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KészüIt: Kisszőlős Önkormányzat Képviselő+estületének 20]7. auguszíus 23-án 9 óra
kezde ttel me gt at. l ott nyih,áno s ül é s é rő I.

Ütés helve: Képviselőlestület Hivaíal 8183 Kisszőlős. Rákoczí u. 3.

Szám: Ssz/l0-7/2017.

Jelen vannak: Árik István
Kaiger Zolíán
Blaskovics zsolt
smidéliusz zoltán
Varga KáImánné

polgármester
alpolgármester

kepviselők

Rendes-Som]ai Eszíer aljeglző

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

Áfik _ Is/vún. pok1^rmester: Köszönli a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy ctz 5
testületi tagból 5 Jő megielent, az ülés határőzaftépes, azt megnyitja. Javaslatot tesi az ülés
napirendjére.
rillza_las ÓnkormánYzat Képviselőlestüleíe 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

l./ Part nerségi egyeztetés ntegállapitása
El őt e rje sz l ő : A ri k Isnán pol gárme sl e r
2. / klepül é si Arcul ati kezikönyvről
Előterjesztő: Árik István polgármester
3,/ Belső ellenőri jelentés és inlézkedési terv
El őt e rjesz t ő : Ari k Isna n pol gárme st er
1./ Polgármester 20 ] 7, évi szabadságánakfelhasznólásáról
Előterjesztő: Árik István polgármester
5/ 20]7. évi iskoláztatási támogatásról
Előterjesztő; Árik István polgármester
ó_'Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához k. k. tántogatás
El őt erjesz l ő : Ar i k l snán pol gárme ste r
7./HEP felulvizsgálta
Etőterjesztő; Árik Isnán polgármester
B./ Kazség KOz.biztonsági Koncepciója
EI őt erje szt ő : Ar ik ls ná n po l gárme y er
9a(fiste l ela] és1 önkormányzatok alacsony összegű fejl. lámogatása
El őt e rj eszt ő : Á r i k Isnán pol gárme st er



NAPIREND TÁRGYALÁSA

I./ Pa rtn e rs ég i_ eglezteíé s m egli I lűpíí(í s a
E l őte rj eszíő : A ri k Isnd n po l g li rmeste r

At:ik Istvón oolg(Í.rmester: Istnerleti az előterjesztést. A TÁK etkeszítéseshez ezen rerulelet aclja
a kerete|, ag,, szükséges a megalkotása. Kéri a testüleíel, teglék.fel kérdéseiket.

kérdés, hozzászólás nem volt,

Árik l-stvt!4 polgármesíer: Javasolja a rendelel megalkotásót. Kéri, hogl aki javaslatával
e gyel ért, ké zJb nntar t ás s al j ele zze.
Killzrllős ÓnkormánYzat Képvíselőlestülete 5 igen szayazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

5/2017.(WII. 24. ) rencletet

g településíejlesztéssel, településrenile7éssel és
településkép-énényesííéssel összefüggő partner§égi
egleztetés helyi szabályairól
(A rendelet a jeglzőkönyv mellékleíe.)

24/2017.( WII. 23.) hatdrozat

Kis szőlős Kazsé g Ónkormányzata Képvis előte s tülete úgy
dant, hogl a települési arculati kéziköry,ll elkészítéséveI'a
Konszenzus Pannónia Tbrvező és lgazságagli Szakértő
Zrt.-t bízza meg (107l Budapest, Dóza Gy. út 54, IILem,
6., képviselő : Farkgs Isnán vezérigazgató) 1. 000. 000, -Fl
összegért.
A képviselő-testületül felhatalmazza a polgármestert a
szükséges szerződések, nyilatkozatok aláírására,

2./ Tb lep ül és i Arc ulati kézikönyvről
EIőíerjesztő: Árik Istvún polgármesíet

Á|i! István ooledrnlqster: hmelteti az előterjesztés alapján a beérkezett három ajánlatot. Az
EU Centrum nettó 900 e Ft-ért, a másik két cé8 a Koiir"nzus Pannónia és az ARCHI KoM
bruttó I millió forintért válla]nák el a munkát. JŐasolja a Konszenzus Pannónia Zrtl megbízni
a munkáIatokk{ll, mivel a térségben több településen i; ők készítik majd az arculati kézikanyvet.
Enől tájébztatja majd a közö,s hivatal telepaléseit, hisz jó lenne, ia a somló karal eg,,iéges
arculat lenne kíalakína. Á kormányhivatal levele alapján önkormányzatuk megkap|a rá a
r.énz,. tlne! adóerő képességük nem éri el a 32 e Ft-ot. Á határidő hosszabbításra Úrii, tg, o,
év végéig lesz idő a kéziköq,v elkészítésére. kéri a testületet, teglékfel kerdéseiket.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Javasolja az arculali kézikönyv készitésóvel megbízni a
konszenzus pannónia zrrt. kéri, hog,, aki javaslatával egletéit, kézfenníartással jeíezze.
Kisszőlős ÓnkormánYzat Képviselőtiimleíe 5 igen szavűfial _ ellenszavazat és tartózkodás
nélkiil meghozta az alábbi határozatot:



