
Saím: Ssz/116-3/2018.

Jegvzőkönvv

Készült: Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 29-én ]4 óra
kezdettel megtartott nyilvános ülésérőt,

Ülés helve: Képviselő-testület Hivatal 8483 Kisszőlős, Rákoczi u. 3.

Jelen vannak: Árik Isnán polgármester
kaiger zoltán alpolgármester
SmidéIiusz Zoltán kepviselő
Dr.Szabó-HaászHajnalka atjegző

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

Áfik._ Is.tvdn_ 
?oled!]nester; KöSzönti a megielent kepviselőkeí. Megátlapítja, hogl az 5

testületi tagból 3 jő megielent, az ülés hatórozatkepes, azt megnyitja. Javaslatot tesi az nlés
napirendjére,
KillzŐ]Ős ÓnkormánYzat Képviselőlestülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tmtózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

1./ 20] 7. évre vonatkozó belső ellenőri jelentés
Előterjesztő : Árik Isnán polgfu.mester
2, / Tarvényességi felhívás
E I őt e rj e szt ő : A r ik István pol gárm e ster
3,/ Közbeszerzési terv
Előterj esztő : Árik IsNán polgtitrme ster
4,/ Szociális étkezésre szerződés
Előterjesztő : Árik Istvón polgármester
5./ Szociális étkezés térítési díj rendelet felülvizsgólata
Előterjesztő : Árik István polgámester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

lJ 2017. évre uonatkozó behő ellenőri jeleníés
Előteíj eszíő: Árik István polgórmester

Áfik I.stYÓn Polgdrmester: Ismerteti a Bocskay és Tiársa Bt. által 2017 . éwől elkészített
összefoglaló jelentést kisszőlős község Önkormányzatának belsó ellenőrzéséről.

{!ri !9q fi a jelentésben foglaltakkal egetért, kézfenntartással jelezze.
Kisszőlős Onkormáttyzat Képviselő+estülete 3 igen siavazattal - eilenszavazat és tartózkodis
nélkül - meghozta az alóbbi határozatot:



11/2018. (IJI.29.) Kt. sz. határozat

Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviseló-testíilete
az önkormányzat belső ellenőrzésérOt s)óló 2017. évi
összefoglaló belső el lenőrzési jelentést elfogadja.
(a jelentés a jegyzókOnyr, melÉkletét képezil

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Tö mé n ye s s é gi fe lh ív tís
EIőterjesztő: Árik Isndn polgdrmesíer

4,!ikrkn4 ?olqllmester:,IsmerteJi az előterjesáést, A Veszprém Megyei KormiányhivataltÖrvénYességi felhívással élt 
_az. 

önkormányzati rendeletek NeÁzeti JogJabalytartan"tártenokÖzzétételének kötelezettségével kapcsolatlan. a rendeietet közzétetele késedelmesen történtnenany esetben, ezért élt a- kormányhivatal felhívással. A jövőre nézve a rendeletekközzétételének 5 napos hatráridejére fokozottam figva-O t"rr ro.ai*i.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

4i& Isnán.oolgtí|mester: Kéri, hogl aki a törvényességi felhívásban foglaltakkal eg)etért,M zfennt art ós s aI j e l e zz e.
rislz'{bs onkormányzat KépviselŐlestülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkadásnélkül - meghozta az alábbi határozatot:

12 / 2018.( III.29.\ hatfu ozlt

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testiilete a
Veszprém Megyei Kormányhivatai attal VEB/005n183-1/2018,
sámon küldött törvényességi felhívást megtárryalt a, az abbut
foglaltakat elfogadja.
Felelős: ÁJik ]stvátr polgármester
Határidő:20l8.03.3l.

3,/ Közbeszerési terv
Előteüesztő: Árík Istvdn polgdrmester

4ih.IgnóT eolgár?esterl A közbeszerzésekről szóló 2015, évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42, §(1) bekezdésében foglalt elóír.ís. alapján az ajánlatkérő i;gkésőbb március 31. naplai evesösszesített közbeszerzési tervet köteles kesziLni - uaii él,re tervezett közbeszerzésekről.Kisszőlős község Önkorm ényzaténak 201 8. évben tti"i".""oe. dá eső beruházása nemvárható, ezérí a2018. évre vonatkozó kö"be."e."ési te* n".t"ge..

A testület részéről hozzászólás nem történí.

