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Indí tványok,javaslatok
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1.1

pontokra vonatkozó javaslatát a ké pviselők
egyöntetűen elfogadják

Beszámoló alejártlratáridejű határozatokvé grehajtásáról
Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

2./

Vagyonnyilatkozatté teli kötelezettsé gteljesí té se
Előterjesztő: Ügyrendi bizottság elnöke

3,1

4.1

Javaslat az Önkormányzat2020.é vi költsé gveté sé nek
megtárgyalása, elfogadása
Előterjesztő: Kocsik Lászlő polgármester

Javaslat az önkormányzat2019.é vi költsé gveté sé rrek
módosí tására
Előterjesztő

5.1

:

Kocsik Lászlő polgármester

Indí tványok,javaslatok

A ké pviselő testület ráté r atárgyalandó napirendi pontokra.

1,1

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vé grehajtásáról

I(issil<átor l(özsé g Ötlkclt.rrtein),za1 l(é 1.1viscl(j-tcstiilcti:Ilcl<
| /2020. (].28.) határozata
A 2020. é vi költsé gveté st megalapozó dönté sek meghozatala

kissikátor közsé g Önkormán yzat ]Ké pviselő-testületé rrek
212020. (I.2 8.) határozata

A Volánbusz menetrend rnódosí tásárrak elfogadása

kissikátor közsé g Önkormán yzat ké pviselő-testületé nek
3 12020.

(I.28.) határozat

Polgármester szabadság ütemezé se

Ki
4

ss

i

kátor [{cizsé g Önktlrtn iltryzat l(ópv isc

l

(j

-tcsrii l cté nclt

/2020. (1.2B.) határtlzata

Bálon fellé pő drja

kissikátor közsé g Önkormán
5

12020.

(I. 2

ké pviselő-testületé nek

8.) határozata

kissikátor közsé g Önkormán

y zat mé rlegé té rintő v áItozás

ki ssikátor közsé g Önko rmán

y zat ]Ké pv iselő -testületé nek

6

12020. (I.28.) határozata

Hangonyi közö s Önko

rm án y

kissikátor közsé g Önkormán
7

zati Hiv ata| alap í tő oki ratának

y zat

el

fo gadás a

ké pviselő-testületé nek

/2020. (I.28.) határozata

Harrgonyi közös

Önkormányzati Hivatal szervezeti é s Működé si szabály zatánakelfogadása

kissikátor közsé g Önkormán
8

y zat

y zat

ké pviselő-testületé nek

12020, (I.2 8.) hatátozata

Törvé nyessé gi felhí vás közmeghallgatás

elmaraclási miatt

Illlrrorrcl.ja, hog1' n7 istncrl,ctctt ltittlirozatbari í ilglaltal<
vé grchirjtzisra l<crültcii,

3

2.1

Vagyonny ilatkozat té teli kötet ezettsé gtelj esí té se

Kocsik Lászlő Polgármester átadja a szőt Kocsik Szabolcs
Ügyrendi Bizottsági elnöknek, aki
elmondja, hogy a 2Ol1. é vi CLXXxxx. törvé ny
39. § (1) bekezdé sé ben előí rthatáridőre
2019,01,31, naPjára minden telePülé si ké pviselő es
a iJgarmester ú r is benyú jtotta saját,
valaminthozzé ú artozójavagyonnyilatkozatát.

3,1

Javaslat az Önkorm ányzat2020. é vi költsé gveté sé nek megtárgyalása,
elfogadása

Kocsik LászIŐ Polgárrrrester cIlnoncl.ja a l<é pviscl(i-testi.iletncI<. hogy
trz állarlllráztartasról szóló
2011, é :'i CXC]V, tÖrvé rrY 2L)lA.
a
kö
zóptiivú
t
tervezé
s
l<eretein beltil előí r,ia a Stabilitási Lv.
§-a,
45, § (1) bekezdé s a) 1lontja fbllratalrnazása alap.iárr. hogy
az örrkortnátryzatol<tlztl< az adósságot
l<eletkeztető Ügyletekhez tÖrté nő ho,z,zá,járulás ré szletes
szabályairtil szóló 353l20l 1. (X]L30.)
I(ol'nr, rencJeletbetr meghatározottal< szerinti sají rt ber,é telcinck.
r,alamitrt a Stabilitási tv.3.
(i) bekezdé se szeritrti acl(lssilgot l<eletl<ezlctő iigyleteiből elec](j lizcl_é si ktjtelezcttsógeinek §
a
l<ÖItsé gveté sié vet kÖvctő lráronl é vre várlrató összegé t
határozatban kell nrcgállapí tani.

