JEGYZ6KONYV
K6sziilt: Kissikator kdzsdg Kissikritor
Onkormdn yzatinak hivatali helyis6g6b
5%:C
onkorm6nyzat Kdpviselo- testtiletdnek
2018. febru6r i:. r"p:i"^'ifr'^"*tol

en, az

megtarrott

rendkiviili k6pviselo testtileti ril6sdn.

Az iil6s helve: Kissik6tor Kdzsdg onkormdn yzatfunakhivatali
helyisdge
Jelen vannak:

Kocsik Ldszlo
polgdrmester
Henyecz Srindorn6 jegyzl
Kocsik Bertalan alpolgdrmester
Maruzsi J6nos
teleptildsi kepvisel6

T6volt maradt:

Kov6cs Ldszlo
Molndr Tibor

Jegyzokonywezet6:

Pdternd Moln6r Renrita

'Fiil_
) ro K
aradfls

teiepiildsi k6pviselo
telepiildsi k6pvisel6

megielenteket, majd meg6llapitja a testtilet hatirozat
jelen van, I(ov6cs Lilszro 6s Morn6r Tibor
tereptildsi
eleztdk.

Ezutdn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

l'/

Tflekoztat6 a_leiat hat6ridejri hatfrozatokvdgrehajtds6r6l
Eloterjeszto : Kocsik Lilszlo polgdrmester

2.1

Vagyonnyilatkozattetelikotelezettsdgteljesftdse
El6terjeszt6: Maruzsi Jdnos Ug ULott.6g elncike

3'l

Az onkorm tnyzatad6ss6got keletkezteto iigyleteibol
ered6 fizet6si kcitelezetts6g

megdllapitdsa

El6terj eszt6 : Kocsik Lfszlo polg6rmester

4'l

Az Onkormtnyzat20rg. dvi kciltsdgvetdsdnek megt'rgyarasa
Eloterj eszto : Kocsik Lilszlo polg6rmester

5./

Inditvdnyok,javaslatok, aktu6lisfeladatok

A

napirendekre vonatkoz6 javaslatdt a kdpviselok
egycintetrien elfogadjdk
szerint:

t./

6t h at 6ri dej ri hat6r o zatok
El6terj eszt6 : Kocsik Lfuszlo polg6rmester

2.t

Vagyonnyi latkozat tdteli k6telezettsdg telj
esitdse
Eloterjeszto: Maruzsi J6nos Ug Uirot:tr6g elndke

T 6j 6ko ztatS a I ej

v

e

greh aj t 6s 616 r

az

alilhbiak

3

'l

Az onkonn ilnyzat ad6ss6got keletkeztet6 iigyleteib6l
ered6 fizet6si kcitelezettsdg
megdllapit6sa
Eloterjeszto : Kocsik Lilszlo polg6rmester

4'l

Az Onl<orm funyzat 201g. 6vi kcilts6gvetds6nek
megt'rgyaldsa
El6terj eszt6 : Kocsik L6szl6 polg6rmester

5./

Inditvdnyok,javaslatok, akturilisfeladatok

A kdpviselo testtilet a napirendi pontokkal egyet6rt

l./

es

r6t6r azok megt1rgyalfsina.

Tfljfikoztat6 a rejdrt hatfridejri hathrozztok v6grehajt6s6r6l

Kocsik L6szl6 polgdrmester: ismerteti

a

lejdrt hatriridejri hat;rozatokat.

Kissikdtor Kcizs69 Kdpvisel6_testr.iletenek
/20 | 8. (I. 3 0.) hatfurozata
Polgdrrnester szabads6g titemezdse
4

f,is:i\ritgr Kcizs69 Onkorm6n yzataKdpviselo_testiiletdnek

5 /2018. (I.3 0.) hatfurozata
Bdrleti dijak meg6llapit6sa20

r Kci

1

g. dvre

zsdg

0 nko rm 6n y zat Kepv is e I 6 _ te sti.il etdnek
0.) hattrozata
Rehabilit6ci6s szakdrto kivdlaszt6sa
f,i^s^s f

