
Jegvzőkönvv

Késziilí: Kísszőlős Ónkormányzat Képtiselő-tesíületének 20]7. január l6-án 1ó óra kealettel
me gíclf íott nyilvónos úlés éről.

ÜIés hehe: KéPyiselő-lestúlet Hiyatdl B183 Kisszőtős, Rókócri u. 3-

Szám: Ssz/10 /2017.

Jelen twlnak: jrik Istl,án
KOiger Zol!Ljl]
|itgu KúlmLinn!

Rcntlls Sonllui L::ltr

polgánlestef
ar)olgármesíel
kép],iselő

aljegyző

7'Ljúlnlrlrudásuk4t cl('i.cjelezlck SúiLl!litls: Zolttitl t]s Bltttkol,it.s Zsdí kipliseli;k

Luklsstig tis:ttt'il nt,gjtlcnt: () rt1

Koszö)llí 11 ltcgiclult klpti"^cliíkcl Mc!<álla})íti(!, llo11,t, a: 5
ltsluleli 1Lrgh(il 3 /ii nagielcnt u: úlés llctlúrozulkipe.\. u.l n?(F}1),il.iu'.,Iurtisltlttlt tas: a: tilcl

Kisszőlős ()nkornttin\,..rl Két1\,i\clől§rí]le íc 3 igen s-,-.'\:azu!tL clleús:A,(l2(1t é,l lorló:ko(]ús
n:lk1,1 o_ Jl,jhl-i l,,)t,i].,]]J, l lúE.lJ1,1 il-

l. I Eg},tit rnlűkó.lési meg(il lapdús /b l/ih,i:,lgúlula
Elljlu,íe szlő.- ,1rik ]\t\,án polganlcsíer
),i Polgárnestar 20] 6. éy 20l7, éyi szttbudsárzirót
El (il el,i e 5zl ő : Ka i g.r Z)líóú ah)ol gú].mesí er
3. i Ki)fu l e 21i i.l kola i kör:e íha t tirokni l
[.l iit a r l e s: t íí _ i rik Istl,úú pol gánnc sí?r
1.i P o l gá r n!^, t eI i l l c tni n),trirl
Előt e],i e:^2l i; : Kaí ge r Zol t á n d lpol gLir nC s l e l

NAPIREND TÁRGYALÁSA

l./ E g! úít m ű A ödé s i megl' l l a pod li s íe l üt u i zs glila la
Előleüesztő: Ari* lsíl,dn polgdrmester

Árik hnd_ll oolq:ítme§íer: Felolvassa a kisebbségi ónkoftnányzattal ki)töft megállapodtls főbbponlait. Jawsolja .ráltoztatások néllriil érvényben hagmi a megállapodást.

&cn4gs:.Soml4i Eszter aliegvző: Az eg)üttműködési megállapodóst mimlen év ja uál 31-ig
feliil kell vizsgólni.



,1 tesliilet ftszéfől hozzászólás nem íörténl.

Á,ik.Isívón Dolgáíhrcsteí: Á Roma Nemzetiségi onkormányzat és az Ónkormúnyzat kózóü
Illrcho::ft .?út!míir?dési megútlapotlás fettiliízsgálatát,máclosítaror ,attiti iiairiioÁara|,jayasoÜa elfogadni, kerí, hogl aki ezzel egletéft ke;íenntaflóssal jelezze_

Kixzőlős Ónkormún|eaí Képl,iselő-tesíúlete 3 ige]l s2a|azattal ellensza|azaí és taríózkod^
é]kúl 1eghozía a2 alábbi határozaíot:

l 20l-. t I. 16.t h,lir,rat

Kí,ss:íilős ( )nkornthq,ztlí Kópyis!li;lc,r/í1l!tc a Kissj]ii]ós
]?onru Ncntzet isl,qí Öllkornlány:(l/í4l kaióíl c§,ljí tjlliíkij(l!si
magállaPl)LI(j,\l lelíil|i:sgúI tu, a:t nótlo,r ít ós nllkiit hug. ja

L tltli;: ,1llk llwn y,,lÉ,jl]]tc,],l.
Halú],idij_ 20 ] 7.0 ],3 ].

