JEGyzOKoNyv
K6sziilt: Kissik6tor kozs6g lCssikdtor Kozsdg 0nkorm6nyzathnak hivatali helyis6g6b en, az
Onkormdnyzat K6pviselo- testiilet6nek 2013. janu6r ii.
9oo-^Oratol megtarrott

"ii:ii

rendkivi.ili kdpviselo testtileti til6s6n.

Az iil6s helve: Kissik6tor Kdzsdg 0nkorm6n yzatfunakhivatali helyis6ge

yannak:

Jelen

T6volt

maradt:

Jegyzokrinyvvezetl:

Lilszld polg6rmester
Henyecz S6ndornd jegyzo
Kocsik Bertalan alpolg6rmester
Kov6cs LdszIo
teleptildsi kdpviselo
Molnrir Tibor
telepiildsi k6pviseki
Kocsik

Maruzsi

Jdnos

teleptildsi kdpviselo

p6tern6 Moln6r Ren6ta
zontr a megjelenteket, majd meg6llapitja a testiilet hattnozat
5b6l 4 fo jelen van, Maruzsi J6nos teleptil6si k6pvisel6

Ezuthn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

1,1

r f$ekoztato a rejhrthat6ridejti hattrozatokv6grehajt6sdr6l
El6terj eszto : Kocsik Ldszl6 polg6rmester

2./

A polgfrmester 2018. dvi szabadsfugritemez6se
El6terj eszto : Kocsik Lfszlo polg6rmester

3./

Javaslat a2018. dvi kciltsdgvet6st megarapoz6 dcintdsekr6l
Eloterj eszto : Kocsik Laszl6 polgrirmester

4./,,Energetikaipillydzathozkapcsol6d6

d6nt6sek
Eloterj eszto : Kocsik Ldszlo polgiirmester

5./

Inditv6nyok,javaslatok, aktu6lisfeladatok

A

napirendekre vonatkoz6 javaslatii a k6pvisel6k egycintetiien elfogadjak
szerint:

r.l

rilekoztat6 a lejhrthatriridejri hattrozatokv6grehajtris6r6l
El6terj eszto : Kocsik Lhszlo polgarmester

2.1

A polgdrmester 2018. 6vi szabads6g titemez6se
Eloterj eszto : Kocsik Lilszlo polg6rmester

3.1

Javaslat a2018. dvi k6lts6gvet6st megalapoz6 dontdsekr6l
El6terj eszto : Kocsik Lilszlo pol g6rmester

az alihbiak

4.l,,Energetikaipillyazathoz kapcsol6d6

dcint6sek
El6terj eszto : Kocsik Lilszlo polg6rmester

5./

Inditv6nyok,javaslatok, aktu6lisfeladatok

A kdpviselo testiilet

a

napirendi pontokkal egyetert 6s riit6r azokmegt1rgyal1sira.

T6i6koztatb aleiilrthatdridejti
!./
Kocsik

Ldszl6 polgdrmester: ismerteti

hatilrozatok v6grehajt6s6r6l
u l.lart hat6ridejfr hathrozatokat.

Ki s sikdtor Kri zs d g onkorm6n y zat Kepv iselo - Te sti.iletdnek
| 12018. (I. 1 1.) hatilrozata
Hatfr ozat vi s s zavon6s a
Ki s sik6tor Kcizsd g 0nkorm6n y zat Kepv is el6 - Te stiil
et6nek
212018. (I.1 1.) hatdrozata

Hitelfelvdtel
Kis sik6tor Kcizs 6 g 0nkorm6n y zat Kepv is el6 - Te stiilet6nek
312018, (L l 1.) hattrozata

NAV kovetelds kifi zetdse
Elmondja, hogy az ismertetett hattrozatban foglaltak vdgrehajt6sra
keriiltek, majd ifiadja az
tilds vezetdsdt Kocsik Bertalan alpolgrirmeste nek.

