
Szóm: 360-1/2014,

Jeavzőkönvv

Készült: Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 2014. januór 20-ón 1_5,00 órai
kezdettel megtartott nyilvónos ülésről.

Ülés hetve: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős

Jelen vannak: Árik lstvón polgórmester
Mótis lstvón alpolgórmester
Mótis lmre
sőri zoltón
Varga Kólmón képviselők

Harczi Lívia helyettes aljegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Árik Istvón polgármesíer : Üdvazli a megjelenteket. Mególtapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból mindenki, 5 fő jelen van.

Megőllapítja, hogy az ülés hatőrozatképes, azt megnyitjo.

Kéri, hogy aki a meghívóban kiküldött napírendi pontokkal egyetért, kézfenntartóssaljelezze.

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodós
nélkül- az alóbbi napirendet fogadja el:

NAPlREND:

]"./ Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
(5. módosítás) jóváhagyása
Előteriesztő: Árik lstván po!gárnrester

2.f Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási
Megá l la podásának módosítása
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

3,/ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó
vásá rlásá ho z hozzájárulás kérése
E!őteriesztő: Árik lstván polgármester

4.1 Belső ellenőrzési jelentés az Önkormányzatnál 2013-ban végzett ellenőrzésekról
Előteriesztő: Árik lstván polgármester



5./ Köztisztviselők illetménykiegészítésének javaslata
Előte{iesztő: Ár[k István polgármester

6,/ Győr-szol titoktartás alóli felmentése
Előteriesztő: Árik István polgármester

7 . l Kisszőlős Roma N emzetiségi Ön ko rm á nyzatta l kötött együttm űködési m egá l la podás
felülvizsgálata
Előte{jesztő: Árik István polgármester

NaptnrNo rÁnevatÁ

1./ Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
(5. módosítás) jóváhagyása
Előterjesztő: Árik lstván polgármester

Árik tstvón polaőrmester: A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának 5. módosításának előterjesztését és a módosított megállapodást kapták meg a

képviselők.

A társulási megállapodás módosítására Noszlop község kistérségi társuláshoz való
csatlakozása miatt került sor. A tanácsülés decemberben tárgyalta a módosítást, de
olvasható, hogy módosult határozatképesség a tagok számának változása miatt, egy fő
alelnök lesz az eddigi elnökhelyettes helyett, és változott az elnökség összetétele.

Javasolja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdezzenek, véleményüket mondjók el.

Az e l h a n gz ott j av a sl atta l e gy eté rtette k,

Árik Istvún polaórmester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 f ő, a

döntéshozatalban 5 fő veszt részt.
A polgármester előterjeszti a döntésre váró javaslatot az alábbiak szerint: l(i ért egyet azzal,

hogy 1./ Kisszőlős lbzséq Ónkormányzotőnak Képvíselő-testülete a Somló-kőrnyéki Tóbbcélú
Kistérségi Tórsulós egységes szerkezetű Tórsulósi Mególlapodósót (5. módosítós) az
előterjesztés mellékletében foglaítak szerint jóvóhagyja. 2./ A Képviselő-testület

felhatalmazza a polgórmestert, hogy a fenti döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi
Tórsulós eInökét értesítse és a Tőrsulósi Megótlapodóst alóírja. Felelős: Árik lstvón
polgórmester Hatőridő: 1-2,/ azonna!, folyamatos

Kisszőlős Ónkormónyzat Képvise!ő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartózkodás

nélkül meghozta az alóbbi hatórozatot:



7/2a74. (l. 20.t hatórozat
1

L./ Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes

szerkezetű Társulási Megállapodását (5. módosítás) az

előterjesztés mell ékletében foglalta k szeri nt jóvá hagyja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a

fenti döntésről a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
elnökét értesítse és a Társulási Megállapodást aláírja.

FeIe]ős: Árik lstván polgármester
Határidő: I-2.f azonnal, folyamatos

2./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Árik István polqórmester: Elmondja, hogy a Devecseri Önkormányzat átköltözött a

Devecser, Deák tér 1,.házszámú épületbe, s mivel eddig is az önkormányzat intézte a
társulás ügyeit, ezért a címváltozás miatt módosítani kell a Társulási Megállapodást.

Megkérdezi kinek van kérdés e, hazzászólása?

kérdés, hozzászólás nem volt.

