
Szám: Ssz/76-8/2016.

Jeevzőkönvv

Késziilt: Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőtestületének 20]6. szeptember ]5-én ]6 óra
ke zdel t e l me gtar tot í nyílv ános ü l é s éről.

Ülés helve: Képviselőlestület Hivatal 8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 3.

Jelen vannak: Árik tsnán polgármester
Kaiger Zoltán alpolgármester
Varga Kálmánné képviselő

Rendes-Somlai Eszter aljegyző

Távolmaradásukat előre jelezték: Smidéliusz Zoltán, Blaskovics Zsolt képviselők

Lakosság részéről megjelenl: 0 .fő

Árik Istvdn polg(irmester: Köszönti a megielent képviselőket. Megátlapítja, hog,, az 5
testületi tagból 3 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt me4nyitja. Jayaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Kisszőlős Ónkormdnyzat Képviselőlestalete 3 igen szayazattal - ellenszayazal és tartózkodás
nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:
]/ Szociális célú tűzifa pályázata
Előterjesztő : Arik Isnán polgármesíer
2. / Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázata
Elő te rj e szt ő : Ar ik Isnán pol górme ster
3./ASP pályázatról
Előterjesaő: Árik István polgármester
4. / Törvé nye s só gi fe l h í vás me 8l árgyal ása
Előterjesztő: A rik lsnán polgármester
5, / P ol gármest er szabads á g felhasználás áról
EIőterjesztő : Arik Isftán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1/ Szociális célú tűzifa póIyázata
Előterjesztő: Arik Istvún polgármester

Árik István polgármester: Ismerteti a pályázati kiírást. Javasolja maximális mennyigéét - 26
m 3 - megpályázni, önerő nincs, csupán a szállítási költség . Javasolja a pályázat benyújtását.

kérdés, hozzászólás nem volt.

Árik Istvón polgármester: Kéri, hogy aki a javaslatálal egyetért, kezfenntartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képl,iselőlestülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélhil meghozta az alábbi határozatot:
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251201ó.( IX. l5.) határozat

Kisszőlős Község Ónkornlányzalának Képtiselőlest|:ilete
úgt dönt, hogl ,,a települési önkornlányzalok szociáli,s
célti tüzelőanyag vásárlásúhoz kupcsolódó kiegészítő
íámogatásróI" pályázati kiű,ás alapjtin szociális lűzifa
vúsárlás íámogalásához bery)Lijl.jo igén1,!1 26 m3 tíizifara.
A Képvise lő-testlilet ydllalja a nlegpálytízatott 26 m3
tűzilához kapcsolódó szállítási kölíségek biztosítúsát a
2()] ó. éyi költségvetésónek terhére.
A Képviselő-testüIet a szociális célú tűzifában
r é s ze sul (i ktől e lle nszol gá lta í á s t nenl kér.
A KépviselőJeslület ./blhatalnlazzo ű polgármeslert a
pályázat b,eqújtására, a]áít.ására.
Felelős: Arík István polgármesler
H at ár í clő : .fo l y a m at o s

2./ Rendkívüli önkormdnyzaíi támogatds ptílydzata
Előterjesztő: Arik Istvdn polgdrmester

Árik István oolglírmesíer: Ismerteti a pályázati kiírást. A társulási tagdíj fetét befizették,
valamint az üqyeleti szolgálatét is. A fennmaradó összegelrre 133 e Ft ra javasolja a
pályázat benyújtását.

kérdés, hozzászólós nem volt.

Árik Istvtí4 polgármester: Kéri, hogl aki a javaslatával egletért, kézfennlartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőtestalete 3 igen sza|azattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

2612016.( IX. 15.\ határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-testülete
úgl dan| hogl a megyei ónkornxányzatok rendkívüli
támogatására és a települési önkormányzaíok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására pályázatot
nyújt be vissza nem térítendő támogatásra igényét a
pályázati kiírás l ,b) pontja alapján 2016. évben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat b,enyúj tás ára, alá ír ására.
Felelős: Arik ]stván polgármester
Haíáridő: folyamatos

3./ASP pálydzatról
Előterjesztő: Arik Istvdn polgármester

Árik István polgdrmester: Ismerteti az előterjesztést. Ez a beruházás katelező érvényű,
önerővel nem jár, ezért javasolja a pályázat benyúitását.

kérdés, hozzászólás nenl volt.