2./

A polgdrmester 2018. 6vi szabadsr[g iitemez6se

Kocsik Bertalan tajekoztatja
szabadshgtfi betitemezni, dvente

Hatitr o zati j av

a

kdpvisel6-testtiletet, hogy sztiks6ges
39 nap szabads6g illeti meg.

a

polg6rmester

as I at a :

Kissikritor Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete Kocsik Lhszlo
fo6ll6su polgiirmester
szabadsdgdnak titemezds6t 2018. janu6r l-t6l2018. december
3l-ig az alilbbiakszerint hagyja
j6v6:
2018. januitr 12.
2018. februiir 19.,20.
2018. miircius 79.,20.
2018.dprilis 3., 4., 5., 6.
2018. mrijus 2.,3,,4.
2018. jirlius 76., 17., 18., 19., 20., 23., 24,, 25.
2018. augusztus 15., 16., 77.,2L,22.
201 8. okt6ber 24., 25., 26., 3L
20 I 8. november 28., 29., 30.
2018. december 3., 4., 5., 24., 27., 2g,, 31.

A

I

nap

2nap
2 nap
4 nap
3 nap
8 nap
5 nap
4 nap
3 nap
7 nap

dontdshozatalban rdsztvev6 k6pviselok sz6ma 4 f6, 3 igen
szavazattal,
ktil az alt.}lbi hatin o zatot hozza:

ellenszav azat ndl

l

tart6zkod6s ds

Kissikdtor Kiizs69 K6pvisel6-testtilet6nek
4 12018. (I.30.) hat6r ozata
Polgr{rmester szabads6g iitemez6se

Kis-sild1s1 Kcizsdg Onkorm_6nyzata K6pviselo-testiilete Kocsik
Lhszlo fo6llisri polg6rmester
szabadsdgitnak iitemezdsdt 2018. janu6r 1-tol 2018.
december 31-ig azal6bbiak szerint hagyja
j6v6:
2018. janudr 72.
2018. febru6r 79.,20.
2018.m6rcius 79.,20.
2018.6prilis 3., 4., 5., 6.
2018. m6jus 2.,3.,4.
201 8. jrilius 16., 17 ., 1 8., I 9., 20.,23., 24., 25.
2018. augusztus 75., 16., 17 .,21.,22.
2018. okt6ber 24., 25., 26., 3 l.
201 8. november 29., 29., 30.
2018. december 3., 4., 5., 24., 27., 2g., 31,

I nap
2 nap
2 nap
4 nap
3 nap
8 nap
5 nap
4 nap
3 nap
7 nap

Felelos: jegyzb
Hat6rido : azonnal, illetve folyamatos

Kocsik Bertalan alpolg6rmester visszaadia
polg6rmesternek.

3.1

a

testi.ileti tilds vezetds6t Kocsik L6szl6

Javaslat a 2018. 6vi kiilts6gvetdst megalapozl diint6sekr6l

Ldszl6 polg6rmester elmondja, hogy minden 6vben a kri
s el o -testtil et thr gy ev r e vonatkoz6
a uert eti dij tdteleket me gtirg
drvdnyes bdrleti dijak mdrt6k6t 6s kdri a k6pvisel6k vdlem61y6-t
l<9cs1t

kdpvi

megtart6sdval kapcsolatban.

Halirozati javaslata:

..

onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testiilete az }nkormfunyzat tulajdondt
b6rleti dij6t nem emeli, 2018. janurir L napjf'alkezd6d,6en az al6bbiak
Imahtz (Kdpolna)
Erd6birtokoss69
O nko rm 6ny zati b erlakhs

Mrivel6ddsiHdz

1.400,- Fr/h6
10.000,- Ft/h6
15.000,- Ft/h6
20.000,- Ft/nap

Elelmiszerbolt

2.000,-Ftlora
18.000,- Ftlh6

Hozzdszolils nem

l!v6| a

polg6rmester szavaz(tsra kdri a kdpvisel6ket, melynek
4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkril

eredmdnyekdppen 4- fo jelenlevo,
meghozza az al6,bbi hatix ozatot:

Kissik:{tor K6zs69 onkormf

n yzata Kdpvisel6-testiilet6nek
5/2018. (I"30.) hatilrozata
B6rleti dijak megfllapitdsa 201g. 6vre

Kissik6tor Kcizsdg. Olkgrm,6nyzatdnak K6pviselo-testiilete M Onkorm6nyzat
tulajdon6t
kdpezo, helyisdgek b6rleti dij6t nem emeli, iots. jantfir 1. napjdval
kezd6d.en az al1bbiak
szerint 6llapitja meg:

