
Szám: 360-3/2014.

leavzőkönvv

Készült: Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 2014. mórcius 6-ón 1-5,00 órai
kezdettel megtartott nyilvános ülésről.

Ülés helve: Képvisető-testület hivatala Kisszőlős

Jelen vannak: Árik lstvón polgármester
Mótis lstvón alpolgármester
sóri zoltón
Mótis lmre képviselők

Varga Kálmőn betöItetlen képviselő hely

Harczi Lívia helyettes aljegyző

Az üIésen érdeklődő nem jelent meg.

Árik Istvtítt polgármester : Üdvazli a megjelenteket. Megóttapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból 1 betöltetlen, 4 fő jelen van.

Mególlapítja, hogy az ülés hatórozatképes, azt megnyitja,

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

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodós
nélkül- az aldbbi napirendet fogadja el:

NAPIREND:

X./ Flelyi Vá!asztási Bizottság tagja!nak felülvizsgálata a 2014. április 6-i országgyűlósi
választások lebonyol ításá hoz
A szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előadó: Harczi Lívia helyettes aljegyző

2.1 Áz adósságkonszolidációban rész nem vett települési önkormányzatok feilesztósi
támogatási igénylésének benyújtása
EIőadó: Árik ístván poígármester

3. / Közművelődési érd ekeltségnövel ő tá mogatás igénylése
Előadó: Árik lstván polgármester



4./ Somló-környékiTöbbcélú KistérségiTársulás ZOL4. évitagdíja, családsegítő és
gyermekjóléti szolgálathozzájárulása, belső ellenőrzési feladatok díjának tárgyalása
Előadó: Árik lstván polgármesteil'

5./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás 2at4. évi
önkormá nyzatl hozzájárulásának tárgya lása
Előadó: Árik lstván polgármester

6./ Vegyes ügyek

NAPIREND rARGYALAW
l./Helyi Választási Bizottság tagjainak felülvizsgálata a 2aL4. április 6-i országgyűlési

választások lebonyolításához
A szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előadó: Harczi Lívia helyettes aljegyző

Árik Istvón polqórmester: A 2014. évi orszóggyűlési vólasztósok közeledtével vannak
feladatok a bizottsógokkal kapcsolatban. Átadla a szót a HVl hetyettesének, aki az
előterjesztésben foglaltak szerint índítvónyozza a SZSZB tagjainak vólasztósát és Beszél a
HVB-ről is.

Harczi Lívia helvettes alíeqvző: A Helyi Választósi Bizottsóg mandőtuma még nem jór le,
nekik a megbízatósuk a helyí önkormónyzati képviselővőlasztósra megválasztott helyi
vólasztősi bizottsóg alakuló üléséig tart. Ennek megfelelően az ogy-i képviselővólasztós előtt
senki nem jelentette be megbízatósónak megszűnését, ezért a koróbban megválasztott tagok
Kató Ferencné, Papp Sóndorné, Samu Gyulúné, Takócs Lószlóné, Szabó lmre fognak a HVB
munkójóban részt venni, S egy póttagot is vólosztottak 21ffi-ben, Szabó Beótőt, akit be lehet
hívni, ha valaki akadőlyozott a vőlasztós napjón.

Elmondja, hogy a szavazatszómlóló bizottsóg hórom tagjót és a szükséges szőmban a
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. mórcius 17-én
16,00 óráig vólasztja meg. Kisszőlős községben az előterjesztés szerinti tagok személyét
indítvónyozta a szavazatszómlóló bizottsógba, Nevezetesen: tagnak Mátis Évát, Kaiger
Zoltánt, Tóth Károlynét, póttagnak: Mátisné Mószáros Évát, Bogdán Ervint .

Arík Istvón polaármester: Kéri, aki az índítvónyt elfogadja, kézfenntartússal szavazzon.
Meqőllapítja, hogy a jelenlévő képviselők szóma 4 fő, a döntéshozatalban 4 fő veszt részt.

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazatta1,0 nem szavazattal és

tgrtózkodós nélkül meghozta az alóbbi hatórozatot:



L0/2a74. (ll. 4.I h a t ő r o z a t
1,

Kisszőlős község képviselő-testülete a helyi Szavazatszámláló Bizottságba
tagként
Mátis Évát (lakcím: 8483 Kisszőlős, Széchenyi u 4.),

Kaiger Zoltánt (lakcím: 8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 20.),

Tóth Károlynét (lakcím: B4B3 Kisszőlős, Széchenyi u. 1_6.),

póttagként pedig
Mátisné Mészáros Évát (lakcím: 8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 21.) és

Bogdán Ervint (lakcím:B4B3 Kisszőlős, Rákóczi u.43.) megválasztja.

