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Kdsztilt: I(issikd.tor kozsdg Kissikdtor I

6zse g Onkorm6ny zatAnak hivatali helyi sd gdben, az
Onkormdnyzat I(epvisei o- testrile tenek 2 t18. mfjus 29. napjdn 9w 6rdt6l megtartott kdpviselS
testLileti tildsdn.
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Kocsik Lfszl6 polgfrrnester kcjszonti a
elenteket, majd meg6Ilapitja a testtilet hatfrozat
kepessdgdt, mivel 5 fo k6pviselobol 3 foJelenvan, I(ovdcs L6sz16 ds Maruzsi.l6nos teleptildsi
kepviselok t6volmalad6sukat elozetesen jpleztdk,
Ezutan isrnerteti a javasolt napirendi pohtol<at:

1.1

.Iavaslat a

2t

T

TAI(, TER megvitatds6ia, elfogad6s6ra
Elotelj eszto : I(ocsik Ldszlo polgdfmester
ekozLato a lej 6rt hat6ri dei ti
tok vdgrehajt6s616l
El 6terj eszto : I(ocs i k Ldszlo polg6f'mester
a.1

3t

Javaslat az ev es osszesitett belso e]llenorzdsi j elentes elfogadasdra
Eloterj eszto : Kocsik LinzIo polg6.{mester

4l

Javaslat a2017, evi koltsdpvetds
Eloterjeszto: I(ocsil< L6szi6 pol

5l

Javaslat

a

201S-ban

rnegrer

rnegt6rgyal6sdra

Eloterjeszto: Kocsik Llszkt polgd

ad6s6nak elfogad6s6ra

ezesr'e

keriilo Falunap- ds

CiombafesztivdL

6t

.Tavaslat

a Teleptildsi tdmogat6sr6l

az egyeb szoci6lis ell6t6sok m6dosit6s6r6l

sz6l6

rendelet mddosit6sdra

7l

Inditvdnyok, j avaslatok, aktuflis

A

naprrenclekre vonal]<ozo javaslat
szerint:

t.t

TAK, TER megvitatd
Eloterjeszto: Kocsik Lasz16 pol
Javaslat a

2t

T6.iekoz:.tato a

3t

Javaslat az 6ves osszesitett belso

Iadatok

t a kdpviselok egyontetrien elfogadjrik az alttbbidk

a, elfogadds6ra

ester

lej6rt hatdrideiir ha
Eloterjeszto: I(ocsik L6szl6 pol

Eloterjeszto: I(ocsik Ldszl6 pol

4t

tok vdgrehajtds616l

Ilenorzdsi j elent6s elfo gad6s6ra
ester'

Javaslat a2017. dvi koltsdsvetds

mad6s6nak elfosad6s6ra

Eloterjeszto: I(ocsik L6szl6 pol

5t

.lavaslat

a

2018-ban

rneg

ezdsre keltilo Falunap-

ds

Gombafesztivdl

megt6r'g;yal6sdra

Eloterj eszto : I(ocsik Ldszlo polgd

6./

.Tavaslat

a 'Ieleprildsi t6mogatdsr6l

az egyeb szoci6lis ell6t6sok m6dosit6sar6l

sz6l6

lendelet modosit6sirra
7

.l

Inditvdnyol<, javaslatok, aktudlis

ladatok

A kepviselo testtilet a napirendi pontokk I egyetdlt

I.l

Javaslat a TAK, TER megvitat

ds

r6tdr azok megtitr gy a\6stra.

6ra, elfogadfs:{ra

Kocsik Ldszlo polg6rrnester elmondja

ismerteti a Teleptildskdpi Arculati I(dzikcjnyvet,

rrieiyet a kdpviselok a rneghiv6val egyritt

gkaptak.

