítja nem mag)ar állampolgárok Magyarországra
tört énő kötelező b etelepít ését.

Árik István polgármester: A képviselő-testüIet véleményével eg,letért, kéri, hogl aki a nem
maglar állampolgárok Maglarországra történő kötelező betelepítését elutasítja,
ké zfe nnt ar t ás s al j el e zz e.

Kisszőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszayazat és tartózkadás
nélkal - meghozla az alábbi határozatot;

I3/20I6.(V. 2ó. ) hatdrozaí

Kis szől ős Ónkormányzat Képvi selőte stülete e lutas ítj a az
Európai Unió kenyszerbetelepítésre yonatkozó terveit. A
kenyszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes.
Növeli a bűnözés kockizatát és a terrorveszélyt,
veszélyezteti a kultúrónkat és a mindennapjaink
biztons ágát, vállalhat atlan ter heket j elent ene a szociáli s,
egészségügli és oktatási rendszerünkben.
Kérjük a knrmányt, hogl minden lehetséges eszközzel
akaülyozza meg az illegális migránsok beáramlását és a
kenyszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a
mag,,ar embereket.
Felelős; Árik Isnán polgármester
Határidő:folyamatos

4



5.2JTdjéhozíatds
Arik Istvdn polgómesUr: Tójékazta§a a lrepviselőket a szünidei glermelíetkaztetés
Íeltételeiről, megvalósításáról. Elmondjq hogl a somlóvasárhelyi iskolfual eg/üttllrűIódés
krült megkötésre, mely keretében felléptek és fel is fognak lépni a gtermekck a falu
rendenényein, A falunap is a szokoít időpontban augusztusban lesz, várja az ötletekat a
rendezvéryebe. Ez p&aébe az önkolruimyzatnak nem kerül. Elkepzelhető, hog a
knzeljövőben megvalósul az internet fejlesztése. Az oryosi rendelőbe ígértek több íelújítás,
mint pélűul a melegvíz, telefon és internet bevezetése, mely az ev misodik felében
megvalósításra kerril. Szómítógép beszerzés is szükségessé váIt, mivel az hivatalban csak egl
naglon régi gép található, mely ruir nem is műlüdik Javasol ezen célra 2000 e Ft
biztosításá,t.

A testület a beszómolóban elhangzoltalrat elfugadja.

Ártk l§tvón Dotaón restel: Javasol számítógép beszerzésére 200 e Ft-ot biztosítani, aki
j avaslatóval e gletért, líezíenntartlils sal j elezze,
Kisszőlős Ónkormönyzat Képviselő-testijlete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodh
nelkűl - meghozta az alábbi határozatot:

11/2016.M 26. ) haűírozat

Kisszőlős Onkormányzat Képviselő-testülete úgl űnt,
hogt számítógép és kapcsolóü progranok beszerzésére
200.000 Ft-ot biztosít az önkormfulyzat 2016. évi
kt;lts é petés éne k ter hére.
A kepviselő-testületül felhatalmana a polgármestert (E
eszköz beszerzésére.
Felelős: Árik Isnón polgórmester
Hadíridő: folyamatos

Árik Isnán polgármester a kepliselő-testület nyilvónos ülését I5 óra 40 percl@r berekesztette.
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