2,/ Polgdmestef 2016. és 2017. évi szabadságálól
Előterjesztő: Kaígel zolldn polgá ne§ter

Á í(slúlcl u.ja1\15la!lLl egetért

Koipeí Zohlin olol,lpá nr\lcl: l:,iri. tl,,g1 u|i

^'].,, 

jl;;\ t',]k,n,1]li]): t 
^.:rtl,<t;-l|,llLl, 

J
lrlkúl !gho:lu d2 ulábhi h4láj.ozcíol:

3./ Köteleő iskolrri körzethatárckró!
Előíeúesztő: Á k ktvdn polgálmeslel

Á.!ík F/,!n Dolgfumestel: ]smefteti az előterjesztéEt.
decemberben megjelólt új iskolák is fetkerühek'a lisrfua.
meghozatalát

A testület részélől hozzászólás nem töríént.

]s]ncrleli L:lz el!:iíerj(|,\zíé.Jl.,Iavsolju u hatóro:u|

tl,i Lll,LL\ l a l áldl c€?,e l [1.1, ké zfc nnt ur l ű s.lal _i 
( l Cr:r.

igen s:aruza!ki ellas:afOzLll é5 tdrlózkOdús

l|elhiid ír.ligyelmeí, hogy a
,Jt^:al\0ljd a hllúrozu! ter|e.cl

2 20l -, (I. ló.| hil.ir,zol

Kisszőlő.s Kö:s!g ()nh[nlúDzatLjnak Képl.is?lő-íeslül!le
úg). iöní, ho,]\, a polgórmesler
- 20l6. tlyben /elhus:ncilt rabatl:ágáról szóló

be,s:|inlLllót e|fugar|ia a_ cl(íter jcs:tésbe n .ftlgltllxtk

- ,ióláhtlg,ja a 20] 7, éví sLúadsLigtenéí az
e lő l eri c.lzl ésbe n.lóg] a l l 0k a! aPi áü

[e l el !i.l _ Kai gcr kl l (in al pol gánle stet
Hu l á r i dő _ .íö 1,1 cmuí o s

trgker Zohó aIpolgármesler:



,!.t'iA t,st:lin l,,lyinn!ltr: X.t i ]t,,H: ,tki iulutsltl!úlul rg)|lót.| k!:lt,tlntttttLiv:tll jclt::L,_

^i\\:,il;;\ 
l lnA,,l nl, /l -.// 

^L/I 
/\f/l] l(slijlrl, 3 illrrtt s:tlttt:ttttrl (,ll(,l1,\|:Ltl,tl:u! ll

l u r l ó: l( )iű l- tJl.,gho.l u d. u l tibh i l ]L!t Li1-0:o l ! l :

.l 2lll-.I l. ll,.) h lúh,altl

Ki\:.lilli.\ Kö:.n'g a]lkol.nkjn,y.ut Kir\.i\tl/;-íL,\liill!L, a ntl.L,ltisi-
()klulli.\i inl(|:lú('n),ak lííIali\?riíl Á l:l kö:n\elt\i jnti-tlltillL,k
]h'|.lh,,-]]_l..lt.;,,',l,:.,l.,',, ),,t _. . l l l j t l f 1I\tl l. l^t.!.t : l
l}u1 helc:dt'st (lLlIji|] ,l t'L\:l,].]l1 \l.,:1..] 

^l|]tllLll11ll]|,.llú|( )kt utcil i [,; I]!]! tj5ági ( )s:t tilw Lil l(!l ]}1!,q(]l I(ryí! ú l kijl(|l !:ő
/tll.éllll hi:lo\íló LiltulLio\ iskattik ki;r:cthttttitujlltlk
ltt, ,.,1t,,t.tt ,,_.|,,t,,,l , !. ti, t

,1z l:l\!.|1l rcnlelL:1 /enti s:(lkc!\:/1]7(k ?lóílri.ul cl.tll1 ób(r1
Ki\s.(ilíísi11 lctkjhelltcl, enltk hiLi]l.J.Lih(n tartti:ktltltiti llllllL,i
1,,:J. lA, _;. \llt,l,,-,,t1,1]] ]ptt.ltlt,,l llill. itt. .l,.tl,tt,,, t,A,,l.,h,,
t,j,j l,,.tt,t,-Ack lit.-.j,,,, tl ,,i ,,A;I ka l| l, t,l J K.]i:\, t,.],
)ltalcitltls Lskolu Neql,ttltixlny, 5 /i|í tt S:L:tlleniIstl,lln jll(lLinos
l\l,,ll \l,,t,t in.,l\.i h.-lI l,tn,.t,,].l
l.t,t;\ 1l;A l,t,.t,l t,,l?,,.,,,,t. "
I]attiridő_ 20 ] 7. ()2. ] 5