\at

9

61201 8. (L3

g Onko rm6n y zat Kepvis el o _ te stiil etdnek
0.) hatilrozata
Hitelkdrel e m hat6r ozat m6dosit6s
K,r11

lkator

Kd

zs

d

7 12018. (L3

ator Kozs d g 0nkorm6n y zat Kepvis el o _ te striletdnek
8/20 I 8. (I.30.) hatilrozata
,, Vddj tik meg telepiil dseinket, vddj rik
me g

fp1

f

hazinkat,

Kcizs d g Onko rm6n y zat Kepvis el 6 _ te stiil
etdnek
/20 | 8. (L 3 0.) hatirozata

f5llkator

9

Javaslat az

Almlsi Balogh p6l Alapitv iny thmogatfsina

f cizs d g 0nkorm6n y zat K6pvis e I o _ te sttiletdnek
5: :: i\6]"t
l0 12018. (I.3 0. ) hathrozata
Javaslat a Kissik6tor Fejlesztdsedrt Alapitv6ny
t6mog atisfua

f| | /20
::i\Al"l fcizsdg 6nkorm6n
18. (I.3 0.) hatfurozata

y

zata K|,pviselo_testtiletnek

Javaslat a Kissik6tor Kozsdg Kozhasznri polg6r6r
Egyesiilet tamogatkshra

K 6zseg Onkormiin yzata
I!::i\elol
1212018. (I.3

0.) hatfurozata
Koktel Zenekar felldpdsi dija

Kepvisel6_testiiletnek

I!13 ::12018.
it:T"l f

ci

zs

d

g 6nkorm6n y zar Kepv

(I.3 0.)

hatirozata
Kov6cs Pdter lakhatiisi t6mogat6sa

isel o _

Testril etdnek

Elmondja, hogy az ismertetett hatfrozatbanfoglaltak
vdgrehajt6sra kerriltek.

2'/

vagyonny'atkozatt6terikiiterezetts6gterjesft6se

Ugyrendi
bekezd
lgiirmester

s

(1)

3'/
*:g?ilff?Sivzat

ek, aki
id6re,
aj6t,

ad6ssrigot keletk eztet|iigvlereibdt ered6
fizet6si ktirelezetts6g

h6rom 6vre viirhat6 6sszeg6t hatin ozatban
kell
o-testiiletnek a saj6t bevdtelei cisszegdt,
valamint az ad6ssrigot keletkeztet6
ered6 fizetls.i kotelezettsdgeit e"e"t. legkds6bb a kciltsigveierl ..rra.t.t
g kell megrillapitani.

Hatarozati javaslata:
sttilete a sajit bevdtelei cisszegdt, valamint
az
kotelezettsdgeinek h6rom evie vfirhatd
szerint (1. melldklet) valtozatlan formiiban

nem ldvdn a polgdrmester szavazasra.. kdri
a k6pviseloket,
3 igen szavazattar. ellenszav azat is ',.irtotuoaasmelynek
ndlktil

ppen
f6 jelenldv6,
.3aldbbi hatfirozatot:

Kissikr{to r Kiizs 69 on kormrin y zat Klpvis
er6- Testiilet6nek
az

.nkorm invzatad6ssdgot

ilfrt1,$*tfil!ffii22ounzet6si r.tir.r.".ttr6geinek
megrillapft6s6ra

sttilete a saj6t bevdtelei risszegdt, valamint
az
kcitelezettsdgeinek harom evre v irhat6
zerint (1, melldklet) vlltozatlan form6ban

Hatdrido: azonnal
Felelos: polgdrmester

4.1

Az onkormdnyzat2Olg. 6vi ktilts6gvet6s6nekmegtrirgyaLisa

ogy elkdszrilt az onkorm6nyzat 2019. 6vi
eloterjesztdse, melyet a testiilet tagai a

s szerint a rendelet-tewezet 243.000,_ eFt_os
i elofuilnyzattal kdsziilt el. Az el6terjeszt6sben

bemutatdsra keri.il az cinkorm inyzat
dont6sek sz6mszertisit6se 6venk6nti b
6ltal adott kcizvetett t6mogat6sok, eloirfnyzt
mtikodds es ilgazati feladatok t6mogatds6nak alakukisa jogcimenkdnt,
valam int a 20Ig. 6vben
cdljelleggel juttatort t6mogat6sok.