Felkéri a HVl Vezetőjét, hogy nevezettek - polgármester előtt történő -
eskütételéről gondoskodjon.

Felelős: Harczi Lívia HVl vezető helyettes
Határidő: 201,4. március 3]-.

2.1 Az adósságkonszolidációban rész nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatási igénylésének benyújtása
Előadó: Árik lstván polgármester

Árik Istvún polqőrmester: Elmondja, hogy az adóssógkonszolidócióban rész nem vett
telepütéseknek lehetőségük van lokossógszámuktól függően meghatórozott összegű vissza
nem térítendő tómogatóst igényelni. A Széchenyi utca burkolat felújítósót javasolja
megvalósíttatni, rnelynekfelújítósóra 1-4a m hosszban kért ajónlatot, melynek ősszege 2.950
e/Ft, Javasolja az ígénybenyújtóst az utca útburkolatónak felújítósóra.
A Széchenyi utca útjónak a kopó rétege, burkolata teljesen tönkrement, már az alapkövek is
sok helyen kífordultok. Néhónyszor elsősorban az utca elején kátyúzta az önkormónyzat
a nya gi lehetősé gei h ez m é rte n.

A tómogatóssal 140 méteren keresztül megtörténhetne a felújítása, az utcóban ítt van az
utolsó hóz,

Megkérdezi kinek van kérdése, hozzószólúsa?

Mőtis lmre képviselő: Normólisan mór nem lehet rajta közlekední,

A képviselők egyetértettek a javaslattal.

Árik tstván polqármester: Megóttapítja, hogy a jetenlévő képviselők szóma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő veszt részt.
Javasolja, hogy haqyja jóvó a képviselő-testület az előterjesztés szerintí hatórozati
javaslatnak nlegfelelően az elhangzott szóbeli kiegészítést.



Ki ért ezzel egyet?
DÖntési javaslata, hogy o Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról szóló 1,0/201,4. (ll. 1_9,) BM rendelet (továbbiakban: BM
rendelet) alapján támogatási kérelmet nyújt be az ebr42 információs rendszeren
keresztül 2,950,000,- Ft vissza nem térítendő támogatási összegre, valamint a BM
rendelet 2. §. {1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatási célra. A
Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonon a támogatáshoz kapcsolódó
fejlesztést az alábbiak szerint határozza meg: 1. A Széchenyi utca útburkolatának
felújítása 140 m hosszban A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a

támogatási kérelmet nyújtsa be a BM rendeletben foglaltaknak megfelelően a

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei lgazgatóságához, valámint felhatalmazza a

támogatási szerződés aláírására, Felelős: Árik lstván polgármester Határidő: 201,4.

március 6. (16:00 Óra) - ebr42 rendszerben történő rögzítés, 201,4. március 7.
postára adás

Az elhangzott jovaslattal egyetértettek, Szavaznak róla.

Kisszőlős Ónkormőnyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkodós nélkül meghozta az alóbbi hatórozatot:

77/2074. {lIl. 6) hatőrazat

Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szőló 1-0/7014. (ll, 1"9.)

BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján támogatási
kérelmet nyújt be az ebr42 információs rendszeren keresztül

2.950.000,- Ft vissza nem térítendő támogatási összegre, valamint a

BM rendelet 2, §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
támogatási célra.

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonon a támogatáshoz
kapcsolódó fejlesztést az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Széchenyi utca útburkolatának felújítása 140 m hosszban

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet
nyújtsa be a BM rendeletben foglaltal<nak megfelelően a Magyar
Álla m ki ncstá r Veszp rém M egyei l gazgatósá gá hoz, va la m i nt fel h ata l mazza a

támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: 201,4. március 6. (16:00 óra) - ebr42 rendszerben történő rögzítés,

2014. március 7. - postára adás



3. / Közművel ődési érd ekeltségnövel ő tá mogatás igényl ése
Előadó: Árik lstván polgármester 1

Árik tstván polaórmester: Minden évben talón ez az egyetlen biztos pótyózati lehetősége
az önkormónyzatnak. A közművelődési érdekeltségnövelő tómogatóst ígényelje az
önkormányzat eszközfejlesztésre, tndítvónyozza, hogy 3a0 e/Ft + Árn legyen az önerő
összege, a 3B1 e/Ft még tartható a költségvetés tartalékóból.