Isrlertetds utan keri a kdnviselok
Alculati l(dzikon1,i, tervezet elfogad6sdt,

yel, a maga rcszerol javasolja a Teleptildskdpi

I

Tatdlozati iavaslata:

Kissikdtor Kozseg Onl<olmd:nyzal|nak Kdpviselo- testtiiete itgy dcint, hogy a hatfirozat
e lfb gad.j a
Teleptileskdpi Arculati I(dzikdnyvet,
A I(dpviselo-testiilet felkdri a polgdlm telt, hogy gondoskodjon a Teleptildskepi Ar-culati
Kdzikonyv monitoroz6sa dldekdb en az
orminy zat ho nl apj 6n val6 to v6bbr kozzetel.e I dr-o l,
mel leklete szeri r-rti tartalomrnal

val arn

i

nt a szak h at6 s itgol<

r

e

szere toltdr-ro

nem l6ven a polg6
eredmenyekeppen 3 f.o jelenldvo kdpvi
ndiktil rneghozza az alitbbi hatttroz,atot:

Hozzdszolits

egktilddsdrol.

ter

szavazasra kdri a kdpviseloket, melynek:
szavazattal, ellenszav azat es tarlo zko d6s;

i, 3 igen

Kissik:itor I(iizs69 On
471201

Telepiil6s

miny zat K6pvis el6 -testiilet6n ek
(V.29.1hatfrozat
pi Arculati K6zikiinyv

or

I(issik6tol I(6zsdg Onkorrnany zatinak I(dpviselo- testtilete rigy ddnt, ho5;y a hattrozat
mellel<lete szerinti tartalommal elfogadj

a Teleprildskepi Arculati Kdzikcinyvel..
Kdpviselo-testtilet felkeri a polg6
tert, hogy gondoskodjon a Telepiililskdpi Arcuiati
I(dzikonyv monitorozdsa drdekdb en az nkolm6nyzat honlapj 6n val6 tov6bbi kozzetete\ercl,
valamint a szal,lhatos6sok rdszere tort
megktilddsdlol,

A

Ilatarido : drteiemszerti
Felelos : Kocsill Ldszlo polg6rmester'

I(ocsik Ldszlo polg6rrnester ehnondja hogy a teleptileskdp vddelmdrol

s;2616 rendelel.tervezetet, az eloterjesztdst ds a rendelet ervezet indokl6s6t a kdpviselok a me6;hiv6val egytitt
megkapt6k, ismerteti a rendelet tervezete , meiy a jegyzokonyv mellekletetkepe,zi.

Ismertetds ut6n lcdri a kdpviselok velen
elfogadirsdt,

a maga reszerol javasolja a rendelet-tervezert

Hozzdszolils6t egyetlen kdpviselo sern Lzi, ezert a polg6rmester szavaz\sra kdri a testriletel.,
melynek eredmdnyekeppen 3 fo iele
6 kepviselo, 3 igen szavazattal, ellenszavazat ds
tartozkodds ndlkLil megalkotjak az alihbi lendeletet:
I(iss ikritor Kiizs69 Onk

m fny zata K6pvis el6-t es tii let6n eh
4t20r8, (v.30. iinkormf nyzati rendelete
a telep l6sk6p v6delm616l

A

rer.idelet teljes szdvege a jegyzokonyv

Farkas Istrr6n f.odpitdsz tavozik

2.1

TAj6koztat6

a:z tildsr.o

alej|rthatfridejii

Kocsik Lriszl6 polgf rmester: isnterteti

atir ozatok

I

ej

v6 greh aj

tf

s

616 I

6rt hatdridej u hat6ro zatokat.

Kissik6tor I(ozsdg OnkormAn y zaI I(epvi lo-testtiletdnek
461201 8. ry.23.) hatdrozata
a 27 1201 8, (III.27.) hattuozat modositd
Elmondja, hogy az ismertetett hatiroza

n foglaltak vdgrehajt6sla keliiltek.

3.1

Javaslzrt az 6ves iisszesitett bels

ellen6rz6si j elent6s elfogadfsrira

Kocsil< Lriszl6 polgdrmester |tadja a
ismerteti a I(dpviselo-testtilettel, hogy
belso ellenorzdslol szolo 3701201I. (
ellenorzdsi veizelo felelos az dves elle
elkdszitett dves ellenorzdsi jelentest a za
terjeszteni, A I(issiklitol I(ozseg 0
tapasztalatairol kdszitett dves elleno
egyzokdnyv melleklet et \<epezi.

