JEGYZ6KONYV
K6$ziilt: Kissik6tor ktizsdg Kissik6tor Kozs6g Onkormdnyzatdnak hivatali helyis6g6ben, az
Onkorm6nyzat Kdpviselo- testtiletdnek 2018. januSr 11. napjrin 900 6rifi6l megtartott
rendkiviili k6pvisel6 testiileti til6s6n.
Az ii l6s h elve : Ki
Jelen

ss

ik6tor Kozs6 g 0nkorm6n

vannak:

Jegyzokdnyvvezet6:

Kocsik

y zatfunak

hivatali helyis 6 ge

LiszIo

polg6rmester
HenyeczS6ndorn6 jegyz6
Kocsik Bertalan alpolgiirmester
Kov6cs Ldszl6
telepiilesi k6pviselo
Maruzsi J6nos
teleptil6si kepvisel6
Moln6r Tibor
teleptildsi kdpvisel6
Pdternd Moln6r Rendta

Kocsik LhszlS polgr{rmester koszcinti a megielenteket, majd megrillapitjaa testiilet hatdrozat

kdpessdgdt, mivel 5 f6 kdpviselobol, 5 f6 kdpviselo jelen van.

Ezutin ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

1.1

Tftjekoztat6 alejarthateridejri hattrozatokvdgrehajt6s6r6l
Eloterj eszto : Kocsik Lilszlo polg6rmester

2./

Inditv6nyok,javaslatok, aktu6lisfeladatok.

A

napirendekre vonatkoz6 javaslatit a kdpviselok egydntetrien elfogadj6k
szerint:

r./

Titjekoztat6 a lejdrthat6ridejri hattrozatokvdgrehajt6s6r6l
El6terj eszto : Kocsik Ldszlo polgiirmester

2.1

Inditv6nyok,javaslatok, aktudlis feladatok.

A kdpvisel6 testtilet a napirendi pontokkal egyetdrt

l./

6s

r6t6r azokmegt1rgyal1sfua.

TfjfikoztatS alej[rt hatriridejii hatilrozatok v6grehaj t6s6r6l

Kis sik6tor Kozs 6 g onkorm6n y zat Kepv is el o - Te stiiletdnek
f 08 D0 1 7 . (XIL27 .) hatir ozata
Pert6l va16 e16ll6s

Az

i

2./

smerte tett

hattr o zatban fo glaltak

vd grehaj t6sra

kertiltek.

Indftvrinyok,javaslatok,aktur{lisfeladatok.

az al1bbiak

Hitelfelv6tel
Kocsik Lilszlo polg6rmester hogy a 2017 6v v6g6n benyrijtott un. REKI pilIyhzatu* nyert,
ezdrt' Ennek k<jvetkezmdnye, hogy a LEADER Helyi Akci6 csoportok k6zremrik6d6s6vel,
2100639180 azonosit6 sz6mu pillydzat megval6sitdsilhoz hitel felvdtelre nincs sziksege az
onkorm6nyzatnak.
Hatfnozatr javaslata:

Kissik6tor Kdzsdg Onkormdnyzat kdpvisel6-testrilet ddnt6s, hogy

a

8712017. (XI.13.)

hatftr o zatot vi s s z av o nj a.

Felhivj a a p o I g6rme stert, ho gy a hitelintezetet 6rte sitse.

Hozzdszoltts nem ldv6n a polgdrmester szavaztsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek
eredmdnyek6pp 5 fd jelenl6v6 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tartazkodilr tt6lktil
me ghozza az alilbbi hatdr ozatot:

Kissikritor Kiizs6g Onkormrin yzat K1pvisel6- Testiilet6nek
l/2018. (I. I 1.) hathrozata

Hatfr ozat

vis szavo n 6s a

Kissik6tor Kcizsdg }nkormdnyzat kdpviselotesttilet ddnt6s, hogy
hatttr o zatot vi s s z av o nj a.
Felhivj a a pol gSrmestert, ho gy a hitelintezetet 6rte sits e.

a

8712017. (XI.l3.)