.4:+r:fug-wbgá'-"rtq: Kéri, hogl aki a kózbeszerzési terwel eg)etért, Mzfenntartással

K'::1:o,1^ OnkormánYzat KéPviselőtestülete 3 igen szavazattal _ ellenszavazat és tartózkodús
nelnul - meghozla az alábbi határozatot:

2



13/2018. (III.29.) kt sz. határozat

Kisszőlős Község Ön_kormá nyzaía a közbeszer#sekől
szóló 2015, évi CXLIII. törvény 42. § (l) bekezdése
alapján az Önkormányzat, mint 

'ajánlattéiő- 
ált^l 2018.

évben lefolytatandó közbeszerzesi átirirasot éves tervét a
hatáíozá l. sámú melléklete szerint jóvráhagyja,
Megbizza 

, 
a 

_ 
polgiirmestert, hogy az 

-- 
Ósetlegesen

közbeszerzéssel érintett fejlesáéselet, beruhIázÖokat
kísérje firyelemmel.

Felelős: Árik Iswán polgiiímestef
Határidő: folyamatos

4./ Szocíális etkezésre szerződés
Előterjesztő: Árik Istvdn polgdrmester

Á!ík,,I!ú\ p-?ké]!?terl Ismerteti az előterjesáést, mely szerint az eddig szolgáltatást
yég",i .t?r!i,]:"déglő megküldte rirajrfurlatát, 

'30 
Ftládag táremelés történt, 2018: ápíilis

l.napjától 660 Fíladag áron adja a szocirilis ebédet. Javasolja továbbra is a Resti Vendégló
szolgáLltatásának igénybevételét, és szerződéskötést a szociális ebéd elkészítésére 2018. április
1. napjátőL2019. március 31. napjáig terjedő időtaítamTa.

A testület részéről hozzászólós hem történt.

Á-!ik ll-?á\o?lgdr?resrer: Kéri, hogl aki jnaslatállal egletért, kézfenntartással jetezze,
Kll1zŐ_lős Ónkormán\zat KéPviselő7estüíete 3 igen szőazattal - ellenszavazat és tartózkodás
néllcül - meghozta az alábbi határozatot:

1 4 l 20 18,III.29.\ Kt. sz. határ ozat

1. Kisszőlős község ÖnkormányzatriLnak Képviselő+estiilete úry
dönt, hory a szociális gyermekjóléti is g,ermekvéde|mi
szolgáltatók, _intézrrrények d hálóza'iók hatósági
nyillvántartásáról és ellenórzéséről szóló 369/2013. (X.2Í)
Korm. rendelet 5. melléklet 2.1.6 pontja alapján ;iláási
szerádést köt a mellékelt rárajrinlat alapján:
- Kocsy Miklós (Resti Vendéglő) 8460 Devecser, Vasút u. 15.
szám_ alatti eryéni vállalkozóval 2018. április 1. 1apjától20lg.
március 31. napjáig.
2. Felhatalmazza a polgrármestert a szükséges megállapodások
megkötésére,

Határidő: 2018. mrircius 3l.
Felelős: polgármester

5,/ SzocűIís étkezés térítésí díj rendelet íetülviagdlata
Előterjesúő: Árik Istvún polgdmester

Á|ih|,Is!rdn| D!Igú|!4?§íer: Ismerteti az elóterjesztést, mely szerint az eddig szolgátatrást
_vesz9,n;st| lTaéglő megküldte arajénlaát,-3} Ft/adag áremelés történt, 2018: április
1;399ja1ol 660 Ftladag ráron adja a szociális ebédet. Az önk oíméo'yzat az egyes r"o"iáli.
ellánísok szabáIyozétsáről szólő 2/2015.(II 16.) önkormrányzati iendelete 

-i 
melléklete

tartalmazza ezendíjat, így aá sziikséges módosítani,



A testület qészéről hozzászólás nem történt.

Á,,!Ík Isjl:Ín p?lgórmester: Kéri, hogl aki javaslatával egletért, kezíénntartással jelezze.
Ki::zŐ]ŐS ÓnkormánYzat KéPviselő7estüíete 3 rgen sza7azáttal - ellenszavazat és tartózkodás
néIkül - megalkotta az alábbi rendeletet:

2/20I8. (III.30. ) rendelelét

az egyes szociális ellátások szabályoásáról szóló
2l2015.U 16.) önkormányzati rendelet nródositásáról

(A rendelet a jepzőkönJ,v melléklete.)

Árik Isnán Polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését ]4 óra 40 perckar berekesztette.

K.m.í.

Árik lsnán
polgármester

ow,^rHajnalka
aljegtó

Á