Imahi.z (K6polna)
Erdobirtokossiis
Onkormdnyzati bdrl ak6s

MtiveloddsiHaz
Elelmiszerbolt

1.400,- Ft/h6
10.000,- Ft/h6
15.000,- Ft/h6
20.000,- Ft/nap
2.000,- Ft/ora
18.000,- Ft/h6

Hatttridl : drtelemszerti
Felelos : Kocsik Ldszl6 polg6rmester

4,/,,Energetikaipd.lyfuzathozkapcsol6d6d6nt6sek
Kocsik I'6szI6 polgarmester elmondja, hogy a ToP 3.2.1-15-B0l-2016-00025 azonosit6
szitmu ,,Energetika fejleszt6s Kissik6tor teleptil6sen" cimri projektre vonatkoz6an

rehabilit6ci6s szak6rt6i feladatok elr6tas6ra az fuajinlatok megdrk
Molndr Geza 719 Budapest, Andor u. 9/B.
Dr. Vir6g Mixta Budacirs, Fodros u" I 1. b
Tecni-Tonn Kft. 1082 Budapest, Baross u. g2.
Hatdrozati javaslata:
Kissik6tor

ooo2s

az

vonatkoz6

Andor u.9lB. bizzdk meg 200.000,- Ft +

H
fe

Af'a

a

"it"i
200.000,.-Ft + AFA
230.000,- Ft + AFA
255,000.- Ft + AFA

',3d3,:,*3';'jf?ff&|[
Moln6r Gez6t

ll9

Iiudapest,

n.

Hozzitszolits nem ldvdn a polg6rmester szavazdsra keri a kdpviseloket,
melynek
eredmdnyekdppen 4 fo jelenlevo, 4 igen szavazaltal, ellenszavazat
es tartOzkodds ndtktil

me ghozza

az alilbbi hathr ozatot:

Kissikr{tor Kiizs69 Onkormrinyzat K6pvisel6- testiilet6nek
6 12018. (I.3 0.) hat6r ozata
Rehabilitdci6s szak6rt6 kiv6lasztfsa

00025

t;j

Andor u. 9/B. bizzhkmeg 200,000,- Ft +

fe
Ape

azo
vonatkoz6a
Kissikdtor

Felhatalmazza a polgtrmestert a szerzodl,s megkot6sdre.
Hat6rid6 : 6rtelemszerti

Felelos: polg6rmester

t,3,J3,1.';3t;,tii?1"1.*
Molndr Gez6t 119 liudapest,
n.

5.t

Inditvfnyok, javaslatok, aktuflis feladatok
Hitelk6relem m6dositf

s

Kocsik Liszlo polgdrmester, hogy aYP6-7
"2.1.2-16 k6dsz6mri ,,A vid6ki t6rs6gek falvainak
megfjit6s6ta"' pillytzat megval6sit6s6hoz sziiksdges hitel osszegdt m6dosftani kell, az rij
osszeg 7 ,076.506,- Ft, tov6bb6 a korribbi k6relmet egy fj ponttal kell kieg6s ziteni, miszerint
a
kdpviselo testtilet kinyilv6nitj a sztndekdt, hogy az el6frnanszirozitt osszeget a BM
oneroalapjdb6l kivdnj6k megpillydzni 6s a t6mogat6s megerkezdsekor azonnal
a hitel vdgtcirlesztdsdre forditj6k. A pdnzintezet 6ven beltili szfmla tritet formai
6ban tudja a
hitelt biztositani.
A kor6bbi dont6 s e gyebekbe n v illtozatlan marad.
Hathrozati javaslata:

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzat kdpviselotestiilet d6nt6se, hogy

a

yp6-7.2.L2-I6

k6dsz6mri ,,A vid6ki tdrsdgek falvainak megrijit6s6ra" pillydzatmegvai-6sitds1thozaz
6ner6 6s
az el nem sz6molhat6 kdltsdgek fedezdsdre 7.076.t06 Ft dnkorminyzati pdnzforgalmi
szamla-hitelt, likvid hitelt vesz fel a Korona TakardkszovetkezettSL A hitelfelvdtel kezdo
d6tuma: 2018. febr. 1. v6gd6tuma: 2019. dec. 30.