Árik lstván polqármester: Megállapí§a, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a

döntéshozatalban 5 fő veszt részt.
Javasolja, hogy hagyja jóvá a képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását.
Ki ért ezzel egyet?
Döntési javaslata, hogy 1./ Kisszőlős Község Ónkormőnyzatőnak Képvisető-testülete a
Devecseri Központi Hóziorvosi Úgyeletet Fenntartó Tórsulós Tórsulúsi
Mególlapodósónak módosítósót az alóbbiak szerint hagyja jóvó: A Tórsulósi
Mególlapodós 1-.2 pontja helyébe az olóbbi pont lép: ,,1_.2 A tórsulós székheíye: 8460
Devecser, Deók tér 1-."A Társulási Mególlapodós 2. pontjónak 2. sora helyébe az alóbbí
sor lép: Devecser Város
Ónkormónyzata 8460 Devecser, Deák tér 1. Toldi Tamós polgórmester 4733 2./ A
Képviselő-testület feíhatalmazza a polgőrmestert, hogy a fenti döntésről a Devecseri
Központi Hóziorvosi Ügyeletet Fenntartó Tórsulós etnókét értesítse és oz egységes
szerkezetű Tórsulósi Mególlapodőst alóírja. Felelős: Árik lstvőn polgórmester l,tatórídő:
1--2./ a zon n a l, foíya m atos



i,
Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és tartózkodős
nélkül meghozta az atóbbi határozatot:

2/2074. (I. 20.} hatőrozat

1./ Kisszőlős Közsóg Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint
hagyjajóvá:

A Társulási Megállapod ás I .2 pontj a helyébe az alábbi pont lép:
.,l,2 Atársulás széklrelye: 8460 Devecser, Deák tér 1 ."

A Társulási Megállapodás 2. pontjának 2. sora helyébe az alábbí
sor iép:

Devecser város
Önkormányzata

8460 Devecser,
Deák tér 1.

Toldi Tamás
polgármester

4iaÁ 1,

2.1 A Képviselő-testület í-elhatalmazza a polgfumestert, hogy a
fenti döntésről a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet
Fenntartó Társulás elnökét érlesítse és az egységes szerkezetű
Társulási Megállapod ást aláítj a.

Felelős: Árik István polgármester
Határidő: 1 -2.1 azonnal, folyamatos

3./Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás ügyeleti autó
vásá rlásáho z hozzájárulás kérése
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Árik lstván polgármester: A Devecseri Központi ügyeletigépjárművet összetörték,
karamÍ;olozoti. A terület feladatait ellátó ügyelet ellátásához a !<istérség településeinel<
hozzájárulásával autót szükséges vásárolni a kiküldött előterjesztésben foglalt beszerzési
ajánlat alapján. Ehhez Kisszőlős település a határozatijavaslatban foglalt hozzájárulással
járulna hozzá. Terepjáró szerepel az ajánlatban, miveltélen-nyáron az igénybe vétele miatt
célszerű. Kisszőlős hozzájárulásának összeg e 37 .1,14.- Ft-ot jelent.

SáriZoltán képviselő: Pontosan megjelenik, ha hívják az ügyelet. Támogatja az ügyeleti
a utó hoz v aló hozzájáru lást.

Árik lstván po|eármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 5fő, a

döntéshozatalban 5 fő veszt részt.



1

Döntési javaslata, hogy ki ért egyet 1-./ a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet
Fenntartó Társulás részére ügyeleti autó vásárláshoz 24L,-Ft x település 2013.
január L. napi lakosságszám szerint hozzájárul 373,t4,-ft összeggel. 2./ A
Képviselő-testület megbízza a polgármestert a hozzájárulás utalásával. Felelős:
Árik lstván polgármester Határidő: I-2,/ azonnal

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkodós nélkül meghozta az alúbbi határozatot:

3/2074. f 1.20.} határozat

L/ Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás
részére ügyeleti autó vásárlá shoz 241,-Ft x település 2013. január
1. napi lakosságszám szerint hozzájárul 37 .t1,4,-Ft összeggel.

2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a hozzájárulás
utalásával.

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: 3,-2] azannal

4. l Belső ellenőrzési jelentés az Önkormányzatnál 2013-ban végzett ellenőrzésekről
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Árik István polaőrmester: Elmondja, hogy a belső ellenőrzés a többcétú kistérségi
tórsulóson keresztül a Tömpe és Tórsa Bt, végezte 201_3. évben a harmadik ellenőrzés
a 2012. évi költségvetési beszómaló és zórszómadós vizsgólata témakórben. Kíemeli
a részletes jeíentésben a belső ellenőrök óltal tett javaslatokat. Összességében
megőllapíthotó, hogy az analitikák vezetését, azok egyeztetését a főkönyv adatóval
kell folyamatosan kell végezni. A mérleg sorait leltórral keíl alátómasztani. Arra a
mególlapítósra jutottak, hogy a költségvetési beszómoló és a zórszómadósi rendelet
egyezőségét biztosítani kell.