Henyecz S6ndornd jegyzonek. Henyecz S6ndornd
koltsdgvetdsi szelvek belso kontrollrendszerdrol d:s
Ii.31,) Korm.rendelet 49. g-a ertehndben a belso
i j elentds elkdszit6sd erl. Az onkorm6ny zatnal<
szdmad6ssal egyidejuleg a kdpviselo-testiilet eld kell
rmdnyzatdnii vegzett 20117. dvi belso ellenor.zd:s
jelentdst a rneghiv6val egytitt megkapt6k, mely a

I(ocsik LdszIo

aslata:

.1

haIfuozali

I(issikdtol K-cizseg

Kdpviselo- testrilete Kissil,:6tol I(ozsdg
Onkorm6nyzati Hivatalnak 2ClI7. dvi belso

Onkormfnyzatd
Orrkormdnyzatdnak ds a I{angonyi
el lenorzds tapaszlalatairol l<eszitett e
belso ellenorz;dsi feladatok elvegze
melldklete szerint elfogadj a,

Hozzirszoltts nefir

ldvdn

a

polgArm

fo jelenldvo kepvi

eredmenyekdppen 3
nelkr-iI nteghoz:za az al6bbi hatfuozatot:

Kissik:itor I{iizs69 On

eller-rorzdsi jelentdst,

illetve a 2017, dvre tervezett
eredmdnydt megt6r'gyalta ds jelen hatfuozat

e[ szavaza$a Kerr a kepviseloket, melynel<
lo. 3 igen szavazaltal, ellenszav azat es tartozkod6s
r m 6ny znt K6 pvis el6-tes

tiilet6n ek
(V,29.) hattirozat
I(iss ikrito r Kiizs 69 On ko rmdn y zatina 2017.6vi bels6 ellen6rz6s 6ves ellen6rz6si jelent6s
o

48t201

I(issikatol Kdzsdg

Onkormanyzata ak Kdpviselo- testtilete I(issik6tor I(ozsdlg
Onkorrn6nyzatiinal< is a IJangonyi I, izos Onkolmdnyzati Hivatalakl 20f7. dvi belsri
ellenolzds Iapasztalatairol keszitr:tt d
ellenorzdsi jelentdst, illetve a 2017, dwe teruezett
belso ellenorzdsi feladatok elvegzese ek eredmdnydt megttngyalta ds jelen hatirozal
rnell eklete szerint elib gadj a.
IJat6r'ido : drtelemszeru
Feielos : polgarrnester

A 201L evi belso ellenorzes

tapaszLalala 16l keszitett dves ellenolzdsi jelentds a jegyzokcinyv

melldkletdt kdpezi.

4.1

Javaslat a 2077.6r,i kiilts6gvetes zir szfimaclds 6nak ellb gad{s 6ra

i(ocsik Ldszlo polgfrmester elmondja, hogy a 20L7. evr gazdtlkod6sr6l sz6l6 rendelettervezetet, az eloterjesztdst ds a lerndelet rvezet indokl6s6t a kdpviselok a meghiv6val egytitt
rrregkaptlk. isnierteti a lerrdelet tervez
, mely a jegyzokonyv melldkletet kepezi. I(tilorr
kierreli a t|.jekoztato t6bl6kat, azok k Lil is a vagyonkimutat6sr6l szolo 7.1, 7,2, -/.3, 7.Ll
tabl6kat.
Isrnertetes utd.n
elfogad6s6t.

keli a kepviselok vdlern

a maga reszercI javasolja a rendelet-tervezet

A kdpviselol< a.201J, evi gazddlkodasr6l szolo rendelet tervezettel egyetertenel,l.
Hozzitszol|sat egyetlen kepviselo sem j Izi, ezert a polg6.r'mester szavazdsra keri a testtiletet,
melynek eledrndnyekdppen 3 f6 jelen
kdpviselo, 3 igen szavazattal. ellenszavazat e:s
tartozkodds ndlkril megalkotj6k az al6bb

Kissikftor I(iizs69 On ormf nyzat I(6pvis el6-testiilet6nek
5/2018, ry.30. iinl<orm 6nyzati rendelete
a 2017. 6vi
zigyi terv v6grehajt:{sf 16l

A rer-rdelet teljes szovege a jegyzokonyv

5.1

Javaslat

a

2018-ban

meg

lekletdt kepezi.

dez6sre l<erii16 Falunap-

6s

Gombafesztivei

megtf rgya16s:{ra
I(ocsil< Liszlo polgdrmest er titjekoztatja kdpviselo-testriletet, hogy mivel mdg nem 61lt cissze
progran, igy nem tudnak
i clontdst hozni a kciltsdgekrol, igy javasolja, hogy a
kcjvetkezo kdpviselo-testrileti tildsen is
vitassak eztmes.
tel.lesen a