Hitelfedezetkdnt felaj6nlja az aldbbi cinkorm6nyzati tulajdonban l6vo ingatlanokat: Kcizciss6gi
6piilet b6ziskcizpont 6s polg6roriroda (hrsz: 212.) Kissik6to., Szabads6g it 14., Falumrizeum
ds lak6s (hrsz: 193) Kissikffior, Szabads6g rit 2. Az ingatlanok forgalom-kdpesek
6s nem r6szei
atdrzsvagyonnak.

A fedezetkdnt felaj6nlott 193. hrsz-ri ds 212. hrsz-ri biztositdssal rendelkez6 ingatlan
vonatkoz6sdban a kdpviselo-testtilet beleegyezik abba, hogy az ingatlanra t,it,itt
vagyonbiztositdst a Korona Takar6kszrivetkezetre engedmdnyezi, s annak rendszeres
penzigyi teljesitdsdr6l minden dvben legal6bb egyszer irrisban tdjdkoztatjaa hitelintdzetet,
A Kdpviselo-testiilet nyilatkozik, hogy a 2011, dvi CXCIV. tcirvdny Magyarors z69 gazdasitgi
stabilit6s6r6l sz6l6 torvdny alapj6n, az 6llamad6ss6g keletkezds6t 6s ncivekecl6s6t korlitoio
szab6lyok 6rtelm6ben , tekintettel a likvidhitelre, ninis sztiksdg a Kormriny hozz1jfuulits1ra
az

6nko rmdny zati

hitel felv etelehez.

A k6pvisel6-testiilet nyilatkozik, hogy:

-

ad6ss6grendez6si eslvagy v6grehajt6si elj6r6s nincs az rinkorm6ny zat ellen,
az cinkormrinyzatlejftrthiteltartozdssal nem rendelkezik egyetlen hitelint6zet feld
sem,
az cinkorm6nyzat rendelkezik helyi ad6bev6tellel,

az cinkorm6nyzar pdnzforgalmi szdmlajdt hitelez6ndl vezeti 6s vdllalja, hogy

a szimlttjdt a
hitel lejdrat6ig ds visszafizetdsdig nem sziinteti meg a Korona Takardkszovetkezetndl.

A

kdpvisel6-testtilet nyilatkozik, hogy az ellfnanszirozott dsszeget a BM ciner6alapj6b6l
kiv6nj6k megp|lytnni 6s a t6mogat6s megdrkezdsekor azonnal a hitel vdgtorles#sdre
fordiddk.

A

kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polgfrmestert, hogy a hrtelszerz1dest
elotorleszt6si dij megfizetdse al6li mentessdget a hitelintdzettol kdrie.

irja al6 es az

l:y6l u

Erozzhszolils nem
polg6rmester szavazitsra k6ri
kepvisel6ket, melynek
.
eredm6nyekdppen 4 f6 jelenlevo, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil
meghozza az alihbi hat6r ozatot:
Kis s ikr{to

a

r Kiizs 6 g Onko rm 6n y zat Klpvis

el 6 - tes tiilet6n ek
l20t&. (I.30.) hat6r ozata
Hitelk6relem hatirozat m6dosit6s
7

Kissikdtor K6zsdg 0nkorm6n
k6dszdmri ,,A vid6ki t6rs6gek fa
az el nem sz6molhat6 koltsde
szdmla-hitelt, likvid hitelt u"ri f"t a Korona
d6tuma: 2018. febr.
v6gd6tuma: 201g. dec. 30.

l.

Hitelfedezetkdnt felaj6nlja az alibbi <inkorm.6nyzati tulajdonban
l6v6 ingatlanokat: Kdz6ssdgi
t_9: p.glq,itoriroda (hrsz: zti.) Kissiittor, Szabads6g-rit 14",
Falumfzeum
Kissik6tor, szabadsdg fi 2. Azingatlanok forgalomlk6pesek 6s nem
r1szei

dp
6s
aI

felaj6nlott 193, hrsz-ri ds 212. hrsz-ri biztosit6ssal rendelkez6 ingatlan
a kdpviselo-testiilet beleegyezik abba, hogy az ingatlanra kdt6tt
t a Korona Takardkszcjvetkezetre engedmdnliezi, s aniat< rendszeres

pdnziigyi teljesitdsdrol minden 6vben legal6bb egyszer
irdsbantdjikoztatjaa hitelint6zetet.

hogy a 20lL 6vi CXCIV. tcirv6ny Magyarors z69 gazdasLgi
az rillamad6ss6g keletkez6sdt 6s ndveked6s6t uolatoio
a likvidhitelre, nincs szi.iks6g a Korm6ny hozzi$Lrulitstra
az

6n,

dnkorm6ny zati hitel felvdtel6hez.

