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I{észülr Kisszálös onkontún.|zut Kepviselő-testületének 20]6. december 8-á ]7 óraí
R.zJcltel nlcetoItott !l)lilvattot ttlÁeról nn l1 ko:neBhullgruci,.

Ülés heh,e: Képl,iselő-lestúleí HívaI(ll 8183 Kisszőlős, Rákóczi u, 3

szóm: 76- 12 /2016.

Jelcn vannlk: jrík Istl.thl
KOi.qel.Zolt(i}1
Bl0.\k(^.iL,l Z:dl
s]}1idiliurz Zall.jt1
litrga Kálntinni

R c ntlc,r -Som l a i Es:l er

pol8á/fuester
alpolgármester

képvíselők

aljegyző

1 renlíi,kapitánystig rélzét(jl. Zahó TLtlllús detec.seri rcntllű.ől.s lőtörzsa;rnasíe1.

Lukasstig rt.lzériil ntegjelcüt: 5 lí

Kös2anli t! tltegjelent killtiselőkcl. Mqcillapítjd, hog], a: 5
l.stiilcli tLlghól 5/t'i nagielent, d: lilés hutúro.c!tktl)(s, a.t negry il j0. |'fut isltltot tcs: a: t:ilas

Kisszőltis Ónkornányzut KélltiselŐ-testulete 5 igen szatu:aual elle s:al,dzot és lLt].tó.kallírl
nélktil az ultibbi nt4lirendet .fo gatlja el:
,\,] PlRl,\ /):
l. l,,i:k,,:t,]I.j,, l A,,::.|g lu:ht:tonigi h, b:a1,:ú)t
El,;L 1 tf\:t,, 1rik ] vl Ljn rtl|*jrunter
2.i Tújéko:tulá,\ az ()nklrni\.ut 2()l6_ éI,i 117utlkúiár(i]
Et (ítelj e sza'i :,,i rík Is tl,án 1ltl l gármcst erj. B, \:,!]1]ol,, J 1,1ki!ltlv 1,", nr..,t,ilt,pota ól
f l ;;rc t i L \: t ;i Á ]-i k l u l.tll t |lal y,i ]. nc \ L:.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ TtijéAozrards o Lözség lúzbizlonsigi hetlzetéúl
E l őte rj es zt ő: A ri k Istvd n po l gd rrneí te r

Árik Isndn polgórmester Fetkeri zabó Tamős urat a de.recseri
hog1, turtsa meg hes:úmolójút.

Zahó To||tás főtörzsőíhlestef : Kijszonti 4 n]egicle}ltckeí.
ól bűnCselckn!ry, to},!é t a lclep|jlt:^en, tuva|, kettő,
cst)kkcnli u lendnci0, sdinlildlOs m(idal1 Kiss:í;lősbc:1
cEgik eselben se kcrí]lt ela;.

A|ik _Ist|át| aroIgún rcsíer: L'olt tnég !öbh (set i5, tsak nen.ielantik be_ ,\tlk a lakutlan
ingallun.Ezértlc^,ezika.lclsőutcákhtnisakdtnerar1t]s:eIkiépílését,e:yisszalurlóeri;

rendőríjrs kép|, i se le !é ben,

]snerteti o ber2ú]]1ok t- 1: idei éyben
A kór\,e:ő telep|iléseken általáhan
ne]11. IIÚ1,o]11 loPÚ, tOrlé]lt, d te e,,



Zg.bá .Totlui: fiítijfz,sííruesíe|: 1 kisld(,Plill\(,ken c: \.is\z(lló].(i p].ohlé1}1L] Ta)bhs:aI fórúltclő o köD1]lkrn tl.úkkas laPtil, él.d(,]nl\ o(l4ig.,dni Cg],nlúih-u, o s.o]t:,1:ll}-4. \.(1g.L!:1llL.Llra
1nt,lt,nli.h,tt.tJ,qtn ,tttti,t 1,1tn,lk- l.q\-c::L'k .ltl tt rentls:thllth Iltt pttúltilntit, Lct::!1.1,t
.\ 1.1,h-A ,, hxjt] tl]|-bí,J]]t,lA ,, ,,,,.l,j,.,l-tl.k r,,,;r ,, (,,_-l.,,lll ,:.ll,,l, l.,,'i1,, ,'n,
Kajl:óni, hog| ül3.1klllgúlúk. unütDibL,n kórt]cl lttn, s:ilast,n l.úilus:ol

