
Szám: 79- 19 /2015.

regvzőkönvv

Készült: Kisszőlős Ónkormúnyzat Képviseltí-testiiletének 2015- november ]9-én 16 órai
ke zdetteí ftregtartztt nyi lvúnos iilé sérőí.

Ütés hetv: Képl,iselő-testület Hiwtal8183 Kiss:őtős, Rákóczi a. 3.

Jelen vannak: Árik Ist,*án ptllgármester
Kaiger Zoítún alpolgúrmester
Blaskovics ZsaIt
Varga Kalmfutlté képl,iselők

Rendes-Somlai Eszíer aljegiző

Távolmaradását e lőr e,j e íe zte : Smidé liusz Zo ltán képvi se lő

Lakosság részéről megjelent: 0lri

Áik Is*án polgórmester: Köszöttli a megjelerl képtiselőket. Megálkrylítla, hog3l az 5
íesíiileíi íagból 4 fő megselení, az iilé-r hatítroralkepe,s, azt megtryiíjrt. Jallgslaíoí íesz az iiJés
nallirendjére.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testiiletg 1 igen szal}üzatlal - ellenszavazal. és tartózkodás
nélkiil az alábbi napirendet.fagadja el:

NAPIREND:

I.,/ Szociális célít tüzfa juttatás szabályairól
EIőte$ esztő : Árik I snún pol garmester
2./ Az önkormúrryzat 3i1 éves működéséről szóIó beszamoló
Előterje sztő : Arik I stván polgárme ster
3.,i Bakonykarszt ht beaá,átrya
E íőíerjeszto : Ári k Isrceírt poígármesíer
1.,'KOte le z ő Jb lve te l t biz t o sit ó i s ko lai kör ze tha tár okr ó l
Előterje sztő : Árik Isíván polgát,me sler
5.,/P ol 4dr m e st e r szabadságáró l
Előterjesztő : Arik I stvím polgármester
ő. i Közmeghatlgatás idöpclntjáró l
Előterje sztő : Arik I stvatt polgármester
7. / Kö zm iív e l ődé sí nor mat íva fe l has zna lásar ó í
Előterjesztő : Árik István polgórme ster
8'Mód Péter vételi alánlaía
Előterje sztő : Árik Isfuán polgármester
9.i }uIobil garázs beszerzé,sérőI
Előterj e sztő : Ar ik I stván pa lgárme ster
] a,l Belső ellenőrzési jelentés
Előte $e sztő : Árift ístvcítt polgcírmesíer



NAPIREND TÁRGYALÁSÁ

1./ Szoeiális céIú tüzifa juttatás szabályairóI
EIőteü esztő: Ártk **áo polg ármester

Áik Is*Ún wlgórmester: Ismeríeti az előterfesztést" Ez a támogatás nagl segítség a
lakosohruk, de az ónkormúnllzatra is ró terhet, mivel rl filvarkOltség is százezer forint,felett
lesz, Kéri tt tesftileí véíernérryét, "jtwuslaktí" Jtnaxlíjtt ű rerkleleí megalkohtsút, mivel ez
alapfe ltéte Ie a íámogatás igénybevételének,

A íestület részéről hozzászólás nem íörúéní"

Áik Is*Ón polgúrmester: Kéri, hog, aki a rerulelet elfogadásat,ttl eg3,etért, kézfenntartással
jelezze-
Kisszőlős Onkormányzat Képl,iselő-t*stiilete 1 igen szavazaííal - ellenszatazaí és tartózkodás
ftlkül tnegcllroíía g:

11/201 5. (XI 20.1 rendeletét

a spciólis űzífa jaÉffiá: sr,abátyairőI
(Re n del et a j e g rlk ö nyv mellé*lete )

2./ Az önkormónyzat 3/4 éves működésérű súló hesúmoló
Előterj es ztő: Árik István pol gár mester

Ártk Isnuín ryolgármester lsmerteíi rE előíerjes:íést Á jöl,ő él,i íenlek kazdtt szerepe! az
iníenrcL wifi beszerzése. Reméli erre lesz kiírv,a pá$lázat, az orvosnak is szüksége lenne
interne| hozzaférésre, vaktmint a lakas,sitgtlt is segithehÉk vele^ Ámemtyiben nem lesz
pályázrlti ,forrós a közmíivelődési normativúbol megvalósithatnák. Javasoüa a határozat
meghozatalát. Sok pályázataí ny{tjttlít*k be az iűn, melyekben minimáIis önerőre lett valna
sziikség - péIdául arvosi rendelő .fblujítúsa, iúrda ,felqiitas, útfelújitasok de egyiket sem
támogatták. Á szociúlis rendkh,iili ónkormónyruíi pallúzat, wtlaminí az autó beszerzés nyert.