Hat6rido: azonnal
Felelos: polg6rmester

Szennyviz

Kocsik LfszI6 polgdrmester elmondj a: a 3112016. (IV.26.) hatdrozattal dontott arr6l, hogy a
YP6-7.2.L2-16 k6d.sz6mri ,,A vid6ki tdrsdgek falvainak metgujitfsdra" pillydzatot benyrijtja.
Kissik6tor Kozsdg Onkormrinyzata sikerrel szerepelt a ViaZrceiteszt6si (iperativ progiamban
benyij tott Szennyvizelvezetdsi p6ly inaton
"

A

ptiydzatunk nyert, a megval6sit6shoz onero sziiksdges ugyanis a tdtmogatils intenzit6sa
95Yo-os. Az 5 Yo-os cinero 7 ,081.520,- Ft, valamint nem elszAmolhat6 kdltsJg is jelentkezik,
mely 2'510.000,- Ft. Ezen cisszegek biztosit6sa 6rdekdben hitel felv6tel6re k"il hogy so.
keriiljon, cisszesen 9.591.520 Ft. dsszegben. A polgdrmester k6ri a testtiletet,-hogy
hatalmazza fel a hitelfelvdtel iigyintdzdsdre a Korona Takar6k-n61.

Hatitr o zatt j av aslata:

Kissik6tor Kdzsdg Onkormdnyzat k6pviselo-testrilet drjnt6s, hogy a vp6-7.2.L2-l6k6dsz6mt
,,A viddki tersdgek falvainak megrijit6s6ra" ptiydzat megval6sitds1hoz az onerb 6s az el nem

sz6molhat6 koltsdgek fedez6s6re 9.591.520 Ft hitelt vesz fel a Korona
Takardkszdvetkezettol. A hitelfelv6tel kezdo d6tuma: 2018. febru6r 1. v6gdrituma: 2019.

szeptember 30.

A pillyazat arra tekintettel, hogy eur6pai uni6s szervezettol megnyert tdmogat6sb6l val6sul
freg, a k6pviselo-testiilet megallapitja az onero 6s az el ne sz6molhat6 kolts6gek
frnanszirozilsa drdekdben sziiksdges hitelfelv6tel, mely a 20lL 6vi CXCN. tiirvJny
drtelmdbenkormttnyzatihozzdjdrulfushoznemkcit6tt.
Hitelfedezetkdnt felaj inlja az al6bbi onkorm6nyzati tulajdonban 16v6 ingatlanokat: K6zoss6gi
dptilet b6ziskozpont 6s polg6r6riroda (hrsz: 212) Kissikdtor, Szabads6g rit 14.., Falumirzeum
ds lak6s (hrsz: 193)n Kissik6tor, Szabadshgit2.
A fedezetkdnt felaj6nlott 193. hrsz-ri biztosit6ssal rendelkezo ingatlan vonatkoz6shban a
k6pviselo-testiilet beleegyezik abba, hogy az ingatlanra kdtdtt vagyonbiztosftrist a Korona
Takar6kszovetkezetre engedmdnyezi, s annak rendszeres pdnziigyi teljesit6s6r6l minden
dvben legal6bb egyszer friisban titjekoztatja a hitelintdzetet.

A

kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a hitelszerzSdest fuja ala ds az
elotdrleszt6si dlj megfizetese al6li mentess6get a hitelintdzettol k6rje.

HozzfszSltts nem l6vdn a polg6rmester szavazfusra kdri a kdpvisel6ket, melynek
eredmdnyekdpp 5 fo jelenl6vo 5 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6. trOlktit
me ghozza

az alilbbi hatftr ozatot:

Kissikritor Kiizs 69 Onkormf nyzat K6pvis el6- Testiilet6nek
2/2018. (I" I 1.) hatir azata
Hitelfelv6tel
Kissikdtor Kdzsdg Onkorm6nyzat kdpviselo-testrilet drjnt6s, hogy a VP6-1.2.L2-16 k6dsz6mri
,,A vid6ki tdrs6gek falvainak megrijit6s6ra" p\lydzat megval6sitisdhoz az 6nero 6s az el nem

sz6molhat6 koltsdgek fedezesdre 9.59L520 Ft hitelt vesz fbl a Korona
Takar6ksztivetkezettol. A hitelfelvdtel kezdS d6tuma: 2018. febr. 1. v6sd6tuma: 2019.
szept. 30.

