Szám: Ssz/76-2/2016.

Jegvzőkönvv

Készült: Kisszőlős Ónkormányzal Képviselő-testületének
kezde ft el me gí artott nyilv ános ül

és

2016.

ér ől,

február l 5-én l 5 óra

Ülés helve: Képviselő+estület Hivatal 8183 Kisszőlős, Rákóczi u.

Jelen vannak: Árik István
Kaiger Zoltán
smidélíuszzoltán,
Varga

perc

3.

polgármester
alpolgármester

Kálmánné

Rendes-Somlai

15

Eszter

képviselők

aljegző

Távolmaradását előre jelezíe : Blaskovics Zsolt képviselő
Lakosság részéről megjelent: 0Jő

Árik Istvdn

polgármester: Köszönti a megjelent kepviselőket. Megáltapítja, hogl az 5
testüleli tagból 1fő megielent, az ülés határozatképes, azt megnyitja, Javaslatot tesz az ülés

napirendiére.
Kisszőlős Önkormányzat KépviseIőtestülete 4 igen szavazattal
nélktil - az alábbi napirendet fogadja el:
1 ./ Az önkormányzaí 20] 6. évi költségvetéséről
Előterjesztő : Arik István polgármester

- ellenszavazat

és tartózkodás

Kózös Onkormányzali Hiuatalnál foglalkoztatott köztiszftiselők
illetménykiegészítésrőlszóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterj esztő : Árik Istlán polgármester
3,/ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkatések
engedélyezésénekszabályairól és díjairól szóló rendelet megalkatása
Előterjesztő : Arik IsNán polgármester
4./ SzMSZ módosítása
Előterj esztő : Árik István polgármester
5./ Bakanykarszt Zrt, Gördúlő F. terv
Előterjesztő : Árik István polgármester
6, / P ol gármester szabadságáról
EIőterjesztő : Arik Istvón polgármester
7,/ Belső ellenőrzési jelentés
El őt e rj eszt ő : A r i k I s nán pol gárme ste r
8./Közös Hivatal 20l6. évi _fenntartásáról
Előterjesztő: Árik Istlán polgármester
2./Somlóvásárhelyi

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Az önkormányzat 20I6. évi költségvetésérőI
E lőterj esztő: Arik István polgármesíel

Árik István oolgármester: Ismerteti

az előterjesztést. Kéri a testület véleményét,javaslatát,

Á testület részérő] hozzászólás nem történt.

Á(ik Isívőn polgórmester:: kéri, hogl aki

jelezze,

a rendelet elftgadásával eglletérl, kezfenntartással

Kisszőlős Onkormőnyzat Képviselő-lestülete 4 igen szavazatlal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a:
I/2016. (II. 16.) rendeletét

az Önkormányzat 2016, évi kökségvetésérőt
(Rende let

2,/somlóvtisórhelyi

közös

a

jegyzőkönyv melléklete.)

Ónkormtinyzati HivatalnáI íogtalkozt tott köztisztviselők

iIletménykiegészííésrőlszóIó önkormdnyzati rentlelet megaIkotása
Etőterjesúő: Árik Istvdn poIgdrmester

Árik István poIg.Írmester: Ismerteti

az előterjesztést. Kéri a testület véleményét,javaslatát,

Á testület részérőlhozzászólás nem történt,
Ár,ik Istvátt polgármester:: kéri, hogl aki a rendelet elfogaclásával egtetért, kézfenntartással

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülere 1 igen szavazattal ellenszavazat és tartózko(]ás
néIkül megalkotta a:

2/2016. (Il, l6.) rendeletét

a

somlóvásdrhelyi közös önkormányzati
Hivalalónál foglalko7tatott közíisztviselők
i l l e ímény k ie g észítésél ől
(Re nde let a

3./

jegyzőkönyv

me

lléktete.)

A hivatali

helYiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő hdzasságkötések
iról és tlíjairóI szóló rendelet megalkotása
rj e s 7tő: A ri k I stvő n polgó r mester

engedélyezésének szabd lya

E I őte

Árik IstvtÍn oolgármester: Ismerteti az előterjbsztést. Kéri a

testület véleményét,javaslatót,

A testület részérőlhozzászólás nem történt.

Árik István Polgármester:: Kéri, hogl aki

a rendelet efogadásával egletért, kézfenntartással

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő+eslülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
néIkül megalkotta a:

3/2016. (II. I6.) rendeletét

a hivatali

helyiségen kívlüli és a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötések

engedélyezésénekszabáIyairól és díjairóI
(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete,)

SzMSZ módosítása
Előterjesztő: Árik Istvátt poIgármester
4./

Arik Istvátt Polgármester: ]snerteti
A testület részérőlhozzászólás
4t:.ik
:

az előlerjesztést. Kéri a íestülel vélenlényél,.javaslatát.

nem törlént.

István oolgármester:: kéri, hogl aki a rendelel elfugatlásávc egletért, kézfenntartással

^l ^^-^

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 4 igen szavazatlal ellenszavazat és tartózkodds
nélkül megalkotta a:
4/2016. (II. 16.) rendeletét

Kisszűős köaég önkormányzata szeívezeti és
működési szabályzaíáról szóló 4/2014.(I4L

25.)