A íesííilet a ja,asíattal eg,letért. Kérdés num volí"

Árik István poleúrmester: Kéri, hog; aki a.iuvaslatával egletért, kéefenntartással jelezze.
KjsszőIős Onkorrnúnyvat Képviselőlestiileíe, 4 igen szawlzatful - ellenszutgzaí és íaríózkodás
néIkiil meghozta az alábbi hatúrozatot:

33/201§. (XI. 19.1 határozut

Kisszőlős Község ankormónyzat Képviselő-testiilete a
iinkormányrat 3,,'4 éves költség,etésének atakulásaról
szó ló be számolót e lfogadj a.
(Á beszárntió a jeg,zőkónln, wel lékelte,)
Felelős: Arik István polgármesíer
Határid.ő: folyameúos

z



3./ Bukonykarczt Zrt beadványa
Előterj esztő: Áik Isnón polgárunester

A testülel a jwaslatlctl egletért.

Árik Isnán polgúrmester: Kéri, htlgl,ctki a jcn,aslcttttv,al egl,eterl, kéz_fenntcv,tás,sal jelezze.
Kisszőlős Onkormúnyzat Képviselő-testülete 1 igen szclv{rzattűI - ellenszavazaí és tartózkodús
nélkiil meghozta az alábhi határozcttot:

34/2015. {XI" 19.I határozat

Kisszőlős Község Ónkormanl,zatának Képl,iselő-íestiilete
ttqy dönt, hogv efogadja {t Bakonvkarszt Zrt.
Igazgatósagártak 28 t'2a}5. (X, t.) sz. Ig. határozatában
foglakakat, mel7, értelében í7 va**otlkezelési díjat
20I6.a}.0}. napjátót - mint fe.jleszíési forrást - a
Tdrsascignáí hag$a.
Az így képződő ftlrrást a T-ársasag köteles a górdülő
fejlesztési 1enl.f{}rr{lsűi közótt szerepelteftti és az Ellatá,sért
Felelőssel való egyeztetést követően az ElIátásért Felelős
fulajdonitt képező, de a Tarsaság vagrcnkezelésében lévő
v i zi kö zmű .fej le sté sr e .far dítan i "

F'e le lős : Arik I stvan polgúrmester
Hctí cir i dő : fo íy am a ío s

Ártk Isn án polgárnester !.ymeríeíi az előlerje.szíésí. Jm,asolia * haíttrozat rueghazaía!át.

4./Kötelező felvételt bizíosító isktllai körzethatórokról
Előterj es ztő: Árik István p olgármesíer

Árik Is*án aaleármester Ismerteíi az előterjesztést. J*,,asalja a határazat meghozatalát.

A íestüíeí n jttllctsÍaííaí e€§eíerí

Áik Ish,án oolgármester: Kéri, hrlgy aki u_jwaslatával egletért, kézfenntartás,sal jelezze,
Kisszőlős Onktlrmányzat Képt:iselő-tesííilete 1 igen sruvazatlrll - ellenszavazat és tartózkodás
néIkiil meglloztct az alabbi hatarozatot:

35 /2015. (XI " 19.1 hutározat

Kisszőlős KOzség ()nkormam,zat Képviselő-testíilete ű
nevelési-oktatási intézmenyek míiködéséről és a
köznevelé.si itltézmények névhgsznahtúrót szóló 20,,'20 l 2.

