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Árik Istvtítt Dole(Írmester: Kö,szönti a

megjelent képt,iselőket. Megátlapítja, hogy az 5 tesíüleíi
lagból 5.fő megjelent, oz ülés határozaíképe,s, azt megnyitja. Javaslaíoítesz az ülés napirendjére.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-íesltilete 5 igen szatlazallal - ellenszal,azat és íartózkodás
nélkril - az alábbi napirendetfogadja el;
]./ Nem közművel összegyííjtött házíartási szenny,-íz begyűjtésérevonaíkozó közszolgáItatá.st érintő
helvi rendel et módosítása
El őt cj eszt ő : A r i k l s t rán pol gármc s, t ct.
2./ Bakonykarszt Zrt-vel katau vagyonértékeléséről
Előtetjeszíő ; Árik István polgúrme,gter
3. HEP felülvizsgúlata
Előíerj esztő ; Árik Isíván polgártnester
1, /Szociális étkezés szakntai pro grantj ának.felülvi zs gálata
El őterj e s ztő : Árik I stván pol gárnte s í er

NAPrREND TÁRGYALÁSA
Nem közművel összeglűjtöű húztartdsi szennyvíz begyűjtésérevonatkozó köuzolgáltatást
érintő helyi rendelet módosítúsa
Előterjesztő: Árik Isnán polgórmester
1./

líríkIstván nolgármester:

Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét,javaslatát.

A testület részérőlhozzászólás nem történt.

Árik Istvún poleármester: 1 Kéri, hog aki a
ke zfennt art ás s al j el e zz

rendelet módosításával

eg,letért,

e.

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
nélktil megalkotta a:

-

ellenszavazat és tartózkodás

10/2015. (X. 16.I rendeletét

a nem

közművel összeglűjtöu háűartúsi
szennyvíz összegyűjtésére, elszúllításúraés
elhelyezésére irúnyuIó közszolgúltatásról
5/2 0 ] 5. (Iil. 1 2.) önkormónyzati rendelet
módosítdsdról
(Rendelet a j egyzőkönyv melléklete.)

s zóló

2./ Bakonykarszt Zrt-vel kötött vagyonértékelésérű
Előterjesztő: Árik István polgármester

Árik István oolgármester:

: Ismerteti az előterjesztést.

Javasolja a határozat meghozatalát.

kérdés,hozzászólás nem volt.

Árik István polgdrmester: Kéri, hog1l aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkadás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:
29/20]5.(

X

l5.| határozat

Kis szőlő s Kaz s ég Önkormányzata Képvi s elő-te stület e, úg1,1
dönt, mint a 11-]4243-1-003-00-02 MEKH kaddal
rendelkező 29. sorszámú somlóvecse ivóvízellátó
viziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse úg1,, dant, hogl a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 20]]. évi CCX. törvény
78.§ (1) bekezdés módosítása tülrrében a vag,,onértékelést
elhalasztja. A 14/2015. QII. 19.) Kt. számú határozatát
visszavonja, amely eglben az Eg,lüttműködési
me gállapodás visszavonása is.
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő: folyamatos

3./ HE P felülvizs g álata
Előterj esztő: Árik Isnán polgúrmester

lírik Isnán oolgórmester Elmondja, hog,l felatvizsgálni szükséges a helyi esélyeglenlőségi
programokat. Javasolja az akkor tett vállalások érvénybentartását.
kérdés,hozzászólás nem volt.

Árik István nolgdrmester: Kéri, hogy aki az

jelezze.

elhangzott javaslattal egletért, kézfenntartással

Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
nélkal meghozta az alábbi hatórozatot:

-

ellenszavazat és tartózkodás

30/2015.( IX. 24.I h.atúrozat

Ki s s z ől ő s Kö

z s ég

Onkormány zat Képv i s e l ő -t e s tül

e te

úgy

dönt, hog KisszőIős kazség Helyi Esélyepyenlőségi
progy,amját .fbliilvizsgúIata, azt változtatósok nélkijt
érvénr-bentatja.

FeIeIős: Arik lsh,ón polgármesler
Hatóridő: fob,amaío.s

4 JSzoc i ó I is ű kezés sza k nta i p rogru n$ á n a k
fet ü lviugá l aíl
Előterjesztő: Árik Istvón poigóűtestá,

Árik István

ooleármester Ismerteti a Ve",zprént Meg,ei Kormányhivatal ellenőrzésének
eredményét. Áz ellenőrzés hibút nem íárr Jbt, íg; a szaktlai prog"antat módosírani nem
s z ú ks ége s. Jma s olj a az e l l en őrzé s i j el e nrés e
|fo ga dús őt.
kérdés,hozzászólás nem voh.

ÁFik Isnón noleármester: Kéri, hog, aki az elhangzolí jataslaííal eg,,erért, kézfenntartússal

jelezze.

Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-te.ctüIete 5 igen szavazattal ell.enszavazat és tarrózkodús
nélkül meghozta az alábbi hatórozatot:
3I/20I5.( D{, 21) hatúrozat

Kisszőlős Kazség Ónlrormanyzat Képviselő-testülete úgl
dönt, a szociális étkeztetésellenőrzéséről szóló
YES/OaI/a07I}-I0/20]5. számú jelentést és szakértői

véIemértyt elfogadja
A szakértői véleménya jegtzőfurryv melléHeteFeIeIős: Árik István polgárme ster
Határidő: folyamatos

Árik Isnán polgőrmester a kép,iselő-lestüleí nyilvános ülését16 óra
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perckor berekesztetíe.
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