önkormányzati rendeletének
módosításáról ,
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

5./ Bakonykarszt

'':'ur*u,

Zrt. Gördülő F. terv
** István polgúrmester

Arik István PolPármester:

:

Ismeríeli az előterjesztést. Javasolja a határozat meghozatalát.

kérdés,hozzászólás nem volt.

4ik

István polgármester: kéri, hogl aki az elhangzott javaslattal egyetért, kezfenntaríással

Kisszőlős Onkormányzat Képviselőlestülete 1 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi halározatot:
3/2016.( II. l5.) határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzata Képviselő-testülete,úgy dönt,
mint a 29.sorszámú 1 1-14213-1-003-00-02 MEKH koddat

rendelkező somlóyecse ivóvízellátó

viziközmű-rendszer,
Ellátásért Felelőse megtárglalta a 2017-2031. éveh"e vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Terv készítéséreyonatkozó napirendi
pontot. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 201 1. évi CCX.
törvény I1.§ (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Terwel
kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekébena
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra ,hogl a
BAKONYKARSZT I/íz-ésCsatornamű Zártkörűen Műkódő
Résnénytársaságot a GördUlő Fejlesztési Terwel kapcsolatos
ö nko r mányzat i kö t e l e Z e tt S ége k t e lj e s ítés éve l.
A meghatalmazás kiterjed ana is, hogl a a BAKONYKARSZT
zrt. a vonatkozó Terveket készítse el és a wsztv. yalamint az
3

58/52013, (II. 27 ) Korm. rendelet által megállapított
vélenlényezésátvételétköyetően, a 2017-2031. ével<re vonalkozó
Görr]ülő Fejleszlési Tervet ű Maglar Energetikai és KözmŰszabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhaglásra írányuló
elíőrásban képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Arik ]snán polgármesíer
Határidő: .folyamatos
6./ Polgdrmeste r szab adsá gáról

Etőterjesztő: zirik Istvtín poIgármester

Árik István polgdrmester Ismeríeti az előterjesztést, Javasolja a halározal melhozalalát,
A

teStület

jqvaslattal egletért.

a

Árik Isnán,polglírmesíer: kéri, hogl aki a javaslatával egletért, kézfenntartassal jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szal,azattal - ellenszavazal néllail tartózkodással meghozta az alábbi határozatot :

1

4/2016. (II. 15.) hatdrozat

Kisszőlős Község Ónkormányzatának
úgl dant, hogy a polgármester

- 20]5.

Képl:iselőlesíülete

évben felhasznált szabadságáról szóló

beszámolót elfogadja
aIapján:

az

előterjesztésben foglaltctk

- jóváhagja a 2016. évi szabadságtervét az

e I ő t e rj e s z t és b en
fo gl alt ak al apj án
Felelős : Kaiger Zoltán alpolgármester
Határidő: folyamatos

7./

Belső ellenőrzési jeleníés
Árik István po lgármester

EI őterj esztő:

lírik István polgármesíer
elfogadását.

A teStület

a

Ismerteti az előterjesztés. Javasolja ajelentés és az intézkedési terv

javaslattal egyetért.

tirik István-oolgármester: kéri, hogl aki a javaslatával egletért, kézfenntartással jelezze,
Kisszőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavaiattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

5/2016,

(II l5.) határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzatának Képviselőlestülete
úgl dönt, hogl a belső ellenőri jelentést és a kapcsolódó
intézke dési tervet elfo gadi a.

(A jelentés és az

intézkedésiterv

meIIékIete.)

FeIelős: Arik István polgármester
Határidő: folyamatos

a

jegyzőkönyl

&JKözös Hivatal 20I6. évifenntaaásáról
E lőterjesztő: Á ri* Islvtín polgdrmeste r

Árik

István nolgórmesler Ismerteti az eIőtetjesztés. Javasolja a hülárolat meyhozataláí.

Á

iilet a.i aYasl ol lal eg)elérl.

r

e sl

Két,i, hagt ttftj g.lm,aslatő,al egp télt, kezfenntartitssal jelezze.
Kisszőlős Onkormányzat Képl,iselő-testiilere 1 igen szal,ilaru! ellensza,azal és tartólkodás
nélkül meghozla az alábbi határozatot:

4!ih I§íyÓ4eoletúrmester:

6/2016.

(IL 15) hatőroza'

KisszőIős Község Onkormányzatának Képviselőlestül ete
lig, 46r', hogl u Somlórástirhelyi Kö:ös Onkormáry.:ati
Hivatal 20Iő. éúmiködéséhe? a 2015. él január !-jei

lakos s ágszánt arányosan hozzáj árul.
A hozzájárulús összege 1.500,^Ft/.fő, azaz 219.000 ,-Ft,
antclyct ..lúrglét,jtinius 30-ig átulal u Somlő,ásárhelyi

Közös Onkormánl]zati Hivatal s!ámlájára.
Fetelős: Árik Isián polgármesler
Határidő: 2016. június j0.

Árik Isnán polghmester a Wpviselő-testüleí nyilvá,los ülését16 óra

30

perckor berekeszlette.

Km.í.

----,-7
liri* tst an
polgánnestet

Rendes - Somlai Eszler

aljegó

\

SzJottán.é

Tu\ Edina

Jeg]'zo'

