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Jegvzőkönvv

KészüIt: Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőtestületének 2017. június B.-án ]6 óra kezdette]
meglartott nyilvános , rendkívüli ülésérő\.

Ütés helve: Képviselőlesrület Hivatat B183 Kisszőlős, Rákóczi u. 3.

Ielen vannak: Árik Isnán
Kaiger Zoltán
smidéliusz zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselők

Rendes-Somlai Eszter aljegyző

Távolmaradását előre jelezte; Blaskovics zsolt és varga kálmánné képviselők

Lakosság részéről megielent: 0 fő

Árik, .Is.tván - p?Igár.r,rcster: Kaszönli a megjelent képvisetőket. Megállapítja, hogl az 5
testületi tagból 3 Jő megjelent, az ülés határozatképes, azí megryitja. A rendkívüli ülés
összehívását a tárglbeli sürgős dantési kényszer ideokolta. Javaslatot tesz az ülés
napirendjére.
KisszŐIŐs ÓnkormónYzat Képviselő-testüIete 3 igen szavazattal ellenszayazat és tartózkodás
nélktil az alábbi napirendet fogadja el:
1 ,/ Ingatlan felajánlásról
EIőterjesztő: Árik Istllán polgármester
2, Kazművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásórót
EIőt erjesz t ő : Ari k l snán pol gá r m est er
3./ 2017, éyi közbeszerzési tervről
Előterjesztő: Árik Istvón polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1 J In gatl a n fe I ajd n I ds ró l
Előíerjeszíő: Arik Isívdn polgdrmester

4úk !s?ún oolgórmester: Elmondja, hogy személyesen megkeresték a kisszőlősi 44-45-46-
1^7-48- hrsz-ú területek tulajdonosai - Kovács Mária Terézia és Barabás Jenőné - azzal, hogt
felajánlanák ingten az önkormányzat számára a területet és a rajía található romos házat,
am.e_nnyiben az ügnédi és járulékos kaltségeket az önkormányzat átlná. A tavalyi évben már
szóba került, hog,l felajúnlanák az ingatlant az önkormányzat részére ing,,en, áe akkor még
nem volt döntés. Az Ónkormányzat az ingatlant nem is, áe a furülerd fudná hasznosítani, a
járulékos üglvédi költségek felvállatdsával mely körülbelüt 50 e Ft-ot jelent. véleménye
szerint megérné afelajánlás elfugadása, javasolja elfogadásra. kéri a testalet véleményét.



A testület részéről hozzászólás nem íörténí.

ÁÚk IstvtÍn Polgármester: Kéri, hogy aki az elhangzott javaslatlal egclelért. kézfenntartással
jelezze.
Kis,szőlős ÓnkormónYzal Képviselőtestiileíe 3 igen szű|azattal ellenszavazaí és íartózkoc!ás
nélkül meghozta az alábbi határozatot;

20/201 7.(W. 8.) hatrirozat

Kisszőlős Kózség Ónkormányzata Képviselő-testülete úgy dónt,
hogl elfogadja Kovács Múria Terézia (szül.; Ajka, 1966. ]]
21.)és Barabás Jenőné (szüL: Kkszőlős, 1956.06 27.) áttal
felajánlott a tulajdonukat kepező Kisszőlős, 14,- 45,- 16,- 47,- és
48 hrsz-ú terüIelekeí ajándékozás jogcímén.
A képviselőlestület úg dönt, hogy az ügnédi és járulékos
kaltségek Jinanszírozását vállalja, valanlint felhataimazza a
polgárntes.ter a szükséges szerződések, nyilatkozatok aláírására.
FeIelős: Arik István polgármester
Határidő: folyamatos

2./Közm űvelődési érdekeltségnövelő pályózat benyújtósúrót
Előterjesztő: AriA lstván polgdrmesíer

Árik -István oolgírmqster: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is be kívánja adni a pályázatoí
mindösszesen 506 e Ft értékben, melyből javasol ]50 e Ft-os önerőt vállalni. A'vizbsblok
felújításál, burkolatcseréyel és padokat asztalokkal kíván beszerezni ezen összegből. Kéri a
íestüIet véleményét.

A testület részéről hozzászólás nem történt.

4|ik István Dolgúrmester: kéri, hogy aki az elhangzott javaslatával egletért, kézfenntartással
jeIezze.
Kisszőlős ÓnkormánYzat Képyiselő-testülete 3 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
néIkUl meghozta az alábbi határozatot:

2 I /20 l 7.( W. 8.) h tlítírozal

Kisszől ő s Közs é g Ónkormányzat Képvis e lő-te stülete tigy dt;nt,
ho gl b enyúj tj a pályázatát a közművel ődé s i érde kelfi é gnövető
támogatásra meglévő (Kisszőtős, Rákóczi u. 3.) kazművetődési
intézmény, knzösségi szintér fejlesztésére mindösszesen:
506.000,-Ft értékben az alábbiak szerint:

pályázoft összeg: 356.000,-Ft ,

önerő: 150,000,-Ft,
Az önerőt a 20]7. mi költségvetése terhére biztosítia,
A képviselő+estület felhatalmazza az polgármestert a pályázat
benyújtására, a szül<séges nyilatkozatok megtéíelére.
Felelős: Arik István polgármester
Határidő: folyamatos

2



3./ 20I7, évi közbeszerzési tervrőI
Etőterjesztő: Árik Istvótl polgdrmesíer

Árik Isttőtt nolgámtester: ls lcrteíi az előtet"iesztés atapián, hog,az önkornuin):zaínak
.ielenleg nincs kii;beszerzé.si értékhatúrt meghaladó beruhúzása, talanint nem is lervez ib|et,
ezérí a tery nerule ge,s,

Á lesltilel részéről hozzászólás nem íü.íét\l.

Árik Islvdn Polgdrmesíer: Kéri, hog,aki tt hat{trozati .iavaslarávl egl,elérl. kélbttnttntó.tsal
jelezze.
Kisszőlős ()nkormtiryzat Ké1ll,iselő-testülete 3 i4en sza|,azaítal - ellenszavazaí és lartózkodás
nélkiil meghozta az alábbi hattírozatot:

22/20l 7.(W. 8.) hatdrozat

Kisszőlős Kö:ség Önkornúnyzatu Képtisclő-lcstüleíe úg.
dönt, hog,l az Önkorn'ányzat 2017. él,i közbeszerzási leve
nemleges.,
FeIelős: Arik István polgármester
Hatóridő: azorulal

Árik Isnán polgármesíer (] képviselő-testülel nyilvános ütését ]6 óra 15 perckor berekesztette,

K.m.j,
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Rendes - Somlai Eszter

a§eg:ző
Árik Istvón
polgórmester
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