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Táwtlncn-adá.lút elii.e iele.la. Bldskol,ics Zsoh és f0l.gu Kúl lánné képl,iseIlik

Áíik Isíl,áIl Dolgárnesíef: Ki)szónti d megiclent képvíselőket, yctlan.tiní a iál.Lisi hi|alul
kél^,iseletébc Nénethné Kotúcs S:ihijr ,\Lpáttapitju hog u:5 ttstulcti tagból 3 |íí
m_egiclc_ !, a2 ülés hqí.il.oz(ltképe|, a:t fircgn,|i|ia .Ja|:aslatot tesz ctz ülés tlapirendjéri.
Kisszőlős ()nkornányzat Képúselij testülele 3 ig(n sia\:d.ullLrl ellcnszavazat és tartózkot!ál
n,lkut o,. .tljhhi nuril.cnJJ t;\adi.l il
]-.| Á. önkormú ),zat )a]6. érí kőttség,etésének módclsítúsár
Előtcljes.!a;. Al,ik ]stl.óü polEall 7csíer
)_ 

_ 
A: otlAornánl z,tt )ltto. ii kúlt,?\t,-t.,,n,kulitit,:,,:rjl ,:jr\:Llmo(l\i,

,ElJt, ricl_tí,_ A n A I:tvin p, lx.irntt st, r
3.1Púltázatokrri1
Et li ! e]:j eszó : Ári k ] sllá n polgórlDestel
1./ Gyerntenaédelmi és gyermckióléti 2()]6. éyi beszúnloló
El(íteri eszó : Ár i k ]s tt án polgtirnle, l er
5. iArcul tlt i ké :i könvf rííl
Et őte 4 esztő : Ári k istrón polgónn es te /

NAPIREND TÁ RG YA LÁ SA

]./ Az önkorudnyzdl 2016, évi Aöltségvetésének módosttdstítól
Előleíjesüő: Áik Ist ál, polgdrthester

Áúk Istvón ootrdrmester: hhlefteti az előtefjeszftst. Á tegnapi kijzös testületi ülésen is a
kijzös hivatal zórszámadása ,rolt a téma. Lálhatjáh hogl most a legnag)obb a



]1éllztloraL]vLinya (]z ónkornúlryzatnak, jól gazűlko(]tak, 1,alanfut csökkenetek a kadásaik is.
Kéri a íeslülct Nélen]inyú, iavdsluláí.

1 terltilet riszlről ho::úszólű.\ nem tai.íLrt1l.

ÁúA Isntin lolgűrncster:: Kú.i, h()g\, (lki
ki: / ! t ]tl o l,t Li \su l i r l c.:a.
Ki,s,s_iil (ís Onklnntin| :(ll Kóp\,ísel aí k.\ílil(|l(, 3
nó lklil 1)1lgul ko! !a (].-

a retldelet módosítás el"ftlgadása-ial eg)etért,

ige szal,azaítal ellensz1\,tJzalí és íarlózkodás

3/2017. M 30.) rcndeletét

az Önkoílhdnjzat 2016. évi köItség,etésélől szóló
20 1 6.QI. 1 6.) önkoundry)zati íendeleí módosífuisóróL

( Ren.Ieleí a jeg/zőkön 9 hetlékleíét képezl)

Arik lsírúll rrolgár rcster. ]óóra ]0 per(,kl)r s2uncl(t tent|cl d0r.cn(lelct kihi..(]aíésére

,,1: ulit l6 óru l) pe t,(.kor .lolylaíód i k_

2,/ Az öl, koft,lállJ,zal 201 6. élJi kölíségveíéséhek íe!iesítésélőI (Zá rszánmlis)
E lőte rjat:.tű : 1 ti h l s tvi n pol3i r nel ct

Á|ü.Istvtitt, p.tllgtbnester: L^nü,leli a: elő!el.jerzté,l/. Kl].í t! te.ríl:jlcl űlenléül él. .iclfdsk út.
T4iéko:tüáskE\P elnondju, hogv- i|nnét szairclet kell eh.entlelní, unnak éitlekében, hogl a
rcndeletet kihirdethessék ls hatál),ha llphessen, A zárs:ántadtisi rtndeletnek máius 3l.
napjáíg hatdl,,"ha kell lépnie 0 törl,éllyí.lz.lbályozós érlelmll)e ,