A kdpvisel6-testtilet nyilatkozik, hogy:

-

adossdgrendezdsi eslvagy vdgrehajtrisi elj6r6s nincs azonkormriny
az cinkorm6nyzatlejtrthiteltatozdssal nem rendelkezik
az rinkormiinyzat rendelkezik

zat ellen,
egyetlen hitelint6zet fbld sem,

helyi ad6bev6tellel,

az cinkorm6nyzatpenzforgalmi szdmlf$dthitelezonel
vezetids vallalja, hogy

a szaml;jii a

hitel lej6rat6ig ds visszafizetdsdig nem sztinteti meg a Korona
Takardkszcivetkezetndl.

A

kdpviselo-testiiiet nyilatkozik, hogy az elofinanszirozott
cisszeget a BM 6neroalapj6b6l
kiv6njdk megpiiyinni 6s a t6moe;ds megdrkezdsekor azonnal
a hitel vdgt6rleszt6s6re
forditj6k.

A

kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy
a hitelszerzoddst
el otdrl e sztdsi dij me gfi zetds e al6l i mente
s s6 get a nitetinteiefi ol kdrj e.

irja

alit 6s az

Hat6rid6: 2018,01,31.
Felelos: polgdrmester

6

-

,,V6djiik meg telepiil6seinket, v6djiik meg hazfunkat,

Kocsik Laszl6 polg6rmester ismerteti Riz_G6bor orsz6ggyril6si
k6pvisel6 rir level6t, melyet a
k6pviselok a meghiv6val egytitt megkaptak
Hatttr o zati j av aslata:

Kissik6tor Ktizsdg. Onkorm6nyzat Kdpviselo-testrilete megthrgyal
-

a ,,vddjiik meg
teleptildseinket, v6djiik meg haztttkat" felhivdsrol sz6l6
el6teriesztes-t-es az al1bbihatirozatot
hozta:
l'

Kissikhtor Kozsdg Onkormdnyzat K6pviselo-testi.ilete elutasitja
a Soros-tervet,6s azt,
gy a te I epiildsiinkon b ev6ndorl6s szerv ezo ir o ddt mtiktj
dtes senek.

ho

2'

Kissikdtor Kozsdg Onkormdnyzat Kdpviselo-testiilete rigy hathrozott,
hogy a
teleptildsekre komoly fenyegetest jelent6 tomeges beillepit6s
miatt
felkdri
Magyarorszdg Kormilnytfi, hogy ha keil, jogszabillyottd ldpjen
fel a Soros-terv 6s a

bev6ndorl6s szervezo Soros-szervezetel ellen.

Hozzhszorhs

nem l!vd1 a polg6rmester

eredmenyekdppen 4 fo jelenlevS,
me ghozza az alfhbi hattr ozalot:

4

szavazdsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek
igen szavazattal, ellen szavazat 6s tart6zkod6s ndlkul

Kissikdtor Kdzs 69 Onko rmrln y zat Klpvis el6- testiilet6nek
8

/20 18. (I.3 0.) hat6r ozata

,,V6djtik meg teleptildseinket, v6dj iik meg hazfunkat,

i'

Kissik6tor Kozsdg Onkormtnyzat Kdpvisel6-testtilete elutasitja
a Soros-tervet,6s azt,
gy a tel eptil dstinkdn bevrindorl 6s szerve z6 ir o dit mtikridtes

ho

sLnek.

: Kocsik Liszlo polg6rmester
Hatdrido: azonnal
Felel6

s

l6-testiilete rigy hatirozott, hogy a
tdmeges betelepit6s miatt felkdri
I, jogszabdlyokkal ldpjen fel a Soros_terv ds a
ellen.
Felel6s: Kocsik LaszI6 polgiirmester
Hat6rido: azonnal

-

Almdsi Balogh prlr Arapftvr{ny trimogatr{si k6rerme

Kocsik Ldszl6 polg6rmester elmondja, hogy
hogy az onkormdnyzat tttmogassa. A szilesz
gephez egy fj vizsg6lo fejet szeretndnek v
pontosabb mdg reszletgazdagabb lehet a
kismam6k, s amagzatok a m6hen beltil.