6./ Javaslat a 'Ielepiil6si tfmogat6sr6l s az egy6b szoci6lis elkitfsol< m6dositfsfrdl sz6l6
rendelet m6dositfsdra

Kocsik Lfnzlo polg6rmester elmondj a,
ell6t6sok rnodositds6rol szol6 rende
megkapt6k, isnelteti a rendelet tervezet

a teleptilesi tdmogatttsr6l ds az <:gydb szociflis
-tervezetet a kdpviselok a megh.iv6val egytitt
, mely a jegyz6kdnyv rnelldkletdt kepezi,

Ismertetds ut6n kdri a kdpviselok ve
elfogaddsat.

inyel, a maga reszerol javasolja a rendelet-tervezel

A kepviselok a teleprilesi

s az egyeb szocialis e1l6t6sok m6dositds6r6l

tdmogat6sr6l

sz6l<i

rendelet terrrezettel egyetefienek.

Hozz|szoI|sdt egyetlen kdpviselo sem je t, ezert a polg6rmester szavaz6sra kriri a testtiletet,
r.nelynek eredmenyekeppen 3 1'o jelenl vo kdpviselo, 3 igen szavazattal, ellenszavazat e:;
tartozkod6s ndlktil nresalkori6l< az al|bbi ndeletet:

6ny

zat K6 pvis el6 -te stii I et

rminyzati rendelete
telepi.il6si tfmogatfsrril

6s

az egyEb szoci6lis

6dositfsd16l
-testrilet a szoci6lis rgazgatdst'ol es szocidlis
tdrvdny (a tov6bbiakban Szt.) l. $ (r])
(3) bekezdes b, pontj6ban 26, {)-ban, 32. g (3)
) bekezddseben,92. $ (1)-(2) bekezddsdben a
132.$ (4) bekezdds a) ds g) pontjdban dp aB4lF,. g -ban, kapott felhatalmazhs alapjin az
Alaptolvdny 32. cikk (2) bekezddsdben (s Magyarorsz6g helyi dnkorm6nyzatatirol szolo 201l.
evi CLXXXXX. torvdny 13. {i (1) bpl<ezdds 8. pontjAban meghatinozott feladatkordben
eli6r'va l(issikdtor Kdzsdg Onkorm6nyzft Kepviselo-testrilet 312015. (II.11.) onkor-nttnyzati
rendelete a teleptildsi tanogatds16l es az egyeb szoci6lis ell6t6sokr6l m6dosit6sdr61 a
kovetkezoket r:endeli el :
1.$

(1) I(ssikatol I(ozsdg Onkormhnyzat Kepviselo-testtilet 312015.
rendelete a teleptildsi tdmogatttslol
hat6ly6t veszti.

ds

z

(II.1 L) onkolm6nyzati
egyeb szocidlis elldtirsokr6l 7. $ (3) bekezddse

2,$
I(i ssikdtor Kozsdg Onkormdnyzat I(epvi elo-testtilet 3 12015. ([.1 1 .) onkorm 6ny zati lendelete
a teleptildsi tdrnogatdsrol ds az egyeb
i6lis ell6tdsokr6l 8. $ (l) bekez<Jdse helydbe a

kdvetkezo rendelkezds ler::
A polg6rnresterr az elhur-iyt szemdly e
temetesi tdn-rog;atdst allapit meg annak,
ds a csal6djaban az egy f'ore eso jo
legkisebb dsszegdnek c)00 yo-irI nern hal

temettetdsdnek kcjltse geihez v alo h<::zzttj6rulaskdnt
a rneghalt szerndly eltemettetdsdrot gondoskodoll
edelem az lregsegi nyugdijminimurn mindenkor.i
lja rneg.

ki

3.$
(

1

) Jelen rendelet a kihirdetdst koveto

n ldp hat6lyba.

Kocsih Liszl6
polgf rmester

A rendelet kihirdetdsre kerr-ilt 2018.m61

Henyecz Sfndorn6
jegyzii

30-6n.