4./POlg ó fitslel i l l efué !éíőI
Előterjesztő: ]íaiger Zolti alp0lgiítllesíeí

Kalgqf Zoltá .a|D..rlí!ámeste f : )2 ellnlill helakhen lt)bh í(iru i\ hírüt udl(!, lttlg., l,rilln- 1, o
polgúr k,\íerck ílletnténye Pnltr;,. ,r- u' 

"r1,2őt 
uu clí;tcl.icszli.5 istne].lellséfe,

E!ndes- síllttlli Es.zteí aIieg,ző:,1 2a] t. !1,i CLX|)'LY t()rl.é11} móLlosltlt, nklf 0klpidnju uál.
0}-_nuppul 1,állOzik ít palgárnk|-\íeftk illell éry| L:icltjig a hcb,ettL:s átkulltitkúi ittit,ltlq,e
vi/a nűr,udó, nlosltulíól Lt. úlld]1llilkúré. A: itletnú4.eieLll á nlirulenkori k()lts!gfctésiiíl
bizlosíliu d: jllan, A tti\.'l!,a: illetnét4, /e!ső hutúrLit r(jg:íli_ 1 kol.nlúnl]i|utal ,iul.ctsltlíaolúpiún szűk\éges a óiolítást huttirozuthtt l'tlgkl ni_ nit|, alul)jún tl nülnkllig),i iralok
elkés2í!hclő& és toltlbbí!hdíódk les:nck u Rinc|strh. rés:ét.c. t'tligárme.tter 1h. i]Iaínóüv(|
l19 575,-1-I, nrclyhaz 22.136,-Ft köl!ségtlt.ílés turl02ik c(|n ii,;sztgek en1.1k tlntk: ,l-
illeínény 299.]5].-Fl , ru, c! kól|.lúgtérilús 1J,872,-t.l r()

Kaig?r Z.ol!ál1 ollroleároPsíet Jal,aolja az clhan,gzo!!ok s.rrúl! L:! Polgú].mesler illemtényének
emelkedüsét l1utúro.ulbdn ].tjgzileni. Klri, ht,g, ikí tl jal,a ttt'l,L;l eá,eű1.1, ki:.lcnnt,tl:t,i,saI

Kits:őlős ()nklrmcinyzdí Kéllliselő-!aslulelC 3 igen s:a|a2ulldl ellenszL^..lzul és ía..1lirkodús
nélklil megh()zl0 11: dlilbbi hdíliro:olol:

4 2()I',( l, ló.) hotir!,.ol

Áj,,_,;/,;, 
^r,_-,. 

r ótlk, l.nlinl:.tt A, |,l i,, l;_t(!, 
^. 

A].;l l\l I j]1
(8]83 Ki-is.a;Iő', Rákóczi u 26, s:á]}1 ulLl i lako:) ltiállrix.ip,l!j" l ',l|], ill,tu.-nit ',]l- iattt,,it ul n,|,,.jl,;l
),7tlg,ttn,tll,s:(tg heb,i ó}rk1rmáry:ulaiúl s:(jló 20l l, él i
('LX\:X|X h,. (to|ilbbülkhdn: Möt|,.) : t. $ (J) bekezdis a) pclntja
alapján hal i 299 l51,- Ft ös::cgben állupítitl meg
A kóP,l,i\€lő-le,rtülal u PalgúrErlrr ré::ér( uz Majl|,. il. { (ó)
bekczdé.yében .ftlglaltuk szerül 20]7. í.lüüch. ()]. üdpjá!ót
J l \-a -_- Fl ó,\_, ú l:jlL,, ll; ].;l,:,l .jll.!t,lt ]]1cE.



A kepl,i:eli-telü|ct JclkiI.i az alj!g7ő!. hogy a hotáro-al
vcg,e_lnitá,jval Aup,,o!atban u rn,A,!E, l iné:kcdé,t t.gyc ntg_
Fe l e l ö l : Rende s -Su nll ai E s:re r al 7 e glzi
Hatdriclő: folyanatos

Arik Ist|án polgármesíe| d képvíselőlestület yih,ános ütésél ] 6 ófa 35 perckor beíekeszíette.

K.mí.

_/,.l '
Áúk Isnán

poIgármesíel
Rendes - Somlaí Eszter

aljegsző

Szlottáné TurYEdina
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