Á íesllilet rés.ériíl ho2zószólá5 úcm tónént-

: Ké].í, hogf akia l.enclc!tt el/ögadúsÁ,al egyelért, ke.lenntarláss(ll

Kisszőlős Önktlrmányzdt Kél)\,isclij-le9hilcle 3 igen s:(Da.otdl eIlens.avazatí és !aríózkol|á.l
nélkül megulkotta a.

4/2017. (V. 30.) íehdeletéí

az orrkoluónJ,z%t 201 6: el,i út§záma.kísáíót,
(A Re ndelet a jeg.yzőkö nyv hrel I é kI cte

Átik Jsíl|il, Dolgámester: 16óra 15perckor szűneíel re delel dre {]elet kihil..lelésérc.

A: ülés ló őa 25 per\kor JölríatóLlik-

3./Pál!ózaloklól
E t őt e 4 es zíő: Á li k I stllí l, Po I gó r n es te l

Ár.ik,Ish,ó4 .poleófuesler: Isnerteti a: clőlelje.sztés atapján a kél benyújíai.l(j pcilyúzaíot.
Táj.éko:íulúsképp elnondja, hog, befeiczték u tal,alvi élben elnyert atlóiságkonszolitlációs
pályá:at megdlósííá.uil. Meglóríént a beruhalzús íeljesítés i4d:olús(}k és szinlák kiútlítása-



},[ag lctt rcndehc u krlkpáros piltttlti. lJthnil),en benúú:ci" lekinlatébcn üehé: kí\,ilelr:[j|
tLlLiI]1i, c: ]1che.íli t|.s la.;sítia ti nlunkLiluk,tt -] hL,DlllloltJj 1,1tll.it:utt,krt,l k|ri o 1..9tiil(|l

.l li,lltl. t ],, \ .'],;l l1., _,,,::,|,j, ]l,,]t l,,1li]t1.

Kisszőlős Ónkormányzaí Kép|iselő-íestülete 3 ígen szavazattal elle szayazat és tartózkodá.l
né]kiil fieqhozta az alábbi határozalót:

I7/2017. (la 30,) hotáfo?.llt

K^^szőlí;.9 Kó-sig ()nkorntiq,at ánctk KóPl.í!aIőla\ti]lcte
1ig, dónl, hag}, ltíctgyartlrs=tig )0]7 é\,i kó4onli
kijltrég|alisél,ől ,tztiltj 20] ó. é\,i XC. ftn\!n\: 3.
]hill, lt.l,]^k ltl. l. Il,ni,,,,, 

^c/\ 
.l,-,i.1,4,i,hl hL]DljJl1.1

|i\s.Ll ncn1 lé],heüdíí !ánlogdl(i\r0 ígcnlil d íelePiilili
iil korl]lán,l,zal o k ].anl kí\,iil i aj nkorm thl_|zllí i í áú1()i<ulúsú].a,
1 Kép|i"^eIő-testlilct Iclhu!almazzu u polgúfillellrrt u
Pályd:a t b.c\,új l ús át.(l,,1hí fti sára.
Falelős_, ,4rik ],rtún polí:á1. uslcr
Huláridő. 2() ] 7 _09. 3a.

Arik ]stláh ,rolgúffiestef: .ItIldsolju a núradik hLltLi|-ozal lcr-l,ezct dlal}1iajü (l ftí]t]kÍ\,üli
sztlcitili.t lá1110gulá|ra pólyázank benyitjtástit_ Kéri, htlg,t- uki iq:,.lslcllli.ll1l egJetért,
ké:Jinníalússal j clezza,
Kísszől(ís Ónkormúnyza! Képl,iselőle|tíile!c 3 igen szawzaílul ellcnszal,azaí é.y tatló:kodús
tlélktil megho:ta uz alábbí l1dt4|ozcltot:

Árik Istvrin Dolsóímester: ,IlNctsolja
önkormányzali íámogdtásra pábózaíuk
kózíe ntartással ielezle.