Kertli,s. lto::tisLjlű,; t] l, 1tó].l|'t1!,

Á!i!i Isíy4n p?lglírncríer: Ka).|:ajni (l lúj('ko.t.lló ó,l (l ::c}JlébC.\ 1cgi(l(1][s!. ,JL^.u\()liú o
laltiko:túlóil !l/oiulLi\Lil, Kól.i, l1o19,aki d i(11.tlsltllL^1l eg)l|tir:, klzlilutttti:tti:stll 1ctL::c
Ki.s,s:tilíis (hlkornlin,l,:d1 Kipl,isrli;le,\llilclc 5 igcn s ta,i:L:lttttl clienl:ulu:at cl 1tl]-ló:kadt|\
nL'lkúl ntcghaztu tt: ttlúbbi hutúnl:utot;

39/201ó. (X]1- 8.l hdáto.ní

Ki.s,r:(ilős )nkornth1,|:ul Ké|\-i!cll';-lls!üleíc (! klj.\i.q
ki):hi:lottsltgltalt:elt'rőI s:ótó 201ó tl,i ttiiékozttlttl.tt
el/ó gtt tlia.
(Tti i é ko_ t ttt ti o i t, g|,_íikaj n,I,l. 111t l l é kl c ! ? )
í'.l rli;3. Arik 1.1t \.(in |ol4Llrnerla|.
I1atth-itlő_ 2()ló. decanll:ler 3 ]

2./ Tújékozlatd,s az Önkorfirinlzat 20Ió. évi nunkdjáröl
Előreüesztő: Aíik István polgámleslet

4_rik hhilt, Dolí!áúrestel Lsn?crle!i d kö.s(r8 kól!ségllólének l1Li].omncg,ad !.l,cs .1lL!kl. űsáí.
.Iól ga:dűlkadluk, Á: u1olró két á.hcn ncu kellett tlz óvocltt 1etl 1i:entitit, e: lúts:ik tt
koll3ég1,4ósijkó i.5. Sok rúíordíl(i\ lcs. L!: elkö\,alk!::ij éyekben, melyekkcl ::ánlolni kell,
1'éldt'i a: i\,!i\.í:bekólések rentlczése. ncI kotclt:i, 1cluJ,tt 1 iln,i:tt utt,lsóként kaptúk
nlcg I'eszpl,lnl ntegyóhcn, de nth. a: i,- )() ú|e |Oll. ]lostunábdn filgnak tt renclszer hihúi
.iel_enlkczni, eú( tal.íulékot kctt képeznitik. ) ia)\,őé|)i lerl,ek kó:.i)tt s:cripcl tt: intenlet húló:at
,/bilesztése. Erre u:onhan c:sak 2018-ra ígértek pit l_vti:at i ,forriu t -

Blaslovics Zsolt képl,íselő: ,1z :ilkornúnfzatho. cvk o|)likai kúbelí \:e:c1l1?k he!

Áik. [sn4n. oolgithester; MéR rm ük]ni, aZ hi2l()r_ hogv hoz:á kc]l nl(i(t jlilullli, a
csltlako:á|érí i, íizeínír kcll nuid ct lakosoknak. |1 kozlli ráblák fclűl|izsgúlatát kó:.|a a:
önkor.nán),zdtoklól u Kl'ill.,1 /btső uícúba , fili|el fu(lkaílő 1il urrírrlro.r, r,)l"."rf"sr"r,r,
itlbb kéz lzuháb, yan, dt, ide kellcne egl, el.sőhhségut}it.s túbl(t o balcs;lek etkerúlty titi,tu

I{oigeí Zolíón kéDviselő: Igen. (ú mar törlint bLtlcsreí.