ff;n.3l.) E\4+il rendelet 21"§ ü) bekezdése alapján a
í,bszprém Meglei Karmányhivatal Oktatási és Ható,sági
Osztálya által megállapított kötelező felvételt bizíosító
általános islnlák körzethatáraínak tneghatározásával
Q37affi-Nag,,alásonyi Kinizsi Pál Altglánas Iskola)
eg7,cíért,
Az EMMI rendelet.fenti szakaszának előírúsa értelmében
Ki,rszőlősben lakóhel$vl, ennek hiárry,úban tartózkodá,yi
hellyel rendelkez(í, - hólrányos helj,zetű általános



iskolába .járó Eyerntekeh létszitma 7 fő, ebből 5 .fő "iúr a
Nagyalásottyi Kinizsi PúI Altalános Iskalúba, 2 "fő ű
Som lóvásúrhe lyi Sze chenyi í s rván Á ltalónos I sko lába.
- halmazottan lntrátryos helyzeai áltatcnas iskalába járó
glermekek létszáma laío, kik a Nagl;alasonyi Kinizsi Pal
Á l ta ldno s {s ko lá b a j dnwk.
Ilelelős: Arik ístvón polgármester
Határidő: 2al5. nol,ember 30.

5. lPoI g árme st er s iltb ads óg áró l
Előterj es ztő : Aik Istvón polgár mester

Árth Isnuín talgármester ísmerteti az előterje,szíé,rí, .lmwsolja a halározaí meghozata!áí.

A testület a javaslatkll egletért.

Árik István pnleármester: Kéri, hogy tlki a jtwaskttávul egletért, kézfenntaríássa! jelezze.
Kisszőlős Ónkormúnyzat Képviselő-t€stiilgte 1 igen szcrvazattal ellenszanazat és tartózkodás
néIküI meghozta az alábbi haíározatot:

36/201§. {XI. l9.1 határout

Ki ss zőIő s Közs é g Onkarmárcyzatának Képl,i se lő-te stü le te

úgv dönt, hog,, a polgármester 20]5. évben fel?tasznált
szabadságáról szóló beszámolót elfogadja az
előterj e sztésben foglaltak alapjútt.
Fele lős : Kaiger zoítan alpolgármeste r
Hatarídő: folyamato,s

6. /Közme ghallg atás időp ontj úról
Elűerjesztő: Aik István polgármester

Áik ls*áa poleármester Az elmlilt évekhez hasanióan idén is karclező a kózmeghallgatas
megtartása. Az idei év történésiről számrll be,vaíamint a rend(irség lesz meghíwa, akik tt

kózbizíanstig helyzetérőí kw,tanafr előcw*isí. Jt:nasolja u december !0. nupjcűí kijelöhti, ígl a
lakosság és a rendőrség értesitésére is lesz elég idő.

A te stület a.jattctslattctl e gsetérL

Áik Is*ón polgármester: Kéri, hog,l aki a javtrslatiwal egpetért, kézferuúartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testiilete 4 igen szgvazattal eílenszavazat és tartózkodás
nélkal meghozía r;z alőbbi határozaíat:

37/2015. (XI. l9.I határo&t

Kisszőlős Kazség Onkormánvzatúnak Képviselő-testiilete
tig dant, hugy 2015.12.}0. napjún 16 órakor
kt;zme ghallgatásl tar t-

FeIe Iős : Ay ik I stvútt polgúrmesíer
Határidő: 2015.]2.3l.



7./ Közművelődési n ormatíva.felhasználásúról
Előterj esztő: Ártk Isn án polgármester

Ádk Is*óa po|,qúrmester Elmandja, hagy az i.dei évben már nem volt érdekeltségpOvelő
pályázat a MÁK részérőI. hanem normatha formájába ].2 millió forintot juttattak az
ónkormányzttí részére. Felhcszltákiser behaídrolí. Á kütyvtáros ruegísízási díjtirtt, ü kóziizemi
számlák fedezetére fardítjúk egt részét, músik felét programok szery,ezésére. a fennmaradó
összegből.jm,asolia a kónyltár bizklnsúgi rendszerének.fe!újílásat, fejlesztését megvalósííani
az áraiánlat aíapján.

A testület a javaslattal egg;etért.

