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Árik István

oolgdrmester: Köszönti a megjelent képvíselőket. Megállapítja, hogl az 5
testületi íagból 5 fő megjelent, az ülés határozqtképes, azt megnyitja. Javaslaíoí tesz az ülés

napírendjére.

Kisszőlős Onkormányzat Képviselő+estülete 5 i8en szovazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélktil , az alábbi napirendet fogadja el:
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Arik István polgármester
2./ Játszótéri és közterületi eszközök beszerzése
Előterjeszó: Árik István polgármester
3./ Közbiztonság növelése érdekében eszközbeszerzés
Előterjesaő: Árik István polgármester
1,/Vételi ajánlatró|
Előterjesztő: Árik Isnán polgármester
1/

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1/A7 önkormdnyxat 201 6, évi köhségveíési rendeletének módosítósáról

Előterjesztő: Á,rik Isnón polgdrmesler

Árik IstvtÍn polgórmester: Ismerteti
A

testüIet részérőlhozzászólós

az előterjeszt(st. Kéri a testület véleményét,javaslatát.

nem történt.

4,ril! Istvátt polgdrmester:: Kéri, hogy aki a rendelet módosítás elfogadásával egletért,
kézfe nnl ar tás s al j e le zze.

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőlestülete 5 igen szal)aznttal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a:
9/2016. (VI. 29,) rendeletű
az Önkormányzat 2016. évi köttségvetésérőI
szóIó 1/201 6.(II. 1 6.) önkormányzati rendelet
módosítlísáról
(Rendelet a jeglzőkönyv melléklete.)

2./ Játszótéri és közterületi eszközök beszerzése
E I őíe rj eszíő: Árik Istvlin polgórmestel

Árik István oolgármester:

Ismerteti az előterjesztést. Az órajánlaíokból a fahomokazó és a
hármas nyújtót nem javasolja megrendelni, ahelyett lehetne a láncos egyensúlyozó. A
játszgtéri eszkazak feltilvizsgálatáí a 78/2003. GKM reru]elt írja elő. Jawsolja megrendelni
az előbb elhangzott kiegészítésekkelaz árajánlatokban szereplő tételeket.

kérdés,hozzászólás nem volt.

Álik

Kéri, hogl aki a javaslatával egtetért, kézíenntartással jelezze.
Kisszőlős Ónkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavűttal ellenszavazat és taríózkodás
nélkiil meghozta az alábbi határozatot:
I§|vá4.,polgármesíer:

19/2016.( W. 28.) hatdrozat

Kisszőlős Község Ónkormányzat Képviselő-tesíülete úg)
dönt, hogl megrendelí a játszótéri és közterületi
eszközöket a következők szerint:
1, Biba 200 Kít-től (székhely: Ájka, Gyár u. 37., képviselő;
Czuczai Györgl ügnezető): tetőbeálló és tetőkeret
5 07. 000, -Ft ; lánc os e g,,ensúlyozó te lepítés se l 1 97, 6 1 6, Ft + szállítás; 2 db háttámla nélküli pad 45,250,-Ft +
telepités. + szállítás össz?gért:
2.
Szakértői
Kí:-:őt (székhely:

MECVED

lroda

Balogunyom, Bem J. u. 9, képviselő: Somogyi Gábor
üglvezető) a játszótéri eszközök vizsgálatát 8.000,-Fí/
játszótéri eszköz + kiszállás összegért;
3.ALEX FémbútorKftlől (székhely. Zsómbék, Maglar u.
21-23,, kepviselő: Boros Balázs t.k.) 1 db kerti asztalt, l
db virágládát + szállítás l20.669,-Ft asszegben
a 2016. évi költségvetés terhére.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges megrendelések, szerződések, igazolás
alóírására.
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő: folyamatos

2

Köxbilíonsdg növelése értlekébeneszközbeszerzés
EIőterjesztő: Árik Istvón polgámester
3./

Árik Jstván

oolgármester: Ismerteti

az előterjeszlést.

Több variáció található az
a 205 e Ft, ez a Peíőíi utca

árcjánlatban. Javasolja az analóg rerrdszer bővítésétmost, mely
és az Arpád utCa közbiztonságát nóvelné.

A lestüleí a javaslattal egletért.

Árik Isívá4.nolgőrmester: Kéri, hog

javaslatával egyetért, kézJbnntaríással jelezze.
Kisszőlős Onkormányzaí Képviselőlestülete 5 igen szaiazattaI - ellenszavazaí és tartózkoc]ás
nélktil meghozta az alábbi halározatot:
aki

20/2016.( W. 28,) határozat

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-teslüIele úg)
dOnt. hogy az Arpád és a Petőfi utca közbiztonsdgnak

nóvelése érdekeben a Nyugalom Biztonsági

és

Vaglonvédelmi Kft. 1ől (székhely : Veszprém, Szabadság tér
2. , képviselő: Szücs Tamás v.t.) megrendeli az analóg
kompakt kamerarendszert (3 db kamera) felszereléssel,
tartozékokkal és a járulékos kaltségekket 205,829,-Ft
összegben a 2016. évi kóltségvetés terhére,
A képviselő-testület felhaíalmazza a polgármestert a
szükséges megrendelések, szerződések, igazolás
aláírására.
Felelős: Árik Isnán polgármester
Határidő: folyamatos

4./Vételi ajdnlatról
Előterjesztő: Árik István polgdrmester

Árik Jstván polgármesíer: Elmondja, hogl az elmúlt év noyemberében foglrlkoztak Mód péter
kérésével,mely alapján meg kívánja vásárolni az önkormányzattót a 34-35-36-37-38 hrsz-ú
terüIeteket, Az előterjesztés mellékleteként megküldött tulajdoni lapokból látszik a területek
naglsága és besorolása, Javasolja, hogl 220 e Ft-ért kínálják eladásra, valamint a járulékos
költségek a vevőt terhelik.

smidéIiusz zoltán képvisető, Legalább nem
fenntartása,

az

önkormányzatot terheli

Árik István.oolgórmester: kéri, hog

a

területek

aki javaslatával egletért, kézfennfurrással jelezze.
Kisszőlős Onkormányzat Képyiselőlestülete 5 igen szaiazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatoí:

21/2016.( W. 28.) hatdrozat

Kisszőlős Község Ónkormtinyzaí Képviselő-testülete úg)
dant, hogl eladásra kínálja a tulajdonában álló Kisszőlős
3 1, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8 hrsz-ú terül eteket 2 2 0. 000, -Ft ös sze gért dr.
Mód Péter Veszprém, Bajcsy-Zsilinszlq, u. ]5. II/3. szám
alatti lakos részére.

Az adás-vétel járulékos költségei a vevőt terhelik.
A képviselő,testület .felhatalnlazza a polgármeslert
s züks ége s

.nyil atkozat ok, szerző dé s e k al áíl, ásár a.

Felelős: Arik István polgármester
Határidő: .folyamatos

Árik István polgármester a képviselő+estület nyilvános ü]ésétl6 óra

40

perckor berekesztetle.
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