A pLlydzat arra tekintettel, hogy eur6pai uni6s szervezettol megnyert t6mogat6sb6l val6sul
ffieg, a kdpviselo-testiilet megilllapitja az 6nero 6s az el ne sz6molhat6 krilts{gek
frnanszirozdsa erdekdben sziiks6ges hitelfelv6tel, mely a 20lL 6vi CXCIV. torv6ny
6rte lm d b en kormtny zati ho zzdj 6rul 6sho z nem ko tcj tt.
Hitelfedezetkdnt felaj tnlja az alabbi rinkormdnyzatitulajd.onban ldvo ingatlanokat: Kozoss6gi
dpiilet b6ziskozpont ds polg6r6riroda (hrsz: 212) Kissikdtor, Szabadsrig rit 14., Falumrizeum
6s lak6s (hrsz: 193)n Kissik6tor, Szabadslgiut2.
A fedezetkdnt felajdnlott 193. hrsz-ri biztosit6ssal rendelkezo ingatlan vonatkozdsftban a
kdpviselo-testiilet beleegyezik abba, hogy az ingatlanra kdtott vagyonbiztosit6st a Korona
Takardkszdvetkezetre engedmdnyezi, s annak rendszeres penzlrgyr teljesitds6r6l minden
dvben legal6bb egyszer ir6sban tttjekoztatja a hitelint6zetet,

A
eI

kdpviselo-testi.ilet felhatalmazza a polgttrmestert, hogy a hitelszerzod6st
dij me gfi zetese al 6 li mente s s d get a hitelintezetto I k6rj e.

6tcjrle s zt6 si

Hat6rid6: 2018, janu6r 15,
Felelos: polg6rmester

irja

aI6 es az

NAV kiivetel6s kifizetdse
A Nemzeti Ad6 6s -V6mhivatal2017 . 04. 03-an k<iveteldsfoglalist adott ki cilkorm6nyzatwk
feld a Fa-Firma Kft. ad6s elleni vdgrehajt6si iigyben. Akkor 5.074.575 Ft megfizet6s6t
fogalmazta meg dnkormilnyzatunk fel6 a NAV, az ad6s fel6 az onkorm6nyzat 6ltal ki nem
frzetett 5.600.000 Ft kcilcsdntartozdsbol" Ebb6l az 6sszegb6l2017. t2. I4-ig 800.000 Ft-ot
teljesitettiink' Kozben azonban az ad6s teljes ad6tartozdsdrakiterjeszt6sre kerUlt a befizetend6
kdveteldsfoglal6s, igy onkormdnyzatut'rkat mdg 4.800.000 Ft megfizet6s6re k6telezt6k.
Onkorm6nyzatunk az ercdeti osszeget (5.074.575 Ft) a REKI tdmogathsb6l megkapta, ezt
azonban saj6t erobol ki kell egdsziteni 5.600.000 Ft-ra. A polg6rmest.t keri az onkorm dnyzat
hozzdj 6rul6s 6t a ki e gds zites me gtdteldhez.

Hatfuozati javaslata:

Kissikator Kozsdg Onkorm6nyzat kdpviselo-testtilet diint6se, hogy a Nemzeti Ad6- 6s
Vdmhivatal BAZ Megyei Ad6- 6s Yhmigazgatosdga Ydgrehajtisi Osztrily 2163864812
ydmi kdveteldsfo glalisa alapjan ados jelenleg vdgrehat6s alatt 6116 teljes ad6tartozitsLravalo

kiterjesztds miatt 4.800.000 ,- Ft utal6s6t enged6lyezi.

Kis sikf to r Kiizs 6 g Onkorm 6n y zat Klpvis el6- T estiilet6nek
3 12018. (I. I I hatfrozata
")

NAV kiivetel6s kifizet6se

Kissikator Kozsdg Onkorm6nyzat kepviselo-testtilet dcintdse, hogy a Nernzeti Ad6- 6s
Vdmhivatal BAZ Megyei Ad6- 6s Y6migazgat6s6ga V6grehajtrisi Oszt6ly 2163g64g12
kdveteldsfoglal6s alapjln ad6s jelenleg v6grehaths alitt rill6 teljes adotartozds1raval6
}zamu

kiterjeszt6s miatt 4.800.000 ,- Ft utal6s6t engedelyezi.

Hat6rido: 2018.janu5r
Felelos: polgdrmester

3 1.

Tobb napirendi pont, inditv tny,j avaslat,
megkciszcini a rdszvdtelt ds 1000 6rakor b,

polg6rmester

nem l6v6n Kocsik

Liszlf polgdrmester

jegyz6