Mótis lstván alpolqórmester: Minden évben be szoktuk adni. Ezt most se hagyjuk ki. Még az
összeget is biztosítani tudjuk az $a0 e/Ft-os tartalékból.

Árik lstván polqármester: Mególtapítja, hogy a jelentévő képviselők szóma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő veszt részt.
Javasolja, hogy hagyja jóvó a képviselő-testület az előterjesztés szerinti hatórozati
javaslatnak megfelelően az érdekeltségnövelő támogatós igénylést.

Ki ért ezzel egyet?

Döntési javaslata, hogy a Kisszőlős Község Ónkormónyzatónak Képviselő-testülete
úgy hogy a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a

muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9lZOt4.
(l1.3.) EMMl rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a közművelődési
intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására kiírt érdekeltségnövelő pályázatra, melyhez 381.000,- Ft

önerőt biztosít 201-4. évi költségvetésében tartaléka terhére. A képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg, valamint az ebr42 információs rendszeren keresztül és
papír alapon a Magyar Államkincstár területi szervéhez a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Árik lstván polgármester Határidő: 201,4. március 26.

Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete 4 ígen szavazattal, 0 nem szavazattal
és tartózkodás nélkül meghozta az alóbbi hatórozatot:

U12_Qt!, (Itt. d.Ut q _%é!

Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 201"4. évi
szabályairól szóló 9lzaA, (ll. 3.) EMMl rendelet alapján támogatási
igényt nyújt be a közművelődési intézmény, közösségi színtér
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gya ra p ításá ra ki írt érdekeltségnövelő pály ázatra, m e lyh ez 3B 1.000,-

Ft önerőt biztosít 2a14. évi költségvetésében tartaléka terhére.



A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat
végrehajtásávaI kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye

]' meg, valamint az ebr42 információs rendszeren keresztül és papír

, alapon a Magyar Államkincstár területi szervéhez a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: 2a14. március 26.

4,/ Somló-környékiTöbbcélú KistérségiTársulás 20L4. évitagdíja, családsegítő és
gyermekjóléti szolgálathozzájárulása, belső ellenőrzési feladatok díjának tárgyalása
Előadó: Árik lstván polgármester

Árik tstvőn polaórmester: Elmondja, hogy a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás
201,4, évitagdíját 350,- Ft-ban határozta meg lakosonként a Tanácsülésen.
Kéri, hogy a tagdíj összegével értsen egyet a képviselő-testület.

Árik tstván polaőrmester: Meqóllapítja, hogy a jelentévő képvisetők szóma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő veszt részt.
Javasolja, hogy a képviselő-testület foqadja el a Tórsulós tagdíj összegét.

Ki ért ezzel egyet?

Döntési javaslata, hogy a Kisszőlős Község Ónkormónyzatónak Képviselő-testülete fogadja
el a Somló-kórnyékí Többcélú Kistérségi Tórsulós 2014. évi tagdíjőnak 350,- Ftlakos
összegét.

Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkoelós nélkül meghozta az olőbbi hatórozatot:

13/2014. (III. 6.) It a t ó r o z a t

Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2OL4, évi

tagdíjának mértékét 350,- Ft/lakos összegben elfogadja.
A l<épviselő-testüIet felkéri a polgármestert, hogy az éves tagdíj
összegének utalásá ról gondoskodjon.

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: 2014. március ].0.

Árik Istvón polaőrmester: Előterjesztette a Somló-környékiTöbbcélú KistérségiTársulás
által ellátandó további feladatokh oz a 2014. évi hozzájárulások összegét.



A családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás éves összege 1,442,- Ft/lakos, amely Kisszőlős
esetében 222.068.- hazzájárulást jelent. Nlegyedévente kell a Társulás számlájára utalni.

Kéri, hogy a hozzájárulás összegével értsen ]egyet a ké pviselő-testü let.

Árik lstvón polqármester: Mególtapítja, hogy a jetenlévő képviselők szóma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő veszt részt.
lavosolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a Tórsulós csalődsegítő és gyermekjóléti
fel adate l l őtó s hozzójd ru l ósó nak ósszeg ét.

Döntési javaslata, hogy a Kisszőlős Község Ónkormónyzatónak Képviselő-testülete fogadja
el a Somló-környéki Többcéíú Kistérségi Tórsulós 201_4. évi családsegítő és gyermekjóléti
feladatellótós hozzójórulósónak összegének 1_442,- Ft/lakos, összesen 222,068.- összegét.
Negyedévente kell a Tórsulós szdmlőjőra utalni.

