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KészÜlt: Kisszőlős Onkormányzat Képviselőlestületének 20 } 7. február ]{-én ]6 óra kezdettel
me gt art ol l nyilv áno s ülé s érŐL

ÜIés helve: Képviselő+estület Hivata] 8183 Kisszőlős, Rákóczi u. 3.

Ielen vannak: Árik Istyán
Kaiger Zoltán
Varga KáImánné

smidéliusz zoltán
Blaskol,ics Zsolt

polgármesler
alpolgármesler

képviselők

Rendes-Somlai Eszter aljeglző

Lakosság részéről megjelent: 0 j|i

Árik István polgdrmesíer: Köszönti a megielent képviselőket, Megállapítja, hogy az 5
testületi tagból 5fő megjelent, az ülés határozatWpes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés
napirendiére,
Kisszőlős Onkormányzat KépviseIő-testülete 5 i4en szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkal - az alábbi napirendet fogadja el:
l./ Ónkormányzat 20l7, évi költségvetéséről
Előterjesztő: tírik István polgármester
2,/ Vegles üglek
Előterjesztő : Arik István polgármester
-Gör dülő Fej le szté si ütemt erw ől
-Közös Hivatal 2017. évi hozzájárulásáról
-1/2 0 ] 7, (L 1 6. ) határozat módosításáról

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Önkormányzat 2017. evi köttségveíéséről
EIőterjesztő: Árik Istvún poIgdrmester

Árik István Dolgármester: Ismerteti az előterjesztést, kiemeli, hogy kozel a legnaglobb kiadás
a közös hivatal fenntartása lesz, mely a minimálbér emetésből de a finanszírozás síagnálásból
ered. Erre a közeljavőben pótigényt nyújtanak be. Működési probléma nincs, az adóbevételeh
nem tudja, hogy elérik e a tenezett szintet, Ótfő lesz idén is a hosszútávú tu)zfoglalkoztatásba
bevonva március 0l napjától. Nem eglszerű ezekkel az emberekkel dolgozni, komoly szakmai
teljesítmény nem várható. Pótolni kell idén az ellenőrzések áltol íeltárt hiányossógokat, mint
például a rendelő eszközei, burkolat terén. A játszótéri eszközök felülvizsgálatát is idéwe
tervezi, mely tavaly elkezdődött, mármint a felújítása az eszközöknek, de még nem fejeződött
be, A bolt épületébe egl kalyha kell, mert szétfagy a vízvezeték hálózat. Az
adósságkonszolidációs pályázaton elnyert 3 millió forint is idén kerül felhasználásra a
ravatalozó előtti terület és a temetői út felújításával Kerélqáros pihenő is lesz kialakítva,
mely beruházást érinti a közmunka program is. Húsvétra kézműves foglalkozást tervez. Beszél
a halgg,,el, aki a karácsonyi foglalkozásí bemutotta és felkéri a program megtartására. A
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pályázati rendszer sajnálalos módon a kistelepüléseknek nem kedvez, íg,l nenl sokjó várható e
terülelen. Kéri a testületet, teg,,ék.fel kérdéseiket.

kérdés, hozzászólás nem történt.

Á!!L!!íván polgármester: Javasolja a köllségvetés elfogadását, Kéri, hog,l aki a rendelet
e lfo ga dás áva l e glet ért, ké zfennt art ú s s al j e lezze,
Kisszőlős Onkormányzat Képvisel őteslülete 5 igen szallazaílal ellenszavazat és tartózkoc]ás
nélktil negalkotta az alábbi rendeletet;

l/2017. (II. 15, ) rendeletét

az Önkormányzat 2017. évi köItségvetésérőI
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékIete.)

2./ Vegyes üglek
Előterjeszíő: Árik Isnán polgármester

2, 1./Gördülő Fej lesztés i ütemtervről
Arik István Dolgármester: Az előterjesztés alapján ismerteti a gördülő fejlesztési terv
elkészítésének részleteit. Javasolja a folyamatos jellegű meghatalmazás határozatba
foglalását. Áz eseti jellegű csak újabb negterhelést róna a tesíületre határozathozatali
szempontból. Valószínűleg majd rá kell fizetnie az önkormányzatnak az igazgalási
szolgáltatási díj tekintetétben, mivel kevés a lózségben a vízfogyasztás.

kérdés, hozzászólás nem tórtént.

