
Szám: Ssz/76-3/2016.

Jegvzőkönvv

Készült: KisszőIős Ónkormányzal Képviselőlestületének 2016, nlárcius 3]-én ]5 óra
kezdell el me gtart ott nyilv áno s alé s ér ől.

Ülés helve: Képviselőlestület Hiyatal 8183 KisszőIős, Rákóczi u. 3.

Jelen vannak: Árik Isnán polgármester
kaiger zoltán alpolgármester
smidélíusz zoltán,
varga kálmánné képviselők

Rendes-Somlai Eszter aljegyző

Távolmaradását előre jelezte : Blaskoyics Zsolt képviselő

Lakosság részéről megjelent: 0fő

Árik.István polgórmester: Köszönti a megielent képviselőket. Megállapítja, hogt az 5
testületi tagból 1fő megjelent, az ülés határozatképes, azt meTnyitja. Javaslatot tesz az alés
napirendjére.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 1igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:
l,/ Az önkormányzat 2016. évi köttségvetésének módosításáról
Előt e rj e sz tő : Ár ik István pol gárme s te r
2./Az egles szo.ciális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Árik IsNán polgármester
3./ Az önkormányzat közbeszerzési terve
Előterjesztő: Árik Ishlán polgármester
1./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkoüsi TársulásróI
Előterj eszíő : Árik Isnán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1J Az önkormányzaí 2016. évi kölíségvetésének módosításáróI
E lőterj esztő: Árik István polgármestór

Arik Istvón Dolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Kéri a testület véleményét, javaslatát,

A testület részéről hozzászólós nem töftént,



Árik Isívtín polgórmester:: Kéri, hog,, aki a rendelet módosítás elfogadásával egyetért,
ke zfe nnt ar t ás s al j e l e z z e.

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 1igen szayazattal ellenszayazat és tartózkodás
nélkal megalkotta a:

5/2016. (IV 1.) rendeletéí

az Önkormónyzaí 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/20 1 6, (II. 1 6.) ön kormdnyzaíi rendelet
módosíttísáról
(RendeIet a jegyzőkönyv melléklete,)

2./ Az egles szocitilis ellátúsok szabáIyozúsóróI szóIó rendelet módosítósáról
Előterjesztő: Árik Isívún poIgármestir

Árik István polgdrmester: Ismerteti az előterjeszíést, Kéri a teslület véleményét, javaslatát.

A testület részéről hozzászólás nem töfiént.

Árik István polgármester:: Kéri, hog,l aki a rendelet módosítás elfogadásával egyetért,
ke zfennt ar t ás s al j e l e zz e.

Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete 4 i4en szavazattal - ellenszayazat és tarlózkodás
nélkül megalkotta a:

6/2016, (IV 1,) rendeletét

az egyes szociális ellátások szabólyo7ósáról
szó Ió 2/2 0 1 5. QI. 1 6.) önkormányzati rendelet
módosííásáról
(Re ndelet a j eglzőkönyv melléklete.)

3./ Az önkormányzat közbeszerzési terve
Előterjesztő : Árik Istvdn po lgármester

Árik István oolgórmester: : Ismerteli az előterjesztést. Javasolja a határozat meghozatalát.

Kérdés, hozzószóIás nem volt.

lifik István polgármesíer: Kéri, hogl aki az elhangzott jtlvaslattal egyetért, kézfenntartással
jelezze.
Kisszőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkoűs
nélkal meghozta az alábbi határozatot:

7/2016.( III. 31.) határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tevét elfogadja.
(Á közbeszerzési terv a jeglzőköry,v mellékélete.)
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő:2016.03.31,
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A képviselő-testü]et a javaskfttal eg,,etért.

Arik István polgármester a képviselő+estület nyilvános ülését l5 óra 30 perckor befekeszteíte.
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