
Saím: Ssz/1I6-2/2018.

Jegvzőkönvv

KészÜlt: Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestüleíének 2018. február 27-én ]6 óra kezdettel
me gtartott nyilváno s ülé s éről.

Ülés helve: Képviselőlestület Hivatal 8183 Kisszőlős, Rákoczi u. 3.

Jelen vannak: Árik Isnán polgármester
Kaiger Zoltán alpolgármester
SmidéIiusz Zoltán képviselő

Rendes-Somlai Eszter aljeglző

Lakosság részéről megjelent: 0Jő

,lírik.Istvón poleármester: Kaszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogl az 5
testületi tagból 3 fő meg|elent, az ülés határozatWpes, azt megfiyitia. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő+estülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:
l. i Ónkor mányz at lr) z ép t ávú t erv e
Előterj esztő : Árik Isnán polgármester
2./ Ónkormdnyzat 20t 8. évi költségveíésérőI
E I őt e rj e sztő : A r ik l snón pol gárme st e r
3./ IIVB összetételről
Előterj esztő : Árik Isnán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

IJ Az önkormlnvzat *özéotávú tene
Előterjesztő: Arik Isívdn polgármesíer

Arik István Poledrmester: Ismerteti az előterjesztést Kisszőlős község Önkormányzaíónak
k)zéptávti tervéről.

Kéri, hogt aki a teíwel egrctért, hé4fenntaríással jeleae,
kisszőIős onkormányznt kepvíselő-testülete 3 igen sxavazattal - ellenszavazat és
furtózkodds nélkül - meghozía az alóbbi hatórozatot:

8 l20 18. aI.27. I Kt, sz. határ ozat

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testiilete, az
önkormrányzat adósságot keletkeáető ügyleteiből eredó
fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési év és
az a^ köyető hiirom él,re várható összegéről készített
nenrleges tervét elfogadj a.
(Az 1. melléklet e határozat mellékletá képezi.)

Felelős: Árik ts&an polgármester
Határidő: azorrnal



2./ Önkormányzat 2018. evi költségvetésérdl
E lőterjesztő:,/irik István polgórmóster

Árik Islvin Polgdrmqsler: Ismerteti az előterjesztést. Az ükormányzat költségevetése stabil,
a tartalék Összege több mint l0 millió Ft. Ez az első ilyen éve az öikomrányza"tnak, Bevételek
is voltak a tavalyi év során, pl, földértékesítésből, jaeladósból, naglalőonyi rendelő ]/t0
tulajdoni hónyadának értékesítésébőt. Á legtabb javíiást, beruházást ígt anerbbil meg tudják
oldani a k;zségben. Emelkednek a normatívák, pl. a kukurális t,z miíiia rt-ril l,a űilia n-
ra. Ennek ismeretébn javasolja a hivatalsegéd és a könyvtáros díjának emetését 2018, január
]. napjától 2000 Ft/hó összeggel.

Kéri, hogl aki javaslatával egletért, kezfenntartással jelezze.
Kisszőlős ÓnkormánYzat Képviselő+estülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélktil - meghozta az alábbi hatórozatot;

9/20 1 8.( II.27.) határozat

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Kató Ferencné könyr.táros megbízási díiát 2018. január 1.
napjától havi 8.000 Ft_ban
Mátis Eva hivatalsegéd munkabérét 2018. január l , napjától
havi l4.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelós: Árik István poiga.mest-".
Haáridő:. a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére
20l8.03.20.

,lnk Is@prlg!,"rster: Térjiink vissza a költségvetés tárgyalására. Tányér, pohár, táaló
beszerzése lesz majd szükséges, ha jön a hivatalba vendég, tl tudjrák látni megfelelóen. A
rendezvénltér valószínŰleg nyána elkészül, akkora programot is terveáetr:rek. lrirdafelri.litas
is tervben van, kb. 60 frn. Van-e egyéb javaslat, mi lannJmég sztikséges?

A testiilet részér ől javaslaí, hozzászólás nincs.

Állrk IYált e.oledrrlestq: Javasolja a kaltségvetés elftgadását. Kéri, hogl aki a rendelet
elfo gaÜsáu_al eg,,etért, ké zfenntartás sal j elezze,
Kisszőlős ÓnkormánYzat Képviselő+estúlete 3 igen szalazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - megalkotta az alóbbi rendeletet:

1/2018. űI. 28. ) rendeletét

az önkormónyzat 2018. évi költségvetéséről
(A rendelet a jeglzőkönlv melléklete.)

3./ HVB összetételének módosíűsa
Előterjesztő: Árik István polgármester

A kÖáársasági elnÖk 20l8. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános válasáását.
A.vá]'asztási hatÁridőket az igazságügyi minisáer a ZOt8. április 8. napjrára kitrűzött országg;ólési
kéPviselŐ-válasáás eljárási haüáridőinek és hanímapjainak mégállapításáról szőlő 3/2018. g]Űl nr,r
rendelete részletezi.

A 2016. évben lezajlott válasáásokra felállt HVB összetétele módosításra szorul.
Lemondott Szabó Imre tag és Mészrlros Mária póttag egyéb elfoglaltságaik miaü.

2



Szükséges ezért 2 póttag felvétele.
Javaslom az alábbi személveket:
l . póttag: Mátis Eva
2. pótíag: Tóth Mónika

SzemélYÜkre a helyi válasáási iroda vezetője tesz indítványl. Az indítványhoz módosító javaslat nem
nyújtható be,
A válasaási bizottság tagja és póttagja a megválasztását követő öt napon belül esküt vagy fogadalmat
tesz.

Fenti felhatalmazás értelmében indítványozom, hogy kisszőlős községben a HvB tagok névsora a
következőképp módosuljon: a tagok: Kató Ferencné, Papp SándoÁé, Samu Gyuiáné, Mátisné
Mészáros Eva. Varga Klaudia
póttagok: Mátis Eva, Tóth Mónika

A 

.testület 

részéről hozzászólás nem történt,

4!ik l§lvá4.,polgdrmester : Kéri, hog aki javaslatóval egletért, kézfenntartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő+esUlite 3 igen szaűzattal - ellenszavazat és tartózkodás
néIkül - meghozta az alábbi hatórozatot:

1 0/20 1 8, ( II. 2 7.) hatdrozat

Kisszőlős Község Önkormányzat képviselő-testiilete úgy dönt,
hogy a Helyi Válaszási Bizottságba Mátis Evát póttagnak és
Tóth Mónikát póttagnak választja.
Felkéri a IIVI Vezet<i.iét, hogy nevezettek - polgármester előtt
történő - eskütételéről gondoskodjon.
Felelős: Szlottáné Turi Edina HVI Vezető
Határidő: azonnal

Árik István polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 40 perckor berelcesztette,

K.ttt"í.
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Árik lrná,

polgármesler
Rendes - Somlai Eszter

aljeglző
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