A

Ké pviselő-tcstiiIetlleI< a szrjitt bevé tclei ()sszcgé t, valatnilrt
irz a"dóssilgot keletl<czlctő
üg),leteiből ercd(i í jzeté sikötclezettsé geit -_ é r,cnte
legké s(ibb a k(lltsé gveté si rcrrclelet
el í ogaciásiri g kell nregál lapí tan i.

Ug!árczalltey4§]![4;
I(issikátor KÖzsóg Örlkorrrrányzata l(é pvisclő-tcsttilctc a siLját bevé tcIci
összcgót, l,alanrillt az
adósságot l<elctkeztctő tigylctciből crcclő fizetósi kötelczcttsógcincl<
Iráronr óvre r,árhzrtó
Összcgé t a rncllé kclt táblázatban benrttttttottal< szcritlt (1. nlellóklct)
vi.,1toz,atlaIr 1ornlllban

.jtivlrhagyja.

llell'l lé r'é na polgárnlcstcr s,z,avazzisra kóri a ké pviselő]tet, rtre lytrek
eredtrlé nYeké PPerr 5 lő .ielerllé r'ő. 5 igen szavtrzattal^ cIlcllsziLvazer|
é s tattózl<oc]ás né ikül
Ilozzils'zŐláS

trleglrozza az. alábbj Iratározatot:

kissikátor közsé g Önkormányzat ké pviselő-testületé nek
9 12020. (II. 1

1.) határozata

az Önkorm ánYzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizeté si
kötelezettsé geinek
megállapí tására

I(issil<átor KÖzsóg Önkornrányzata Kópvisclő-rcstí ]letc
a saiát bcvé tclci összegót, r,alanrint az
adósságot keletkeztető tigyleteiből crcclő frzcté si l<ötelczcttsé geinek
lrárorrr óvre vár1rató
Összegót a nlellé kelt [áblázatllan betllttatottirl< szcritrt
(l. nle llókl et) r,áltoz.trllan í br.rrrábalt
.jóváhagyia,

Határidő: azorural
llel elős: polgárnrester

I(ocsil< László polgárnrcstcr cIllloncl.itl" hogy cll<ósziilt
az tinl<orntá ny,z,tlt2()2t).ór,i I<cjltsógvotósi

rcrrcielct-tert'ezctc Ós szÖvcgcs clőteriesztósc, rrrclyct a
tcsttilct tagiai a nroglrí vtival cgytitt
rnegkaPtak, Az e lőtericsztós szcrint a rcnclelct-tcrtlczct
l34.000._ clrt-tls bcvóteli cl(iirátlyz,attal
é s l34,000,- eFt-os l<iaciási cIőirányzattal kósztilt cl. Az,clőter"jcsztósbcn
bcttitttatásra l<crül az
ÖnkornrrinYzat lttiltsÓgvcl-Ósé ncl< Inórlcgc. ir tijbbóvcs l<iliatirssal.jilrci
clöntóscl< szát,tlszcrú isí rósc
Ór'enkónti bontásban Ós Össz-csí tvc cólok szcritl1, trz (jnl<ornú nyzat
á,ltal aclott l<özvctctt
támogatásclk, clőiránYzltti l'cliÍ "lasz,nálirsi 1"1,y, í l 202().ór,i
irltalirntls rnűköclós ós ágazati í cla<Jatol<

tárnogatásirr-ral< rrlakrrlirsa

tárnogatiisok.

iogcí mcIrkónt. valamillt

tt

2020. óvbctl cól.iollcggcl

.iirttatott

A

renclelet tervezet rlellett a ké pviselő-testiilet ré szé relájé koztatásuI
a következő trré rlegel<et
é s kinrrrtataisok is berlutatiLrk a,r, Áht. szerint:

a) a helYi
b)

c)

ÖnkorlrlárrYzat l<(iltsé gvelé sirné rlegót l<özgazclasirgi tagolásbart.
cliiirányzat
lelhaszrriilási terr,é t
többé ves kihirtással iáró clönté sel< szánlszcrú í sí té séét r,enké nti
bontástraIl é s összesí tve,
a kÖzl'etctt tánrogtrtásrll<at - í gy különösen acl(;clcngcclóscl<ct, aclcikedyezmé lrycl<ct *
í al,tal maző l< rn Lrtatást.
a' Áht.29lA - § sze'r'irtti tervszlitttol<nalt rtlegí 'clel(icn a költsógvctósi é l,ct l<övető lráron.t
Ós tervezett ber'é teli cl.Őiril"ty'ztltainal< é s liaclirsi clőirittlyzzltainak
kcretszirnririt í .őbb
csoPortokbait. é s az Áht. 29lA § szcrirrti 1crvszánlol<tól törté nő
csctlcgcs clté ré s
indokait,
i

d)