A rendelet tervezet mellett
ds kimutat6sokat is

a k6pvisel6-testtilet Teszere tftjekoztatasul a kcivetkez6 m6rlegeket
bemutatjuk az Aht. szerint:

a) a helyi

cinkorm6nyzat ktiltsdgvetdsi m6rlegdt kdzgazdasttgi tagol6sb
an, eloir;nyzat
felhaszn6l6si tervdt,
b) tobbdves kihat6ssal j616 dontdsek sz6mszertisitdsdt dvenkenti bont6sban ds d,sszesitve,
c) a kcjzvetett t6mogat6sokat - igy kiilonosen ad6elengeddseket, ad6kedvezm6nyeket
tafialmazo kimutat6st.
d) az Aht, 29lA- $ szerinti tervszdmoknak megfeleloen a kdlts6gvetdsi 6vet krjvet6 h6rom
ds tervezett bevdteli eloirfnyzatainak ds kiadasi eloirtnyzitainak
keretsz6mait fobb
ds az Aht. 29/A. $ szerinti tervsz6mokiol t,i.terro esetleges elt6r6s
:_t:ryI:kban,
lnooKalt.

Ezutdn ismerteti a rendelet-tervezetet, kdri a kepviseloket,
az ismertetds ut6n mondj6k el
vdlemdnyiiket az el6terj eszt6ssel kapcsolatosan,

KISSIKATOR KOZSEGI ONKORMANYZATAruNX
....12018. (tt.14.) cinkorm6nyzati rendelet
az 6n korm lnyzat 201 g. 6vi kcilts6gvet6s6r6l

Kissikdtor Kozs6g onkorm6nyzat kepviser6-testurete

az Alaptdrveny 32. cikk (2)
bekezdes6b_en meghat6rozott eiedeti jogalkot6i hat6sk616ben,
az Alaptorveny
bekezd6s
pontj6ban meghat6rozotl feradatko16ben az onkormdnyzat32. cikk (1)
2018. evi
koltsegvetes616l

f)

a kovetkezokel rendeli el.

1.S A rendetet hat6lya
(1)

a kepvisel6testuletre, annak bizotts6g6r
irdnylt6sa ald tartozo kolts6gvet6si szervre teried ki.

A. rendelet hat6lya

2. S A kcilts6gvet6s bev6telei 6s kiadisai

a 6s az onkorm6nyzat

(1) A kepviselotestulet az dnkormdnyzat2olg.
evi k6lts6gvet6s6t:
243.000.000,-

243.000.000,-

Ft

Kdtts6gvet6si bev6teilel

Ft Kcilts6gvet6si kiadissal

iillapitja meg.

(2) Az (1) bekezdesben.megSllapitott koltsegvet6si
bev6telek forrdsonk6nti, a k6tts6gvet6si
kiad6sok jogcimenkentiheg'oszlasat.o;ko;;;nyJati
szinten, tovdbbd a finansziroz,si
6s kiaddsokat a-rendelet 7. t me,trcxiete arapjdn
nataroiimeg a kepvisetoi""ffEl:-"t
(3)

A

(4)

A

bev6telek 6s kiaddsok eloiritnyzat-csoporlok,
kiemelt el6iranyzatok 6s azon belul
kotelezo feladatok, onk6nt v6llalt feladatok,
arrrri
(6llamigazgat6si) feladatok szerinti
bont6sban az 1.2., 1.3., melt1ktetek szerint
i'lfapitia meg.

miikodesi

6s

felhalmozdsi

bev6telek 6s kiaddsok eloirilnyzatai m6rlegszeru
bemutat6s6t onkormdnyzati szinte n a 2.1.
6s a 2.2. mettektet r*szretezi.
3. S A kcilts6gvet6s r6szletez6se

A K6pvisel6{estulet az onkorm ilnyzat 2018, evi
szerint Sllapltja

(1)

meg:

koltsegvet6s6t
r6szletesen
!

a

k6vetkez6k

Az Onkorm any,zat ad6ssdgot keletkezteto
ugyletekbol 6s kezessegvdllaldsokb6l fenn6l16
kdtelezetts6geit nem regesla rta om m a I a
3. m e r | 6 kt et rlszretezi.
Az Onkormanyzat saj6t bev6teleinek r6szletez6s
6t azadossdgot keletkezteto ugyletb6l
szArmazo tSrgy6vi fizetesi kotelezettseg
megailapitatar.tor a 4. mell6ktettartalmazza.
ilnvzat 2018' 6vi adoss6got keletkezteto feiteszt6si
c6tja it az 5. mel1k6t
I

'(2)
(3)

k:,Jg(4) Az onkorm6nY=?t
.

k6lts6gvet6s6ben.

beruh dz6son k6nti r6szret

(5)
(6)

szerepl6 beruhdz6sok

me,*k^t

szerint hagyja j6vd.