Llatitrozatai javaslata:

I(issik6tor

Kdzs6g,
6t

lci-testiilete ddnt6se, hogy M cinkorm6nyzat
biztosit az AlmdsiBalogh p6l Alapitv hnynak az

50'000'- Ft' azaz
ultrahangos gephez

Felhatalmazza a polg6rmestert a t6mogatrisi szerzod,ds
megkcit6s6re, melyben trimogat6si
c6lk6nt az Almdsi Balogh P6l Alapitvany ri1 ultrahangos
vizsg6l6 fej vasarlasat;"t,iti
-.g.
Felhatalma zza a p olgfirme stert az

0 s sze

g

6tutal6s6r 6r gondo skodj on.

Kocsik L6szlo polgfumester javasolja a Kdpvisel6-testtiletnek,
hogy dcintsenek az elkiilcinitett
penz odaiteldsdrol.

Hozzttsz6lfts nem

l:ydl u

polgdrmester szavazinra kdri a k6pviseldket, melynek
4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlktil

eredmdnyek6ppen 4. fo. jelenlevo,
me ghozza az alihbi hat6r ozatot:

Kissikdtor Kiizs6g Onkormdn yzat K6pvisel6- testiilet6nek
9 I 2018. (I.30.) hathr ozata
Javaslat az Almrisi Balogh p6l Alapifv6ny t6mog at6s6ra

Kissikdtor
50'000'- Ft'
ultrahangos

miny
forin

-testiilete dcintdse, hogy az cinkormiinyzat
ztosit az AlmdsiBalogh P6l Alapitv tnynak az

Al6fej

Felhatalmazza a polgrirmestert a t6mogat6si szerzbd,ds
megkcitdsdre, melyben t6mogat6si
c6lkdnt az Almdsi Balogh P6l Alapitvany q ultrahangos
vizsgal6 fej

vasdrl6satl"toti

F

elhatalmazza a p oI g6rme stert az

os

szeg dtutal

6s 616

-.g.

I gondo sko dj o n.

Hatdrido: azonnal
Felelos: polg6rmester

-

Kissikritor Fejleszt6s66rt Alapitvfny tdmogat6si k6relme

tigcgit< Lftszl6 polgrirmester el5terjeszti, hogy az Onkorm
dnyzat 2018. 6vi krilts6gvetds6ben
elktilcinitett 300.000,-Ft, azaz HiromszLzezer forint odait6lds6riSl
hatirozattal dcintscin a
kdpvisel6testiilet.

66rt Alapitv6ny t6mogat6sakdnt ajarlja fel az
az 6v folyam6n felmertil6 dologi kciltsdgeihez,
haszn6lja fel.
Kocsik.L6sz16 polgdrmester javasolja a K6pviselo- testiiletnek,
hogy diints enek azelkrilcinitett
penz odaiteldsdrol.
Hatdr o zatai j av aslata:

Kissik6tor Kozsdg plkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testrilete dcintdse,
hogy 300.000,-Ft
tdmogatdst biztosit koltsdgvetdse terhdre Kissik6tor Fejleszt6sddrt
Alapitvany rcsz1re.

g6rmestert a thmogatdsi szerz6d6s megkrit6s6re,
melyben a tdmogatiisi
y az 6v folyam6n felmertil6 dologi kcilts6geit 6s a falubusz
Uzemeltet6si

F

elhat alma zza a

p

or ginme stert az o sszeg tftutartts6r ol gond o sko
dj o n.

a

Hozzdszolils nem l!ve1
polg6rmester szavazdsra k6ri
k6pvisel6ket, melynek
.
eredmdnyekdppen 4 fo. jelenlevl, 4 igen szavazattar,
ellenszavazat 6s tart6zkod6s n6lktil
me gho zza az alilbbi hat6r o zatot:

a

Kissikdtor Kiizs6g Onkormr{nyzat K6pvisel6- testtilet6nek
l0 l20t&. (I.30.) hatflrozata
Javaslat a Kissikdtor Fej leszt6s 66rt Alapitvr{ny tilmogatfusitr
a

Felhatalmaz za a p olginme stert az

A kdpviselo-testtilet felkdri

a

o

s

sze

g 6tutal6s6r ol

gondo sko dj on.

polg6rme srert az6rintetteket 6rtesitse.