EzuÍ án istrrerteti a retrdelet-tervezetet, ké ri a l<é pvise től< et,
az isnlertefós
é nytikct az. c l őtor-i cszté ssel l<apcso atosan.

r,ól enT

utzit-t

monclják

eI

l

a

HozzászŐ|ás nem lé vé n polgármester szavazásra ké ri
ké pviselőket, melynek
eredmé nyeké ppen5 fő jelenlé vő, 5 igen szavazattal, ellenszavazat
é s tartózkodás né lkül
megalkotja az alábbi rendeletet:

a

5

KISSIKÁTOR KöZSncl öNronvrÁNyza,rÁN,q,x
2 12020. (II. 12.)

önkormányzati

rendelet

az önkorm ányzat 2020. é vi köItsé gveté sé ről

kissikátor közsé g Önkormányzata ké pviselő-testülete az Alaptörvé ny
32. cikk
bekezdé sé ben meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré ben,
az Alaptöwé ny 32. cikk
bekezdé s 0 pontjában meghatározott feladatköré ben az önkormányzat
2020.

költsé gveté sé ről a következőket rendeli el.

(2)
(1)

é vi

1.§Arendelethatátya
A rendelet hatálYaa ké PviselŐ-testületre, annak bizottságára é s azönkormány
zatirányí tása
alátartoző költsé gveté si szervre terjed ki.
2. § A költsé gveté s bevé telei é s kiadásai

(1) A ké pviselő-testület az önkormányzat2020. é vi költsé gveté sé t:
134.000.000,-

Ft

Költsé gveté si bevé tellel

134.000.000,- F't KöItsé gveté sikiadással

állapí tja meg.

(2) Az (1) bekezdé sben megállapí tott költsé gveté si bevé telek forrásonké nti,
a költsé gveté si

kiadások jogcí menké nti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a ftnanszí rozási
bevé teleket é s kiadásokat a rende],et ].]. mellé klete alapjárr határozza
meg a ké pviselő-

testület.
(3)

A bevé telek é s kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok é s
azon belül kötelező
feladatok, önké nt vállalt feladatok szerinti bontásban az ].2., ].3., nlellé klelek
szerint
állapí da meg.

(4) A műkÖdé si é s fellralmozási bevé telek é s kiadások előftányzatai nré rlegszerű
bemutatását
önkormányzati szinten a

2.

]. é s a 2.2. ruellé klet ré szletezi.

3. § A költsé gveté s ré szletezé se

A Ké PviselŐ-testÜlet az önkormányzat2)2). é vi költsé gveté sé tré szletesen
állapí tja meg:

a

következők szerint

(l)

Az ÖnkormánYzaÍ adósságot keletkeztető ügyletekbő]

é s kezessé gvállalásokból fennálló
kötelezettsé geit nemleges tartalom mal a 3. metté ktet ré szletezi.

(2) Az ÖnkormánYzat saját bevé teleinek ré szletezé sé az
í

adősságot keletkeztető ügyletből
szátmaző tárgYé vi fizeté si kÖtelezettsé g megállap í tásához
a 4. metlé klel tartalmazza.

(3) Az ÖnkormánYzat 2020. é vi adósságot keletkeztető í bjleszté si
cé ljait az
ré szletezi.

5. mellé kleí

(4) Az ÖnkormánYzat

kÖltsé gveté sé berrszereplő beruházások kiadásainak beruházásonké rrti
ré szletezé sé t a 6. nellé klet szerint határozza meg.

(5) Az

ÖnkormánYzatköltsé gveté sé ben szereplő felú jí tások kiadásait felú jí tásonké nt
nemleges
tartalommal a 7. mellé klet szerint ré szletezi.

(6)

Az EU-s

támogatással megvalósuló programokat é s projekteket
, valamint az
ÖnkormánYzaton kí vÜl megvalósuló projektekh ez vaIő hozzájáruí ást
a B. tnellé klet szerint
hagyjajóvá.

(7) A 2,

§ (1) bekezdé sé benmegállapí tott bevé telek é s kiadások önkormárryzati
é s az é ves (engedé lYe zett) \é tszám előirányzatot é s
a közfoglalkoztatottak
9,1, 1,,9

.1

.2. számú rnel lé klet szerint határ ozza me g,

(8) Az önkormányzat akiadások között

4. §

(1)

megos zlását,
lé tszámát a 9 .l .,

cé ltartalé kot nem állapí t meg.