(7)

A 2' S (1) bekezd6s6ben meg6llapitott bev6tetek 6s kiad6sok
6nkormdnyzati
megoszlSsdt'

letsz6m6t a

(8)

kiaddsainak

..zeseia 6. m e I t e k I er rr"ii ni-r..,, tilrozza meg.
Az onkormdnyzat koltsegveteseben szereplo fel0jitdsok
kiaddsait fehijitdsonkent
nemleges tartarommar a 7. mett'ktet szerint
reszretezi.
Az EU-s tdmogat6ssal megval6su16 programokat 6s projekteket,
valamint az
onkorm6nyzaton
.kivul megva'i6sul6 projettEkhez va16 hozziljdrulast a g.

6;

T,"Y"1(enged6lyezeti)

9.1 ., 9.1

,1

.,9.1

.{.

letszd

m etoiranyzatot ei a r< 6zfogtatkoztatottak
hat'rozza meg.

szamu met6kret szerini

Az onkorm lnyzat a kiad6sok kozott c6rtarlar6kot
nem 6ilapit meg.

4. g Az eldirlnyzatok m6dosit6sa

(1) Az OnkormSnyzat bev6teleinek 6s kiad6sainak
modosltSsdr6l,
a kiad6si el6irdnyzatok
--kozotti dtcsoporlosit6sror
a k6pviser6testuret dont.

5. S A kcilts6gvet6s v6grehajt6s6nak ellen6rz6se

(1) Az onkormdnyzati koltsegvet6si szervek ellenorz6se
a belso k
val6sul ffieg, merynek retrehoz6s66r1, ,u[.:ot"tere,t
6s
.nkormdnyzat eset6ben a jegyz6 az intlzm
,
ny.k
..
"rltuo"n
(2)
a belso

n

z

ellenorz6s kialakitSsd rol azozd Kisterseg Tobbcel6
T6rsul6s
-A megferer6 mrikodtetesrdr 6s a fuggeilens6g uiitosltasaror . jegli6
6. g 2616 6s vegyes rendelkez6sek

(1) Ez a rendelet a kihirdet6st koveto napon lep
hatdlya, rendelkez6seit
napjdtol kell alkalmazni.

Kocsik LAszlo
polg6rmester

Hozzdszolils nem

201g. janudr

Henyecz Sdndorn6
jegyz6

l:ydl u

polg6rmester szavazdsra kdri a k6pvisel6ket,
I igen szavazattai, .tt.n szavazat ds tart6zkod6smelynek
n6lktil

^ f6 jelentevo,
eredmdnyekdppen 3
megalkotja az alilbbi rendeletet:

KISSIKAToR K6ZSEGI oNKoRMANYZATATAT
12018. (l l. 1 4.) <in korm6nyzati rendelet
.1
az cin ko rm ilnyzat ZO1 g. 6vi icitts6gvet6s6r6l
A rendelet teljes szdvege a jegyz6konyv melldkletdt
kepezi.

5,/
-

Inditvdnyok,javaslatok,aktuflisfeladatok
Atuhdzott hatdskiirben hozott cri)ntdsehrflr

beszdmord

Kocsik Ldszlo polg6rmester ismertet i az elSterjesztds
szerin tibesz6mol6j6t, melyet a
kdpvisel6k a meghiv6val egytitt megkaptak.

Hattrozati iavaslata:
Kissik6tor Ktizsdg onkorryinvlat Kdpvisel6-testtiletdnek
dontdse, hogy a polg6rmesternek
atadott hataskordb e tartoz6 feiadat zoil .
evi ell6nasdr6l sz6l6 beszrimol6jrit elfogadja.