Felelős: Árik Islván polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Belső ellenőri jelentés és intézkedési terv
Előterjes7tő: Arik Istvdn polgdrmesíer

Arik Istvőn Polgdrmester: Ismerteti az előterjeszíésl. Kéri o testületet, íeg)ék fel kérdéseiket.

kérdés, hozzászólás nem volt,

Arik Istvón polglírmester:: Javasolja a jelentések és az iníézkedési terv elfugatíását. kéri,
hog1l aki javaslalával egyetért, ké4fennlartással jelezze.
KÍsszőlős Ónkornlányzat Képviselőlestütete 5igen szavazaítal ellenszavazal és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatol;

25/2017.( WII. 23.) haídrozat

KisszőlősOnkormányzatKépviselőlestülete a belső
ellenőrzési jelentéseket és az intézkedésí ütemtervet
efogadja.
(Belső ellenőrzési jelentések és az intézkedési terv a
j e gl z ő kó nyv me l l é kl e t e )
Felelős: Arik Isnán polgármester;

Rendes- Somlai Eszter aljeglző
Határidő: azonnal

4,/ Polgórmester 20I 7, évi szabadságónak felhasznáIásáróI
E I őterj es1tő: Árik Isndn polgármesier

Kaiger Zoltán alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Javasolja a beszámoló elfogadását.

kérdés, hozzászólás nem volt.

kaige! zoltin alpolgármester Javasolja a hatarozati teruezet elfogadását, kéri, hogl aki
j avets lalával e gletért, kézfenntartas sal j elezze.
kisszőlős Ónkormányzat képviselő+estülete 1 igen szavazattal ellenszavazat nélküI 1
tartózkodással meghozta az alábbi halározaíot i

26/20 I 7,( WI I. 23.) határozat

Kis szőlős Közs é g Ónkormányzatának Képvis elő testülete
ligl dönt, hogl jóváhagja a polgármester 2017. evben
fe l has znál t sz ab ads ágór ó l s z ó ló b e szám ol ót efo gadj a.
Felelős : Kaiger Zoltán alpolgármester
Határidő: folyamatos

5./ 2017, évi iskoltízlatási támogatásról
Eőterjesaő: Árik István polgármester

Arik István oolgdrmesíer: Javasolja, hogl nyújtson az ükormányzat iskolakezrlési



támogatásí a község lakosainak. Javasolja az, általános iskolásoknak 5.000,-Fí,
középiskolásoknak B.()00,-Ft támogatás nyújtását, azonban aki rendszeres gyermela,édelmí
támogatásban részesiil azok részére nem javasolja adni, mivel ők megkapják iiost az Erzsébet
utalványt .

Álik l§jllYti4.PoIeármester: Kéri, hogl aki a javaslatával egletért, kézíenntartással jelezze.
KisszŐIŐs Onkormányzat Képviselőlestülete 5 igen szavazattal , ellenszavazaí és lartózkodás
nélkül meghozta az alábbi haíórozatot:

22/2016.( IX, L) hatdrozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat Képviselőlesíülete úgl
dant, hogt iskolakezdési támogatás nyújt ktizségben élő -
rendszere s gyerme r,\ édelmi kedl ezmé nyb en nem ré sze sülő
- glermekek számára az alábbiak szeriní:

áItalános ískalások számára : 5.000, -Ft/fő
kazépiskolás ok s zámóra : 8 0 00, - Ft/fő

a 2017. évi költségvetés terhére.
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő: folyamatos

6/szocitílis célú íüzelőanyag vdsártdstíhoz k. k. ttimogattís
E l őte rjesztő: A r i k I stvd n pol gá rmes íe r

Árit-lslván Polgármester: Ismefteti az előterjesztést. Idén 24 m2 fua pályázhatnak, melyhez a
szállításon kívül anerőt nem kell biztosítani. Szénre is pályázhatnának, de azzal valósiínűleg
több rászoruló család nem tudna tüzelni. kéri a tesíületet, tegékfel kérdéseiket.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Árik Is|vdn Polgármester: Javasolja a határozat tel,vezet szerint a pátyázat benyújtását. Kéri,
ho g1l aki j av a s l at óv al e gl e t é r t, ke zfe nní ar t ás s al j e l e zz e.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testtilete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot;