Kisszőlős Ónkormőnyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkodós nélkül meghozto az alóbbi hatőrozatot:

I4/20l4. (III. 6.) lt u t á r o z. a í

Kisszőlős Község Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi
családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás biztosítására 1442,-
Ftll a kos, össz ese n Z22.a68.- ö n ko rm á n y zati hozzájáru l á st b iztos ít.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az éves
hozzájárulás összegének időarányos, negyedévente történő
uta lásáról gondoskodjon.

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: folyamatos

Árik Istvón polqármester: A belső ellenőrzési feladatok ellátásának költségvetési
szervenként az éves összege 60.000,- Ft, amely Kisszőlős esetében az önkormányzat révén
60.000.- hozzájárulást jelent. Egy összegben kell a Társulás számlájára utalni.

Kéri, hogy ahozzájárulás összegével értsen egyei a képviselő-testület.

Árik lstvún poIaármester: Megáltapítja, hogy a jelenlévő képvisetők szőma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő veszt részt.
Javasolja, hogy o képvíselő-testület fogadja el a Tórsulós belső ellenőrzési feIadatok
ellótósóro vonatkozó hozzójórulósónak összegét,



Döntési javaslata, hogy a Kisszőlős Község Ónkormőnyzatónok Képviselő-testülete fogadja
el a Somló-környéki Többcétú Kistérségi Tórsulás 201_4. évi belső ellenőrzési feladaVok
ellótósónak hozzójórulósi összegét 60.0a0.- Ft-ban.
Egy összegben kell o Tőrsulós szómlójóra utalni. ,

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testütete 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkodós nélkül meghozta az alóbbi hatórazatot:

15/2014. (III. 6.) h a t á r o z a t

Kisszőlős l(özség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás ZOL4. évi belső
ellenőrzési feladatellátás biztosítására 60.000,- Ft önkormányzati
hozzájárulást biztosít.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a7 éves
hozzájár ulás összegé n e k uta l á sá ró l go n d os kodj o n.

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: folyamatos

5./ Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás 20L4. évi
ön kormá nyzati hozzájá ru lá sá na k tá rgya l ása
Előadó: Árik lstván polgármester

Árik Istvón polqórmester: A Devecseri központi háziorvosi ügyelet feladatok ellátásának
önkormányzati hazzájárulási éves összege 993 Ft/fő a 201},január 1-jei lakosságszám
alapján. Ennek megfelelően az éves hozzájárulási összeg I5Z,922,- Ft. Az összeget a OEP

támogatáson felül kell biztosítani, mert a támogatás 22.658 efFt, az érintett társulási
települések önkormányzatainak támogatása pedig 1,6.244 elFt. Az ügyelet tervezett,
kalkulált bevétele és kiadása 42.744 elFt.
Az összeget negyedévente kell a Társulás számlájára utalni.

Kéri, hogy ahozzájárulás összegével értsen egyet a képviselő-testület.

Árik tstvőn polqármester: Megóttapítja, hogy a jetentévő képvisetők szóma 4 fő, a
döntéshozatalban 4 fő veszt részt.
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a Tórsulós központí hóziorvosi ügyelet

feladatok ellótósóra a hozzójórulós összegét.



Döntési javaslota, hogy a Kisszőlős Község Önkormónyzatónak Képviselő-testülete fogadja
el a Somló-környéki rábbcétú Kistérségi Tórsulás 2014, évi kózponti háziorvosi ügyelet

feladatok ellőtósónak hozzújórulósi összegét 152.922,- Ft-ban.
Negyedévente kell a Tórsulós szómlójóra utalni.

Kisszőlős Önkormőnyzat Képviselő-testülete 4 igen szqvazattal, 0 nem szavazattal és

tartózkodős nélkül meghozta az alóbbi hatórozatot:

16/2014. (III. 6.) It a t á r o z a t

Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2aI4. évi
devecseri központi háziorvosi ügyelet feladatellátás biztosítására
152.922-,- Ft ö n ko rm á n yzati hazzájár ulást b i ztos ít.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az éves
hozzájár ulás összegén e k n egyed éves uta l ása i ró l go n d os kodj o n.

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: folyamatos

5./ Vegyes ügyek
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Árik lstván polaármester: Elmondja, hogy a játszótér fetújítósa falyamatban van.

A képviselő-testület tagjainak nem volt bejelenteni valójuk.

A polgórmester a képviselő-testület nyilvónos ülését 15 óra 50 perckor berekesztette.

K.m.f.t.
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