Árik István polgőrmester: Javasolja a határozat tervezetet elfogatlni, keri, hogl aki ezzel
e g/et ért ké zíe nntar tás sal j el ezze.
Kisszőlős Onkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal , ellenszavazat és tartózkodás
nélkal meghozta az alábbi határozatot:

7/20]7. ( IL 14.) hatdrozat

Kisszőlős Község Onkormányzatának Képviselőtestülete, mint a 29,
sorszámú somlóvecse ivóvízel]átó viziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
meqtárg)alta a 2018/2032 évekre vonatkozó Döldülő Fejlesztési Terv
készítésére vonatkozó napirendi poníot. A viziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. íörúny 11 § (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési
Terwel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a kepviselő-
testüIel felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a
BAKONYKARSZT Víz és Csalronamű Zúrtkörűen Működő
Részvénytársaságol a Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos
önkormányzati kötel ezetl sé gek telj e s ít é s éve l.
A meghatalmazás terjedjen ki arra is ,hogl a BAKONYKARSZT Zrt. a
vonatkozó Tervet készítse la aés a Vksztv. valamint az 58/2013. (IL 27.)
Kornl. rendelet által megállapított véleményezés átvételét lujyetően, a
2018/2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magnr
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és ajóváhagyásra
irányuló eljárásban képviselje az Onkornáftyzalol,
A meghatalmazás visszavonásig érvényes. igl az elkövetkező években
készítendő Dördülő Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és
jóváhagási eljárásban való képviseletre szól.
Eglúttal a Képviselőtestület elfugadja, hogl a mindenkor értényes
igazgatási szolgáltatási díjakat a BAKONYK4RSZT ZRT. a jóváhaglási
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eljárás megindítása érdekében befizeíi és amennyiben lehetséges, akkor a
használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nenl áll rendelkezésre,
akkor az Önkormányzal a BAJKONYKARSZT ZRT. részére az igazgatási
s zo l gtilt atás i díj at me glizeti.
Felelős: Arik Is^,án polgármester
Határidő:20]7.03.31.

2.2,/ Közös Hivatal 2017. évi hozzájárutásáról
4rik Istvdn polgármester: Az elűőrjesztés alapján ismerteti a kózös h^,at( kóltségvetéséí. A
kÓzöS íestületi ülésen is meglárg)alásra és elfogadásra került, most szükséges a hozzájárulás
összegét is efogadni az előterjesztésben fogla]tak szerinl.

kérdés, hozzószólás nem tórlént.

Árik Isíván polgármester: Javasolja a határozat lervezetet efogadni, kéri, hogl aki ezzel
egletért kézfenntartással j elezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülele 5 igen szayazaltal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozía az alábbi határozatot:

8/2017. ( II. 14,) hatúrozat

Kisszőlős Község Ónkornúnyzatának Képviselő-testülete
úgl dant, hogy a Somlóvásárhelyi Közös Ónkormányzati
Hivata] 20]7. évi műkodéséhez a 20]7. év január l-jei
lako s ságszám arányo san hozzáj árul,
A hozzájárulás összege BI0.468,-Ft, amelyet tárg,,év
február 28-ig átutal a Somlóvásárhelyi Közös
Önkormányzati Hivatal s zámláj ár a.
Felelős: Arik ]styón polgármester
Határidő: 2017.02,28.

4/20 1 7.(I. 1 6,) határozat módosíttísáról
Alik Istvdn oolgármesíer: A januárban megállapított illetménye tekiníetében történt
kerekítés, de nem száz forintra. A kttv. 225/L, § (I) bekezdése, valamint a 131.§ (]) bekezdése
alapján ezt javítani szükséges, vaglis a 299.]60,-Ft helyett 299,200,-Ft az illetmény
végösszege, ez nem érinti a költségtalány, Javasolja a határozal módosítását.

kérdés, hozzászólás nem történt.

Álik István oolgármester: Javasolja az elhangzottak szerint a határozat mótlosítását, Kéri, hog1l
aki a javaslatával egleíért, kézfenntartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkal meghozta az alábbi határozatot:

9/2017.( II. 14.1 határozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat kep,liselő-testülete a 4/2017.
(Il6.) számú határozatát módosítja a következők szerint:
,, Arik Isnán (8183 Kisszőlős, Rákóczi u. 26. szóm alatti lakos)
főállású polgármester illetményét 2017. január 0]. napjátót
Mag,,arország helyi önkarmányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXLY tv, (továbbiakban: MöN.) 71. § (4) bekezdés a) pontja
alapján havi 299.200,- Ft összegben állapítja meg. "
A határozat többi része változatlan marad,
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A krpvisekLíesíület felkéri az aljeglzőt, hogl a haíározat
végrehajtósával kapcsolatban a sziikséges inlézkeüst íegle meg.
Fe le Iős : Rende s-Somlai Eszte r alj e gtző
Hatdridő: folyamatos

Árik Lstl,án polgármester a képviselő-testúlet nyilvános iiléséí 16 óra 10 perckor berekesztette.
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