Henyecz Sdndornd
jegyztt

7,1
-

Inditv6nyol<,.javaslatok,aktu6lis 'eladatok

Kissikr{tor I(iizs69 I(iizhasznri

olgf 16r Egyesiilet tfmogatfsi h6relme

I(ocsik Ldszlo polgdrmester elmondj a, ogy a 2018, dvi koltsdgvet6sben elkiilcjnit6sre kenilt
60.000,-Ft, azaz Halvanezer forint td ogatdst biztosit a Kissik6tor Kozs;dg Kozhasznri
Polg6ror egyestilet reszdre, ennek alapja tfmogat6st kdr a Polgdrorsdg rnukoddsdhez.
I{atiirozat i .i avlrs I ata

:

I(issik6tol Kc,zsdg Onkormdnyzat K viselo-testiilete dcintdse, hogy az onkormdnyzat
60,000,-Ft, az,az Hatvanezer forint
rnosat6st biztosit a Kissik6tor Ktizsdg Polg6lor
Eg),estiletenek az dv folyam6n felmeriil( dologi kciltsdgeire.
Fel hatal rnazza a polgitrrnestert,

hogy

a

rnogatasi szerzodestirjaal6, ds az oss:zeg 6tutal6s6rdl

gondoskod.jon,

I(ocsik Liszlo polg6rmester javasolja a
penz odaiteldsdrrol.

dpvisel

Hozzlszolfis nell levdn a polgd
eredmenyekeppen 3 fo ielenldvo, 3 i
ntegh.ozza az al|bbi halirozalot:

ster szavazdsra keri a kdpvisel6ket, meiynek
n szavazattal, ellenszavazat ds tartozkod6s ndlktil

I(issil<6tor Kiizs69 On
49t20r
Ifi ssil<{tor Ktizs6g I(iiz

o

o

-testtiletnek, ho gy donts enek az elkrilonite tt

zat K6pvis el6 -testiilet6n ek
(Y.29,) hatfrozat
ri Po19:{16r tr gyesiilet trimo gatr{ser

r mhny

I(issik6.tor I(ozseg Onkolnr6nyzat I(d viselo-testtilete dontdse, hogy az onkorm6nyzal
60.000,-Ft, azaz Flatvauezer forint
gatist biztosit a Kissikator Kozsdg Polg6rol
Eg),estiletenel< az ev [olyamdn felmertilo
logi koltsdgeire,
Fellratalrnazza a polgitr'n-iestert, hogy a td

gat6si szerzoddst ftjaal6, ds az osszlegitutaldsfuol

gondoskodjon.
Flat6rido: azonnal
Felelos: polgarmester

K6relern tiirki hatirozat kiadf
I(ocsik Lhszlo polgdrnt estel elmondj a, gy Medve Istvdn Bflint 3627 I{issikdtor, Szabads6g
[rt 8, sz6m alatti lal<os azza] a kerdssel rdul az Onkorrndnyzathoz, hogy a kissik6tori 51/:i
helyrajzi sz6n-rit beltertileti ingatlan von kozttsftban az Onkorm lnyzatot megilleto bedpitesi
kotelezettseget tordlni sziveskedjiir-rk.
Hatarozati

.l

avasl ata

:

I(issih6tor I(ozseg Onkonnfuiyzat
5113 helyrajzi sz6mir belter.rileti
bedpitdsi kotelezettseg tdlldsdhez,

lo-testtilete dontese, hogy hozzfifnul a kissik6tori
megilletti

n vonatkoz6sftban az Onkormdnyzatot

A Kdpviselo-testiilet felhatalmazza a pol

Hozzitszolils nem levdn a polgd
eredmdnyekdppen 3 fo jelenldvo, 3 i

ert, hogy azigyben eljdrjon a Frjldhivatalnd,l.

n

szavazhsra kdri a kdpviselcjket, melynek
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil

me gho zza az al 6bbi hatttr o zatot:

Kissikritor Kiizs6g Onfrormf n yzat Klpvisel6-testiilet6nek
50/2010. N,29.\ hatirozat
Tii 116 hatir ozat l<iadris a
I(issikdtor Kozseg Onkorm6nyzat Kdp
lo-testtilete dcintdse, hogy hozzajarul a kissik6tori
5113 helyrajzi sz6mu beltertileti I
an vonatkozdslban az Onkormfnyzatot megilleto
bedpitdsi kotelezettsdg torldsehez.

A Kdpviselo-testrilet felhatalmazza a pol rmestert, hogy az iigyben elj6rjon

a

Foldhivataln6l.

Hat6rido: azonnal
Felelos: polg6rmester'

Tobb napirendi pont, inditv6ny, java
megkdszoni a rdszvdtelt ds 09r orak

ik L6$zl
polg6nnester

I6s nem l6vdn

:l.stx

Kocsik Liszl6, polgfrmester