MÓtis Istvőn alpolqármester: Mindig ezekkel van a prabléma. Nagy a követelmény,
de jól kell csinólni.

Árik lstvún polaúrmester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a

döntéshozataIban 5 fő veszt részt.

Döntésijavaslata, hogy ki ért egyet a Kisszőlős Község Önl<ormányzata a 201_2, éví
költségvetési beszómoló és zőrszómadás vizsgólata témakörben a Tömpe és Tórsa



Bt, ŐÍtal 2013. évben végzett harmadik ellenőrzés belső ellenőrzési jelentését
megismerte és az abban faglaltakat jóvóhagyja. A Képviselő-testület kéri a
polgórmestert, hogy a belső ellenőrzés 2013. évi összes ellenőrzésének
mególIapítősoíról készüljön intézkedési terv a javaslatok és mególlapítósok
teljesítésére, ílletve pótlósóra. Felelős: Árik lstván polgármester Határidő 201"4.
június 30.

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkodós nélkül meghozta az alőbbi hatórozotot:

4l2a14. ( I. 20.J hatúrazat

Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kisszőlős Község Önkormányzatának a 2012. évi kóttségvetési
beszómoló és zárszómadós vizsgőlata témakörben a Tömpe és
Tórsa Bt. őltal 2aB. évben végzett harmadik ellenőrzés belső
ellenőrzési jelentését megismerte és az abbon fogloltakat
jóvőhagyja,
A Képviselő-testület kéri o polgórmestert, hogy a belső ellenőrzés
2013. évi összes ellenőrzésének megállapítősairól készüljön
intézkedési terv a javaslatok és megállapítósok teljesítésére,
illetve pótlósóra,

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: 2014. június 30.

5. / Köztisztviselők i l letmé nykiegészítésén ek javasl ata
Előte{iesztő: Árik István polgármester

Árik !stván paíaúrínester: A közös önkormónyzati hivotal óttat a hivatalokban foglalkaztatott
köztísztviselők a múlt évhez hasonlóan ebben az évben ls kapjók meg a 20 %

íIletménykiegészítést, melyet minden évben újból kell mególlapítani.
Megkérdezi a napirendí előterjesztéshez van-e valakinek kérdése, hozzőszólósa?

Nem volt.

Árík István palqórmester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 f ő, a

döntéshozatalban 5 fő veszt részt.

Döntési javaslata, hogy ki ért egyet azzal, hogy az önkornrányzat egyetértési jogát
fejezi ki és javasolja Somlóvásárhely Község Önkormányzata l(épviselő-
testületének, hogy a Somlóvásárhelyi l(özös Örlkormányzati Hivatalnál
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésről szóló önkormányzati



rendeletet az előterjesztésnek megfelelően alkossa meg. Felelős: Árik lstván
polgármester Határidő : 2014.június 30.

1

Kisszőlős Ónkormányzat'Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkadős nélkül meghozta az alóbbi hatórozatot:

5/2a74. {L 20.} határozat

Kisszőlős Község Ön korm á nyzatá na k Képviselő-testü lete
egyetértési jogát fejezi ki és javasolja Somlóvásárhely Község
Ön korm ányzata Képviselő-testü letén e k, h ogy a So m lóvásá rh elyi
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendeletet az

előterjesztésnek megfelelően alkossa meg.

FeNelős: Árik lstván polgármester
|"latárldő: azonnal

6./ Győr-szol titoktartás alóli felmentése
Előterjesztő: Á1k István polgárrnester

Árik Istvún polqármester: dr. Pónya Zaltán ügyvéd titoktartás alóli felmentése tárgyában
érkezett megkeresést megkapták a képviselők. Nem látja akadályát, hogy az ügyvédet
tanuként kihallgassák néhány Győr-Moson-Sopron megyei település ellen, az önrész meg
nem fizetése miatt indított perben, melyhez előbb az érintett valamennyi önkormányzatnak
fel kell mentenie a titoktartás alól.

N4egkérdezi. van-e kérdés. hozzászőlás?

Nern volt.

