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Készült: Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete 2014. februór 4-én 1-5,00 órai
kezdettel megtartott nyílvónos ülésről.
ÜIés helve: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős

Jelen

vannak: Árik tstvón polgőrmester
Mótis lstván alpolgórmester
sóri zoltón
Varga Kólmón képviselők
Harczi Lívia helyettes aljegyző

TóvaImaradúsát beielentette: Mótis lmre képviselő
Az ülésen érdektődő nem jelent meg.

: Üdvazli a megjelenteket. Megótlapítja, hogy az 5
jelen
tagból 4 fő
van.
Mególlapítja, hogy az ülés hatórozatképes, azt megnyitja.

Árik Istvtitl polgármester

fő testületí

Kéri, hogy aki a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kézfenntartóssaljelezze.

Kisszőlős Ónkormónyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
nélkül- az alóbbi napirendet fogadja el:

- eílenszavazct és tartózkodús

NAPl,REND:
1./

2.

Kisszőlős Község Önkorrnányzata 7tJ14. évi köttségvetés-teryezetének tárgyaiása.
Rendelet alkotás.
Előterjesztő: Árik István polgánnester

l Lz önkormányzat Somló-Marcalrnente-Bakonyalj
beÉöltött helyzete
Előterjesztő : Arik István polgármester

3./ Vegyes üg"ye\

Előterjesztő

:

Arik István polgánnester

a

LEADER akciócsoportban

NAPIREND TARGYALA
1,

t./ Kisszőlős

Község Önkormányzata2at4. évi költségvetés-tervezetének tárgyalása.

Rendelet alkotás.
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

A

2aL4. évi költségvetés tervezete elkészült a február 5-i
benyújtási határidőig. 17455 elrt a költségvetés tervezete. Elmondja, hogy a tavalyi
összegekkel tudták megtervezni az idei költségvetést és 1500 e/Ft -ot tartalékba helyeztek,
mert az önkormányzat a különböző szerveknek az ellátott feladatért nyújtandó hozzájárulási
összegei a korai testület elé történő benyújtási határidő miatt még nem ismertek.
A B90 e/Ft összeg tartalmaz 550 e/pt-ban oktatási, a többi 34a e/Ft belső ellenőrzési,
ügyeleti családsegítő szolgálat hozzájárulásait. Az oktatási területre, elsősorban az óvodai
ellátáshoz még közel 1 millió Ft-ot biztosítani kell. A maradék 500 e/Ft-tal lehet tervezni
pályázati önrészhez összeget. Többek között az érdekeltségnövelő pályázati önrész fontos,
hiszen más pályázati lehetőséggel nenr is nagyon tud élni az önkormányzat. lgy a tartalék

Árik lstván polqármester:

nulla lesz. Évvégéiga mozgásokat át kell csoportosítani.
A költségvetésben kell meghatározni a gyermekek beiskolázási támogatási összegét. Erről
egy költségvetés módosításban - a pénz függvényében - is lehet dönteni.
Sári Zoltán képviselő: Még ráérnek erről cJönteni, Nem kötelező,ha

nincs pénz.

Javasoíja, hogy a tervezettel kapcsolotban kérdezzenek, véleményüket mondjók el.
Több hozzószólós és vélemény nem volt a költségvetéshez.

Árík Istvón polqúrmester: Mególlapítja, hogy
döntéshozatalban 4 fő veszt részt,

a

jelenlévő képviselők szőma

4

fő, a

Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodós nélkül- megalkotta az alúbbi Rendeletét a 2014, évi költségvetésérőÍ:

KtsszőLős rözsÉe öuxonmÁNyzATA

t<Épvsrtő-TEsTüLETÉNEK

xl2a74. (ll. 18.1
ő n ka r m á nvzati re n d e l ete
gz önkormányzat
(Rendelet és mellékletei

a

2074. évi költségvetéséről

jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.

/ Az önkormányzat Somló-Marcalmente-Bakonyalja
betöltött helyzete
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

LEADER akciócsoportban

Árik ístvőn polaőrmester: Elmondja, hogy a Leaderben való munkálatok érdekébena tag
önkormányzatoknak meg kell erősíteniük tagságukat, amennyiben továbbra is fenn kívánja
tartanitagságát az önkorrnányzat. Másrészt a következő 2020-igtartó programidőszakban
tartozzon továbbra is a település a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoporthoz.
Ha a javaslat elfogadható, akkor a 2a1,4. évi 20 e/Ft-os tagsági díjat is hagyja jóvá a
képviselő-testü let.
Megkérdezi kinek van kérdése, hozzászólása?
kérdés,hozzászólás nem volt.

Árik lstván polqármester: Megállapí§a, hogy a jelenlévő képviselők száma 4 f ő, a
döntéshozatalban 4 fő veszt részt.
Javasolja, hogy hagyja jóvá a képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását.
Ki ért ezzel egyet?
Döntési javaslata, hogy a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú
Egyesületben (8564 L}god, Petőfi u. 15.) a tagsógót az Önkormányzat tovóbbra is
fenntartja. A 2aU-2020 közötti LEADER programban a teíepülés közigazgatósi területével
tovóbbra ís a Sornló-Marcalmente-Bakonyaíja LEADER Akcíócsoport Közhasznú Egyesület
illetékességi, kedvezményezetti területéhez kívón tartozni. Az elfogadott 201-4. évre szóló
20.00a Ft-os tagdíjat elfogadja. A képviselő-testület teljes jogkörrel felhatalmazza a
polgármestert a tagsógban történő képviseletre, a hatórozat mellékletét képező, a meglévő
tagoknak szóló Nyilatkozat alóírósúra, esetleges tisztség vóllalósóra, betöltésére.
Felelős: Árik tstvón polgórmester Hatőridő: 2a14. februór 1-3.
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Kisszőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
tartózkadős néíkül meghozta az alóbbi hatórozatot:

0 nem

szavazattal

és

8/2ax.4. ( u. 4.} hatőrozat
Ké pvisel ő-testü ete úgy dönt, hogy
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú
Egyesületben (8564 LJgod, Petőfi u. 1"5.) a tagsógót az Önkormónyzat
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2014-2020 közöttí LEADER programban a település közigazgatósi
területével tovóbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesület illetékességi,kedvezményezetti
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Az elfogadott 2014, évre szóló 20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja.
A képviselő,testület teljes jogkörrel felhatalrnazza a polgármestert|a
tagságban történő képviseletre, a hatórozat mellékletét képező, ,a
meglévő tagoknak szóló Nyilatkozat alóírósóra, esetleges tisztség
vó l l a !ó só ra, betöltésé re
I

Felelős: Árik tstván polgórmester
Hotőridő: 2014. februór 1-3.

3./ Vegyes ügyek
Előteriesztő: Árik lstván polgármester
Harczi Lívia helvettes alieavző: Tőjékoztatta a képviselő-testülete, hogy a közelgő
választósokra tekintettel a településen meg kell vólasztani a szavazatszómlóló
bizottsógot és felül kell vizsgálni a vőlasztősi bizottsőg tagjait. A következő márciusi
ülés napirendje - többek között - ez is lesz.

Árik tstván polaórmester: Elmondja, hogy a továbbiakban
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A palgőrmester a képvisető-testület nyilvános ütését75 óra 50 perckor berekesztette.

K.m.f.t.
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Árik Iswón
polgúrmester
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Harczí Lívia
heíyettes aljegyző