Blaskorics ZsoIí képfiselő. },íellette is e: u helyet, bár ()zon láíszik, hog!, kul.iClos úí,

líik,Jsívtit| p,lg|ilhesíef- t-igy gontlolia, három n!g,hel,-tc kcllane líile }li lrihlót. útnó:i é\
kü,akdO'tt őkrr u iöl,i; é\, elei!n. A köznunka 1l,.t,g-antian iál.őre ct lenlplon előtt szeretne cg,t.
píhen(ihellet kíulakítulli, A kú1lolntihoz magtepiían sok biciklis kitll tl;t. h/ir-171úci(is íabfukat
is s.ereíne mujd c progrun kerctében ki].nkni .J: .tJ,l:,,igkonl_,lliJtitiihun ncn részestilt
lelepijlés(k Páb,ú:dllitt 2,9 niltió /'orü1lol kupoíl a /alu, utlvbííl a rL',('lal eliilli lerülllel és
liíburkolL\l i0\,ííá5r íerye=, Bekir ár,lj,inlut,,kat lllLinLl o lL]'tlltl n.rl,h.g),alh.ll jLl. 1
kanl.erarends:cr htbítésc .folytmatbat1 il . nleg ]cll rlllch,c, tle nég iilcs fuIszireh,c
Szüktég l,an rá, nert sok rO gLilús tórt']lik .12 utcákbun. ,4 riíklin lakott telept|ilésrészek
bi-,krlsúgúl nő,elné.l beruh/tzús_ A régi kdlierák fctliííltlsála i:^ kért aiLillldkn, :l L t t+,ir,l



összegért .,serélnék le őkel. Első köfben kéí darab cseréjél kélte neg. Ez jöyőre yalósut meg. Kéli ane gj e le nle kel, l e g,, é k fe l kéldés e i ke !.

Kéldés, hozzászólt^ nen lijrlént,

1!*!:.+qr,notí,_yestet Jnasolja ,.l lájékozíatójtl 
"líogadósát Kérí, hog) aki (.] jayuslaláyat eg/eíért,k zJe n n hr lL! \sa l i e l L.: z e _

Kilszőlő' onkor úry)2ut Klpyisllő-trstüfute 5 igen szavlzatlal , ellensza*zal és tartózkodá9 nélkjlnL,ghozru a,z alúbhi hutórozánt

1 0/20 1 6. IXII. 8.I hal!ílozal

^^\Zőlár 
Ó kornjny2.I Képw|eló- l!\tükte az

Unkolmányzat 20lö_ évi munkaj.irúl ,zóh !űjikozulá\t
elJogadju.
I'elelős: Árík Istvb polgórnester
Haláridő: 2016- decembef 3t,

3, - Berümoló a la^óhelyi *ölrrlae, állí]poláról
Elő|erjesaő: A l l§l,ón polgármtstet

Árih l|tvó4 nokfumester Ismerteli az előrcrjeszlésl. Jawsolja a megátlapllri§ok elíogaclilsáí. Kéli ()negjelent* v,:leninyet K;rJp,i. un e nil iérJá" o un*ay,ar;";t , Ő,tii"t i"i'i.

kérdés, hozzászólás nem ö ánt.

Árir F|i! laearrestlr: _Jtmasolja a ha!ározallefvezel alíoga(lósáL Kéli, hog) ílki a jdyaslatóyal
e g)e léf t, kézíennl a ás § al j e l eze.
kisszőlős Ön*ornanpat képyiselő-íestüleíe 5 igen szuy&atlal ellenszovazat é§ lartózkottás nélk)l
neghozlu az alábbi halófozaíoí:

4 1 /20 1 ó, (XI- E) h atórozlrl

Kisszőlős Közséq Ónkormányzat Képyiselő,lesrülete a lukóhelyi
körnvez!t jllaPo!úf,il \2óló 2lIO. ,ii h"izánDt,il ettogllja.
( Belzómoló a jepzőköny, nelléklete)
I'elelős: Árik István pclgúrmester
Haláridő : 20 1 ó_ december 3 1.

|:ik lstN,n rotgúrne\ler nindcnkinek neghöszóni a résnételt ós a kepiselők egész éves üunkijál. Á
hépviylőa?..lü1,1 n|ilvjnut uléit l- óra 55 perc.kL)r h?rekelzt?lle.
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