Árik Istvdn polgórmester: Kéri, hogl aki a javaslalával egletért, kézfenntartással jelezze.
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Kisszőlős ()nkormánYzat Képviselő-testülete 3 igen szayűzaftal - ellenszavazal és tartózktldás
nólkiil ntt,ghozt,t a: aldbbi hatúrozatot;

27 /2016.( lX. l5.| határozat

Ililszőlős Onkornláqlzalának Képviselő+esrülete támogatja, és
.felhaíalmazza Somlóvúsárhely Onkclrmányzatának Képviselő-
teslüleíéí abban, hogl páIyázalot nyújíson be a ,, Csatlakoztatási
konsírukció az önkormányzali ASP rent]szer országos
kitel,jesztéséhez" című, xőpoP-l.:.]-rrKoP-l6-t,s kódszámú
pályózatra.
Pályázás indoka: A 2017. január 1. napjától bevezetésre kerülő ASP-
rendszer műkOdéséhez szükséges informatikai hcitlér ntegteremtése,
továbbú a működtetéshez szükséges adatmigráció. tiszíítás és kepzés
indokolt elvégzése.
A pályázat keretében az ASP Korm. rendeletben Jbglalt minimum
krilériu lokal teljesítő eszközök és szoftverek beszeizése, üzembe
helyezése, működésfejlesztés és szabályozási keretek, továbbá
ónkormányzatok elektronikus üg,,intézéséhez kapcsolódó íeltétetek
kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségénei.javítása,
migrációja, oktatásokon íörténő résnételhez kapcsolótló utazás,
valamínt tesztelés, élesítés valósul meg.
A pályázat teljes költségvetése Bruttó 7.0()().000 Ft, önerő összege 0
Fl.
A Képuiselőlestület .felhatalmazza a polgármeslert a szükséges
intézkedések megtételére, a pályázati dokumentóció aldírására és a
p á ly áz at b e nyúj t á s ár a.
Határidő: 20ló. szeptenúer 30.
FeIelős: A rik Isnón polgármester

4./Törvé nyessé_gi fel h ívtús megt.i rgyq ldsa
Előterjesztő: A rik Istvtin polgti rmester

Árik- I§tyát? potgármester: Ismerteti a kormányhivatal törvényességi felhívását. A renclezési
tervbeli hiónyosságok pótlásának végső határicleje 201s.12.3]., tehű ian iclő egl új rendezési
tervben gondolkodni. Á törvényi változósok miatt úglis elkerülhetetlen IÁz 

"az 
új terv

m e gal ko t ás a.. Jav as o lj a a fe l hív ás elfu gadá s ót.

kérdés, hozzászólás nem volt.

A,ik l§-lytín p?lqármester: Kéri, hogl aki ajavaslattal eg)etért, kézfenntartással jelezze.
Kisszőlős Onkormányzat Képviselőlestüleie 3 igen szaűzaftal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:

28/2016, ( IX. 15. ) határozat

Kisszőlős Kazség Ónkormányzat Képviselőlestülele ú8))
dönt, hog a veszprém Meg,lei kormányhivatal
Kormánymegbízottjának I/EB/005/2725/2016. számú
törvényességi felhivását meglarg)alta, oz abban
foglaltakat efogadia.
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő:2016.]0.17.



5./ Polgtírmester szabadsdg felhasználósárót
Előterjesztő: Á rih István polgárnrcster

Kaieer Zoltón aIpolgórnesler: Jatasolja a haláro:al megltozalalát.

Á lesl iilcl u.iavasluttal alx.etórt.

Kaiger Zol|in alpolgármesíer: Kéri, hogg aki a.iavtslattal eg:etét1, kézíbnntartással .jelezze.
Kisst(ilős ()nkormáry'zat Képl,iselíi-tesriilete 3 igen sravlzattíll - ellensxnu:at és taflózkoclúrt
nélktil - meghozta az ulúbbi hatúrozetot:

29/2016, ( IX I5. ) hatdrozaí

Kisszőlős Község Ónkornlányzal ának Képl iselő-t estület e
Úgl danL hog, a oo1rirrtester 20 ] 6. á,ben .felhasznált
szabadságáról szóló beszámo!ót elíbsldja az
előtej e szt é s ben.foglal t ak al alj ún.
Felelős: Kaiger Zoltán alpolgárnlester
Halúridő: .folyamatos

h,ik Isnán potgórmester a kcpviselő-tesíület nyih,ános ülését ] 6 óra j0 perckor berekesztette.

K.mí.

,''L
i,j

Arik Isívdn nolgármester Isnrcrleti az előlerjeszíést.

Árik István
polgdrmesler

Szloííáné Tdri Edina
jegvzV

,/r2.

Rendes - Somlai Eszter
aljeglző