Hat6rido: azonnal
Felelos: polg6rmester

-

Kissikr{tor Kiizs6g Kdzhasznri Polgdr6r Egyesiilet tr{mogat6si
k6relme
20189. 6vi kdlts6gvet6sben elkrikjnit6sre keriilt
6st biztosit a Kissik6tor K6zs6g Kdzhasznri
k6r a Polg6r6rs6g mtikcid6sehez, a polgdr6r

Hatftr o zati j av aslata:

Kissikdlor Kozsdg

0nkorm6nyz

100.000,- Ft, azaz Egysztzezer
Egyesriletdnek az 6v folyam6n
iizemeltetdsi kciltsd geihez

iilete dcintdse, hogy

az

biztosit a Kissik6tor K
koltsdgeihe

z,

valamint

"

Kocsik-LdszIo polgdrmester javasolja a Kdpvisel6-testi.iletnek,
hogy dcjntsenek az elki.ilcjnitett
penz odaiteldsdr6l,

Hozzfszolfis nem t!ye1 a polgiirmester szavzttsra k6ri
a kdpviseloket, melynek
.
eredmdnyekdppen 4 f6. jelenlevo, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat ds tart6zkod6s n6lkiil
me ghozza az altbbi hat6r ozatot:

Kissikdtor Kiizs69 Onkormrin yzata l(6pvisel6-testiiletnek

JavasrataKissikritr.r.#'utolt#r'rllllT[???Egyesiirettimogatits.ra

Kissik6tor I(ozs6g
_onkorm6nyzat K6pviselo-testrilete dcint6se, hogy az dnkorm6nyzat
100'000'- Ft, azaz Egyszdzezer forint t6mogatiist biztosit
a Kissik6ior K6zs6g polg6ror
Egyesiiletdnek az 6v folyam6n felmeriilo dologi kciltsdgeihe
z, valamint a polgdr6raut6

iizemeltet6si kolts6geihez.

Felhatalmazza
Kiss
lebonyolit6srit j

a thmogatftsi szerzodds

cdlkdnt a

megkdtdsdre, melyben t6mogatrisi

ozhaszii Polg6r6r Egyestilet mrik0d6sdt, rendezvdnyeinek

almazzaa polg-rmestei-az osszeg 6tutal6s6rol gondoskodjon.

Hat6rido: azonnal
Felelos: polg6rmester

-

Kokt6l Zenekar fell6p6si dija

Kocsik Laszl6 polg6rmester elmondja, hogy februrir 3-6n megrendezdsre
keril azAlapitv6nyi
b6l, melyre az Onkorm fnyzat 100.000,-Frot ktilcinitett
el a kultur6lis keretb6l.
Javasolja ezt az osszeget a Koktdl zenekar felldpdsi
kcilts6g6re fordftani.
Hatdrozati javaslata:
Kissik6tor Kcizs6g
9$9$"lyzat Kepviselo-testiilete dontdse, hogy az cinkorm fnyzat az e
c6lra elktilonitett 100'000.Ft, azaz Egyszdzezer forintb6l fizesse-ki az Alapitv6nyi b6lon
felldpo Kokt6l zenekar zeneszolgftttatasi kdltsdgdt. Felhatalmazza
a folg6rmester a
me 96l lap od 6si szer zo d6 s me gkcit6 s 6re a zenekan
al.
Felhatalma zza a p olgfnmestert az cisszeg kifi zet6sdr6l gondo
skodj on.

Hozzfszolits nem

.l2v6'rt

a

polgdrmester szavazdsra kdri a k6pvisel6ket, melynek
4 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodds ndlkiil

eredmdnyekdppen 4 fo jelenlevl,
me ghozza az alabbi hat6r ozatot:

Kissikritor Kiizs69 6nkorm6n yzata K6pvisel6-testiiletnek
/2018. (I.3 0.) hatir ozata
Kokt6l Zenekar fell6p6si dija
12

Felhatalma zza a p ol gdrme stert az o sszeg kifi zet6 s dro gondo
I
skodj on.
10

Hatdrid6: azownl
Felelos: polg6rmester
Tcibb napirendi pont, hozzdszolits nincs a nyflt testtileti
til6sen, ez6rt atesttilet z6rt
folytad a tov6bb munk6i 6t.

b

KAT

11