Árik István palqármester: Megáilapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 f ő, a

döntéshozatalban 5 fő veszt részt.

Döntési javaslata, hogy ki ért egyet azzal, hogy képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Győri Járásbíróság előtt folyó G.2Z.56U20].3. számú perben ( Győrszemere,
Egyed, Rábacsécsény és Kisbabot Községek Önkormányzata ellen a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által, az önrész meg nem fizetése miatt
indított perben) az eljáró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya Zoltán ügyvédet. A
hozzájárulás felmentést ad a titoktartás alől az eljáró ügyvéd részére. A képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a Győr Nagytérségi



Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke részére. Felelős: Árik lstván
polgármester Határidő: 2014. január 31_.i-

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkadós nélkül meghozta az alóbbi határozatot:

6/2074. (l. 20.} határozat

Kisszőlős Község Ónkormónyzatónak képviselő-testülete hozzójórul
ahhaz, hogy a Győri Jórósbírósóg előtt folyó G.22.561-/2013, számú
perben ( Győrszemere, Egyed, Róbacsécsény és Kisbabot Községek
Önkormónyzata ellen a Győr Nagytérségí Hulladékgazdólkodósi
Ónkormónyzati Tórsulós óltal, az önrész meg nem fizetése miatt
indított perben) az eljóró bíró tanúként hallgassa meg dr. Pónya
Zoltőn ügyvédet. A hozzójórulós felmentést ad a titoktartós alól az
eljóró ügyvéd részére,

A képviselő-testület felkéri a polgórmestert, hogy a döntést küldje
meg a Győr Nagytérségi Hultadékgazdólkodási Ónkormónyzati
Tó rsu l ós el nöke részé re.

Felelős: Árik tstvón polgőrmester
Határidő: 2014. januór 3 j-.

7 . l Kisszőlős Roma Nemzetiségi Ön korm ányzattal kötött együttm űköd ési megá l la pod ás

felülvizsgálata
Előteriesztő: Árik István polgármester

Árik tstvón polqórmester: A Kisszőlősi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2a1-2.

évben megkötött megállapodást a törvény szerint minden év január 31-ig felül kell

vizsgálni. E kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület az előterjesztés
szerint és módosítási javaslatait a megállapodás tervezetnek megfelelő
tartalommalteszi meg.

Megkérdezi a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés és hozzászólás?

Nem volt.

Árik tstvún poíqármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 5 fő, a

döntéshozatalban 5 fő veszt részt.

Döntési jar,aslata. hogy ki ért egyet azzal. hogy képviselő-testülete hozzájáru\
ab]toz. Kisszőlős Község Örrkorrnán,rrzatának Képviselő-testülete a Kisszőlős
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 2a12. február 13-án megkotott és az



612012. (II. 13.) határozatával jór,áhagyott együttműködési megállapodást
felülvizsgálta, és a megállapodás módosítását az előtetjesztés rnellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az együttrnűködési megállapodás rnódosításának aláirására. Képviselő-testület
íblhatalmazza a polgármestett, bogy az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát r.izsgálja felül. Felelős: Árik István polgármester Határidő:
azonnal a feiülvizsgálat2al4. június 30.

Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, a nem szavazattal és

tartózkadás nélkül meghozta az olóbbí hatórozatot:

U2074. { I. 20.} hatá rozat

Kisszőlös Község Önkorrrlányzaíának Képviselő-testtilete a
Kisszőlős Roma lr{emzetiségi Önkormányzattal 2012. február
13-án megkötött és az 6120|2. (II. 13.) hatilrozatával

j óváhagyott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és a
megállapodás módosítását az előterjesztés mellékletében
foglaltak szelint j óváhagyj a.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester1 az
egytittműködési megállapodás módosításának aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgfunrester1, hogy az
önkonnány zat Szerv ezeti és Múködési S zabáIyzaté*. vi zsgálj a
felül.

Felelős: Arik István polgármester
Határidő: azonnal, a felülvizsgáIat2014. június 30.

Árik lstván polaármester: Elmondja, hogy a
ké pvi se l ő-testü l et ta gj a i n a k se m v olt.

A polgúrmester a képviselő-testület nyilvónos

K.m.f.t.

tovóbbiakban nincs bejelenteni valója. A

ülését 16 óra a0 perckor berekesztette.

Á, 'L-

Arik lstvón
paígármester

i.',
\, ',

,'1',o, ' , i
t ,í ,,/ i( _r.,__.

Harczi Lívia
helyettes aljegyző