Hozztszolits nem

1.

llydl a

polg6rmester szavaztsra kdri a kdpvisel6ket,
J igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkodrlsmelynek
n6lkiil

- fo jelentevo,
eredmdnyekdppen 3
meghozza az alabbi hatfu ozatot:

Kissikritor Ktizs6g Onkormdn yzat Klpvisel6-testiilet6neh
l8l20t9. (II.t3.) hatilrozata
.
Atruhhzott h atiskiirb en hozott diint6s ekr6l beszdm o16
Kissikator Kozseg onkormlnrzat Kdpvisel6testrilet6nek
dcint6se, hogy a polgrirmestemek
6tadott hat6skcireb e taftozo feladat zoil
,6vi ell6t6s6r6l sz6l6 besz6mol6j 5t elfogadja.
Hatdrid6 : 6rtelemszerii
Felelos: polgdrmester

-

Energetika ptilydzat

polg6r
abirillo
ttsdg az

6

ikai piiyizatnak aklzbeszerztse

atunlnat abirtiatijegyz6k<inyvet.
tdshoz6knak:

Az lwdnyes ajrinlatok a felhivdsban megh
Kbt.76-78. g-ban foglaltakra tekintettel tci

edvez6bb drvenye s 6r aj {mlatot tette.

A birril6 bizottsdg.iavasolja a dontdshoz6\Tk, hogy
azelj6r6st nyilv6nitsa eredmdnyesnek
nyeftesnek a H6dos Epker Kft._t hirdesse ki.

6s

Hatitr ozati j av aslata:

sttiletdnek dcjntdse, hogy a TOp _ 3.2.1_15 _
abirillo bizotts6g javaslatdt elfogadta 6s a
H6dos Epker fft.-t hirdette ki32.5g3.445._ Ft

Hozzdsz6lfts nem
u polgdrmester szavazisra k6ri a kdpvisel6ket, melynek
^12y6!
eredmdnyekdppen 3
fo jelenldvo, I igen szavazattit, ettenszavazat ds tart6zkod6s
ndlktil
me gho zza az alihbi hat6r o zatot:

ToP -

Kissikdtor Kiizs69 onkormrin yzat Klpviser6_testtilet6nek
19 12018. (II. 13.) hatilrozata
3'2'l-15 -Bol-2016-00025 azonosit6 szr{mri projekthez
kivitelez6 kivr{laszt6sa
striletdnek dcjntdse, hogy a TOp _ 3,2.1_15 _
1616 bizotts6g javaslat6t elfogadt a 6s a
dos Epker fft.-t hirdette UilZ.SsZ.+45,_Ft

Hat6rid6 : drtelemszeni

Felel6s: polg6rmester

-

Kocsik Jdnos levele

A Kdpviselo-testtilet tudom6sul vette a titjekoztatkst.

-

Jelzdlogjogbejegyzds
VP 6-7,2.1.2-1 6 k6dsz6mf
,,A viddki t6rs6gek
ithoz az ciner6 es az el nem sz6molhat6
zati penzforgalmi sz6ml a-hitelt, likvi d hitelt

zati tulaj donban I dv6 ingatl anokat : Kdzii
ssd gi
) Kissik6tor, Szabadsdgut 14., Falumrizeuri
Hatitr ozati i av aslat a:

tdnek drint6se, hogy a Korona Takardk
pdnzforgal mi szdtmla_hitel, likvid hitel
engedely ezi a jelzillo ggo g bej egyzds6t:
6s) 193-es hrsz.
2-es hrsz.

A

testril et

a

j elzarogtro g b ej e gy z6s dhez mindkdt ingatl
ann6l ho zz6j 6rur.

Hozzdszoltts nem

l:ydl u

polgdrmester

szavazttsra kdri a k6pviseloket, melynek
- fo jeledevo,l
eredmdnyekdppen 3
igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkodris
n.lkril
me ghozza az alabbi hat6r o zatot:

Kissikdtor Kiizs6g 6nkorm6n yzat Klpviser6-testiilet6nek
20 /2018. (II. 13.) hatitrozata
Jelzr{logiog bejegyz6s

12-es hrsz.

A testtilet a jelz6logjo gbejegyzesdhez mindkdt
ingatlannril hozziifrur.

Hat6rid6: 6rtelemszerti
Felel6s: polgdrmester

Tdbb napirendi pont, hozzilszolts nincs a
folytatj a tov6bb munk6j 6t.

nyilt testtileti iil6sen, ezdft a testtilet z6rt tildsen