28/2017.( WII 23.) hatórozat

Kisszőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-testülete
úgl dan. hogl ..a települéii önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogctástól" pályázati kiírás alapján szociális tűzifa
vásárlás támogatásához benyújtja igényét 24 m3 tűzifara.
A Képviselőtestület vállalja a megpályózatott 24 m3
tűzifához kapcsolódó szállítási kaltségek biztosítását a
2 0 l 7. évi költségv et ésének terhére.
Á Képviselőlestület a szociális célú tűzifaban
részesalő]aől ellenszol gáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
páIyázat b.enyúj tás ára, al áírás ára.
Felelős: Arik Istyán polgármester
Határidő: 20l'. augusztus 25.
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7./HEP feIülvizsgálta
Előterjesztő: Árik István polgórmester

Ail! Istvá!' Dolgórmester: A HEP felütvizsgálata szüluéges noventber 2B.-i8. Mátis Barbara
HEp munkltárssal átnézték a prog,amot, javasolja azt viltoztatások nélkal irvényben haglni.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

{rik Islván oolgúrmester: .Iavasolja a halórozaí nrcgl.nzalalát az elhangzottak alapión. Kéri,
hogl akí jauaslatáyal e glelért, kézfenntartással j elezze.
Kisszőlős Önkormányzal Képviselőlestütete 5 igen szavazatlal ellenszayazat és tartózkodlts
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

29/20I7.( Wll, 23.) hatdrozot

Kisszőlős Önkormányzarának KépviseIőlestülete úgy
dönt, hogy a településre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi
Programot felalvizsgálta, azt változtatások nétkal
érvényhen hagja.
Feletős: Árik Isnán polgármester
Határidő: folyamatos

8./ k öuég k özb izío u s tí gi ko n cepci ój a
E lőterj es ztő: A ri k I stvd n pol gd rmes te r

Arik-..Is-tvőn lolgármester: Ismerteti a bűnmegelőzési koncepciót, melyet a devecseri
rendőrőrssel együtt készííettek el, Javasolja annak elfogadását.

kérdés, hozzászólás nem történt a testület részéről.

4!i k I§_tyá 4, o o I e lírme st e r : Aki a j av as l at t al e gy e t é rt, ké zfe nnt ar t á s s a l j e l e zz e.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete i ig", ,roiorottol - ellenszavazat és tartózkodás
nélktil - meghozta az alábbí határozatot;

30/2017.( WII. 23) hanírozaí

Kisszőlős Község Ónkormányzat Képviselő+estülete a
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját elftgadja. (
A koncepció a jeglzőköny melléklete.)
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő: folyamatos

9JKistelepüIési önkormdnyzatok alacsony összegű fejl tdmogatása
Előterjesztő: Arik Isnán polgármesíer

Á_rik Istltin potgdrmesrer: Ismerteti az előterjesztést. 75() e Fí-ot lehet támogatásból
Jélhasználni. Az Arpád utca útját javasolja felújítani. Az előzetes árajánlat alapján am7t kapott
ez padkakészítéssel eg/ütt 1.174 e Ft lesz, íg,, a fennmaradó 421 e Ft -ot önerőként kell
hozzdlenni. Kéri a testü!etet, tegékfel kérdéseikct.

kérdés, hozzászólás nem volt.
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4rik Islvcin Polgdrmester: Javasolja a határozat rervezet szerint a pályázat benyúitúsát. Kéri,
hogy aki javaslatával egletért, kézfenntarlással ielezze,
Kisszőlős ÖnkormánYzat Képviselő-rel üleíe 5 igen szavazatlal, tartózkodás és ellenszayazat
nélkül meghozta az alábbi határozatot;

3I/20l7.( WIL 23.) haíározat

Kisszőlős Község Önkornúnyzatának Képviselőlestülete
Ú69l dönt, hogy a ,.kistelepiilési ónkormáltltzatok alacson1l
összegű feilesztéseinek .támogatósdra" kiíft pátydzalot
benyújtja a Kisszőlős Árpád utca útiának felúiítására a
következők szerinl:

pályázott össze8: 7 5 0. 000, - Ft
öner(j: 124.750 ,-Ft
nlindösszesen: ]. 1 7 1. 7 5 0,-Ft

Az óneről az Önkormányzat költségvetésében bizíosílja.
A Képviselőlestület felhatalmazza a polgárnlestert a
pályázat b enyúi tás ára, al áír ás ára,
Felelős : Árik István polgórnlester
Hatóridő: 2017. szeptember 07.

Árik Isnán polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését ] 0 órakor berekeszlette.

K.m.í.

Árik Isndn
polgármester

,{-r§ö..,

Éffir)
(,í, v ,§l'Y l -::l\. /-

, -/-
/r-,z,""__

Rendes - Somlai Eszter
aljegó

SzIottdné'Tt ri Erlina
jegy
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