Áile Iswán aotgármester: Kéri, hog;,- ukí a.itwasfuíctval eglttérí, kézfenntarteíssal jelezze.
Kissz(ílós Onkarmányzat Képviselő-testúlete 1 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkúl meghoztcs az aíábbi határozatot:

38/2015. (XI. I9"I hatúruaü

Kisszőlős Község ()nkormany:atának Képviselő-testiilete
it5y dónt, hog,: a könyvtár és kaltúrotthon kOzbiztonsagi
rendszerének felú.jításra bruttó 363.9ő8,-Fí-ot Jordít és
megbízza megv{r|ovilúsuval c Nyugalom tsiztonsagi és
trIagyonvétlelemi Szolgúítató Kít-í (820a Veszprém,
Szabadság tér 2,) az drajánlatdbanfogíaíxtk aIapján a
2015. évi kózmíhvlődési normath,,a terhére.
(Az áraj anlat a .j e g,;zőkóttyl me l lé kleíe.)
A testiilet _felhatalmazza a polgárnlesíer ű szükséges
nyi latkoza,tok, szerződé se k megkoté sére.
b'e leliis : Arik I stván palgármester
Hatúridó: frllyamatas

8./Mód Péter vételi ajónlata
Előterjesztő : Ártk Is*án palgórmester

.irtk Isnuűn pa!{ármester lsmerteti 
^,t{xt 

Póter kére]mét. Fell,esá a kapc.rolaíoí g íonlacos
ház fulajdonosávcl, merí nem tudja mit szeretne vele kezdeni. {ítánajár merulyit érhet a
meglliy*ar,olni kitánt irlgatlan, Áz eladústill ne zárkilzzanakkel, de téleménye szerint térjenek
rá vi.ssza cs jóvő ét, elején. Juvas<tlja, most ne dönísenek az értékesítésről, de vegyék fel a
kapcsolatot ttz etjánlatot tel;ővel tavábbi egtezetés okán,

A te stii let a jmlaslattal e g,,etérí.

9./ Mobil guráw beszerúsérű
Előterj es atő : Arik Istvdn polgűrmester

Árih Isnón Dolgármester Az ]lűH pá$úntán eln7,€|,1 Suzuki gépjármíí bizíonsúgos és
megfelelő tárolásáhaz feelett garázs bizítlsitását ldtja szúkségemek. Mrlbil garázs beszerzését

.jenlentllja ] 3ü e Ft i;sszegbgn, €zeí, _fcti;i a kOtelező szervizek jeleníkeznek mint járulékos
kaítségek.



A testüleí a jallaslctttctl egyetért,

Áik István ooleármester: kéri, hog,,aki a javaslatúval egtetért, kézfenntartással jelezze.
kisszőlős Ónkotmányzat képviselő-testiilete 4 igen szanlazattttl ellenszavazat és tarttizkodás
nélkiil meghozta az alábbi haíárrlratot:

39/2015. {XI. 19"l hatórorut

Kisszőlős Közsé g Ón kcl rmanyzcltánuk Képvi se lő-te stii le te
ú3y dönt, hog,; mobiígarúzsl vasarol bruttó ]3{}.000,-Ft
összegben a F',P.U, H. Bomstal Krtaű.
A testület _felhatalmazzű ű polgőrmester a megrendeíés
alairasúra, sze rzűlés megkótésére.: -, -
l, e le lo.s: A 1,I k l sryan polgarmesler
Határidő: folyamato,s

10./ Belső ellenőrzési jelentés
Előterj esztő: Árik Ish,án polgúrmester

Árik István §olgármester Ismerteti az ekiterjesztés. .íun-asolja a.lelentés és az intézkedési terv
elfogadását.

Á te stiilet a.ja,l;aslattal egrctért"

Áik Is*án polgórmester: Kérí, hagy aki a jcwctslata+wl eg3,etérí, kézJbnntartással jelezze.
Ki,y-szőlő-s Onkonaányzat Képviselő-tesíiileíe .l igen -szmwzgíígl * e.llenszgvazaí é.s íaríózkodás
nélktil meghazta az aláhbi hativazatot:

40/201§. (XI. 19.} hatórozat

Ki s s zőlős Közs é g Onko rrnanyzarának Képvi se lri-testüIe te
ilgy dönt, hog; a belső ellenőri.ielenté.st és a kapcsolódó
i n t é zke dé si terve t e lfogadj a.
(A .jeleníés és tt: ifiezkedési tert, ű jegt,zőkóny,v
melleklete.)
Felelős: Árik Isnún polgúrmester
Határidő: fctlyamatos

Árik Isnan polgarmester a képviselő-testiilet nyilvános tilését ]7 órct l5 perckar berekeszteíte.

__"1 

'
Áik ls*án
polgárunester

/cZ-á_
Readgs-Semelai Esüer
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SzIottáné


