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Képvkelő-testület Hivatdl 8483 Kisszőlős, Rákóczi u.

Istyón
Kaiger Z,oltátl
y'arga Kálmónné

Jelenvannak: Árik

Eszter

Rendes-Somlai

3-

Polgármesler
alpo]gán eslef
kepl,iselő

aljegző

Ta,aolmarudlj'ukll előre.ielezték: Snidéliusz Z)ltán, Blaslcovics Zsolt képtiselők
l,akossóg részérőlmegjelent:

0

Jő

Áik

lstvdn polgótmesler: Kós2ainíi a megielent kép|iselőket- Megóttapiljo, hopy az 5
íestüleli rdgból 3 Jő megielettl, az úléshalálozatkcpes, azt mcgnyiíia- Á rendkívúlíülés
összehfuúsál a filid hiá rpótlási haídridő índokolja. Javaslatot tesz az úlésnaPirendjéftKisszőlős Ónkormáryzat Képyiselő-testúlete 3 ígcn szdvazatíal ellenszalazat és tartózl@tlás

nélhil az alábbi

napircrulet fogadja el:
l /A S l' pályózat hiánypó t l ás a

Előlerjesz!íj_ Arik ]sllón

polgó/ estet

NAPIREND TÁRG

YA

LÁSA

1/ ASP pólyóut hiónypítúísa
E lőte rj e s zt ő: A ri k h tvd n po lg d r mesle f

Árik Istyli| Dotgóímestet: Ismertefi a megkúIdijtt hifuWitlási íelhíyóst, mebben a testületi
döntések taítalmát kiíogásoltók azokat szükséges

jo!ítani a leírt íormdbgL

kérdés,hozzászólós nem yolt.

Ártk

Islylír, Dolgómester: Kérl, hog aki a javaslatóval egletét, kézfenntartassal jelezze.
Kisszőlős Ónkormóryzqt Képviseló-testúlete 3 igen szava^attal - ellenszarazaí és taítózkodás
néIkiil ueghazta az alábbí határozqtot:

30nü6.(

X

18.)

hatfuomt

K isszőlős önkormányzaa képyise ld-le stüle

hoz anúak érdeWben, hogl a
Ón*orruiqzat

le

határozalot
Somlóvasáthely

Maglarcrszághelyi önkománptaífól
szóló 201l.éyi CD{D{IX. tör"vérly ]l4. §-óban, illetve az
a

1

önkonhúnlzali ASP feüszerről snló 257/201ó (Vl]l. 3]-)
Koúfi. rcndeletében ,neghalározottqk szerin| , az
önkarüónyzati ASP rendszerhez tiirténő csallakozlilsi
kilelezettsé gének elegel íehe §seh, melyben íelhatalmazz0 a
Sonlóvásárhely Ónkornányut polgafhesterét, hog) az

ónk)nnúIrzql fievében .] KÓF1P-L2.1-Vr:KoP-I6
azon\ííló jelű,Csaiakozíalali *onstrukNió az

önkormányzati,lSP rerul,gzer or§zógos kiteieszléséhez"
című felhfuásra támogalósi kérelmet nyújtson be és a

lómoqatós i,iogviszolry létíejötte esetéh a keíhezményezeííi

kótelezetlségeket és jogokat g)ukololia Ki§szőlős
önkorfión zata he|ében és,iavútu.
Ksszőlős Kilzség Önklrmányzat hi7viselő-leslülete a
:1 20I ó.( .IX.l5.J 5:ánú hutáro:aúr visszavonia.
Felelős: Arik lstún polgármestet
Hatdridő: fobamatos

Árik Isnál polglrmester a képjise!ő-r.§tijlet nyilvános ülésé| 1ó óla l5 wrckor berckesztelle.
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