Kol,ácsné Németh srilr,fur V.M.K,D. LE. :
g)erh?k kiemelé!e a családból. Harminc
yégleges dóntés lké8 nem született.

l8/2017. (V 30.) hotátoxit

Kisl2őli's Kózrég Önkorfuún_tzaí KéP|iseIő-tc,\íiilet e úg)
dónt, hogy Ma!!.,arors:úg 2a]i éti kó:ponli
k?llsig|eléséra;l szóki 20]6. él,i XC_ ttr.ú4 3.
nellékletéück II]. 1. plnOd o) b.kczdése dk4)ján ben újíja
l,ísszd nen téfilend(í lánlogaíást,a i8é4:él a teleplilésí
önkormá ),2u|ok rendkí\.í|lis2ocíáIis lLit11|garúsriru.
) Ké]1\,i.relő te5túlet Jblhatalmaz:a a polgúrnesterí a
!ú lyázat b.elD,úi í ásála aki ű-ását u.
|'elel^^-,1rik Isl\,án polgúDnesler
HatáriLllj_ 20 ] 7.a7, ] 5,

az első hatáfozaí terNezeí alapján a rendkívülí
beú!újtását. Kéti, hogl aki .iavaslatá|al eg)eíéft,

|lohclk ploblémás családok, eg) eselben íiilél1l
lldt\,l uPJi]lt;:jri lntóriJő wlt.: l'/si{]/ lJg/i

4,/ Gyermektúdelmi és geíme*jóléti 20ló. évi besztimoló
Előterjesztő: Arik Istl,tin polgdrmeste l
Árík Istvón Dolgátuesíer: Ismertetí a be§zámolót. Éra"aaaih hogt a Jórási Hivatalban volt
e probléna?



Áih Ish,árt polliruester., S.linos eze L! .s:aklcriilelrl: a kó2séliik cscllbctl sikcrckrlíl ncnt
nugyttl lellct beszélni, inkribb n(í lu probléncis cr(llúl]ok s2únLl. ;1 problinús c.ttlúdtlk
lllenlén1.,c szerht L! iri},tis lenilelét ncm hag),i(ik cl, cttqlht l,ántloroln(l !yllik í(lc|iilisr1;l u
nlCjrikrLl, Klri u 1ertl:jlct 1,él(n!n,\,él, 1tg|ék ícl kirtllsaikct

/1 1asliil(l ró::traíl hO:zLjr::óIlj,r 1]rm íij]-linl.

Áik lslv.in Dolglr| rcstct: .l4Ií1soliLl Cl hdlúr():cl1 lel.r.l:et L:llogttdúsát kérí. hogl ttki
.j ll \ ( ! \ l 0 l áIll l t E],et ór l. ki:/'c n n t art á s tcl i t,l c :: L, -

KÍss:iilíis OtlkornlLlny-:ot KiPlisellj1(\!iileíc 3 ígcn s.([\v:alí,:lI ell(ü5:uyu:l:!l ós tL11.1|).kollLi,,
nélkúl 1(!!ho.ld u..ll(il)bi ltl1íliro.alot _,

5./A r c u ht l i k é 1i lö n.y v rőI
EIőíerjeszlő: Arik Isívún poIgúrnrcster

Árik Jsttdn Dolgármester: Felkéti u: alieg,ző assztlry)l a2 eIőleiesztéJ^ ról,id isntettetésére

Ren(les-sontlci Esztet aliegtző: A relepilléri arcululi kéziköryl,el, l,alamínl a íelepiilérképi
rcndelelet nitlden településnek 20l7_10_01, napjáig el kelt készíreníe Az eljúrrisbi _/őéllítis:
betonása sz k:;éges, nely kölíségget jáJ,hllr. A íé ábdn íaiék().lakj nlcgbes2;lé.,ien wtlck részl
fe_szprénben, ahol elhtlngzott, hog: ntt,3r.- taló.t:űttisóggel eg) Dlillió ío].inlot k.4)n.rk u
telePüIésak ezell íckldutra, Az elo.r2íá,-, igéry,lós fetléldeiről, a térylege| tisszcgről ázonban
nen1 hldnlk semmiL Kér álajú ltlt is érke.ell u kézikóql, etkejzítéstt.e úlel!,ek 900 e Ft-lól
sztilnuk, da üár nefi tarlLltnazzdk Lr íalePiilésképi rendelct elkészítésát. 1kózikönyt,
elkós:iíésc soJ,án s:i]kséges a lakosság be\\)nú5u a kölelezijen előírt íbrnákban. Ezek
elkészííése lllán l1 lelep'ilésszerke2eti rc].\. !l, a: .plI!\] \:abobzut i!\:hdngját is meg kell
íere lleni, A rendeztri tcrv 1ódosítósáru, ielen esctbcn újru szabólyozásúru 2a18.12.3l,-ig
kaPott dz ijnkonnúnyzatt hdíálidij! a konntlnyhit,utaltó!, ennek csetlegcs ldr1logut(isa e111

isnert. Kérí íegyék.lcl kérdéseikcí.

A leslület ftszéről l1ozzászólás nen történl.

Árik Istvón polgáruester BiZlos bcl,élel nélktll ez eg, elég nagl,bcruhú:cis lenna az
önkormány2at -rzántára, Javasolju a kottlkL2ö ül!\rn |\ncle|Lllen lt.glik alő e hdl)ilendi
pol1tot, hútlla akkor nár löbb i formáció|d re lelkelek a fi .!]lszírozás tekiJltetébeü.
Jalasolia a: tig), elnapol/t,gt

Á.ía|us lalta l le stúl ct e gyet é fl .

Á|ik Jsívón DL)lglimeste| Kéri Némethné Kotáts S:illiál, l1o!! aüenk!-ibe hozzáJűZni valóid
vdn aZ ell1ang.oltakh)., flfl) eg|éb üg)ben, teg,-e me g hozzásztilását.

l9 2lll -. (I: 3l).l h ti|.oi.fll

Ki :i.\ z ő l ő,\ K ö z.,j é g () n ko r ná n.t : a l Kt?li 5 e l ő ! e s t i.)l e l a ú g)
di)ttl, hogt a g,efnekiól!ri él g,crnek\,éL]d li íelLdíLlok
ellcirásáról szólti 201ó. éli bcs:tinlolót it^,úhag,rilttg
elfogadja.
(,1 bes:únt,oló a.l egy::tiköry)| neltéktete.)
]-'e l el (ís - Arik ]st\,án pol gá].nes l ? r
Hatúridő- 2t)l l'_ nlajus 31 ,

4



Koyácst!é Nén]elh Szilvitt V.M,K,D.J,II.: Kajs:ót]i L! lehclőréget. Cétilk e:ell itlanéllel. hog)
slnlsttbhru íű2:ék o k1p..\oll!1ol u: ahlkarmdnr^:otok . 11 kéPl,iscli; ícslailelek és a hkosstig
tekhk!lében u i.ir(isi hi|d!L ldl. ,1nlannibcn problúntiiui ltn akár ()nökűlck, akár a
lttkolsúgnak lilrdullanuk a hilwtalho:_ Mindcn csethcn rI|r.(iblilnuk s(!2ííc}li, akth- ktnkrét
tjg\,í lé:(r_\,\cl, ttkth,íultic,;aclússal, Á .tlluk ,t: u]lil kl,:11,,]|lli t,n,l::.,r kítlttkittistt.

Árik lstvtin poleárnester Kolzöni a megielentek ntunkajll ,

irik lstt,tht |lclgtirnlcster u kéP|iJrlíí-íesltild ry:ilt,aiy65 ,16.r7, 16 ir.(t 10 ptr(kor bcfeke)-:lelt(.

K,m.f.

/. -t
Árik Istwin
polgórmrstel

/-,rZ-,
Rende§ - son lai Esztel

aljegsző

szloltiné Tu^i nfina
kc!z
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