Az előirányzatok módosí tása

Az

Önkormrányzat bevé teleinek é s kiadásainak módosí tásáról,
a kiadási előiré nyzatok
közötti átcsoportosí tásról a ké pviselő-testület dönt.
5. § A költsé gveté s vógrehajtásának ellenőrzé se

(1)

Az önkormányzati költsé gveté si szervek ellenőrzé se a belső kontrollrendszer
kereté ben
valósul fre8, melYnek lé trehozásáé rt, működteté sé rt é s továbbfejleszté sé é rt

Önkormtí nYzat eseté ben a jegyzŐ, az inté zmé nyekeseté b en
az inté zmé nyvezető felelős.
(2)

az

Az ÖnkormánYzat a belső ellenőrzé s kialakí tásáről az ózdKisté rsé g Többcé lú
Társulás
Údán gondoskodik. A megfelelő működteté sről é s a fi,iggetlensé g
biztosí tásár ől a jegyző
köteles gondoskodni.
6. § Zárő é s vegyes rendelkezé sek

(1) Ez a rendelet

kihirdeté st követő napon té phatálya. rendelkez é seit2020.január
l. napjától
kell alkalmazni.
a

n

Uü-d'(*r-

Molnár imre
polgármester

jegyző helyett eljáró

A rendelet 2020. február I2-é n kihirdeté sre került.

[*

(,L\rJ,.

lu-,<_

Molrrár Imre
jegyző helyett eljáró

4,1

Indí tványok, javaslatok

Kocsik Lászlő 1rolg/trrncstcr 1iL|cil<clzttrtja a tcsttilctct. lro91, lr IIlrrtgorl;,i l(ijziis ()rrkol,rrliinyzati
lIivata1 Alapí t(l ()l<iratllnaI< nr(lclosí tlrsitfa vill} sztil<sóg. Itószlctcscrl islrrortcti a Mtrg5,ar
Al

l

arrrl<i

ncstá r

árl

tal .i tiviilragyott

cl

oktttn cnt

lt rrl

ot.

Határozatijavaslala:

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő - Testülete dönté se, hogy .612020. (I.28.)
hatátozaté tí .módosí tja é s a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapí tó Okiratának
módosí tását, valamint annak egysé ges szerkezetbe foglalását a határozal mellé kletei szerinti
tartalommal elfo gadj a,

A

dönté shozatalban ré sztvevő ké pviselők száma 5 fő, 5 igen szavazattal, tartózkodás é s
e|lenszavazat né lküli szavazás eredmé nyeké ppen azalábbihatározatothozza.

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek
10 12020. (II.28.)

Hangonyi Közös

határ ozata

Önkormányzati Hivatal alapí tó okiratának elfogadása

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő - Testülete dönté se, hogy .612020. (I.28.)
hatfuozatát módosí tja é s a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapí tó Okiratának
módosí tását, valamint annak egysé ges szerkezetbe foglalását a haté rozat mellé kletei szerinti
tartalommal elfo gadj a.

Határidő: azonnal
Felelős

:

Kocsik Lászlő polgármester

Kocsik LászIő polgármester elmondja, hogy a2019. é vi költsé gveté si rendelet módosí tásáról
szóló rendelet-tervezetet a ké pviselők a meghí vóval együtt megkapták, ismerteti azt.

8

Ismerleté s után ké ri a ké pviselők vé lemé nyé t,a maga ré szé ről javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.

A ké pviselők a 2019. é vi költsé gveté si rendelet módosí tásával egyeté rtenek,
HozzászŐ|ás nem lé vé na polgármester szavazásra ké ri a testületet, melynek eredmé nyeké pperr
5 fo jelenlé vő ké pviselő, 5 igen szavazattal. ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megalkotják az
alábbi rendeletet:

KISSIKÁTOR KÖZSEC ÖXXORMÁNYZATÁNAK

3

12020.(I.12.) rendel et tew ezete

KISSrKÁTOR KÖZSBCI ÖNXORMÁNYZATÁNAK
|/2019. (II. l3.) önkormányzati

az önkormányzat

rendelet

2019. é vi költsé gveté sé rőI módosí tásáról

az Alaptörvé ny 32. cikk (2)
bekezdé sé ben meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré ben, az Alaptörvé ny 32. cikk (1)
bekezdé s f) pontjában meghatározott feladatköré ben Kissikátor Közsé g Önkormányzat ll20l9.
(II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat2019. é vi költsé gveté sé ről módosí tásáról a
következőket rendeli el:
Kissikátor Közsé g Önkormányzat ké pviselő-testülete

1. §

A Kissikátor l(özsé g ÖnkornráIryzaI" 1l20l9. (II.

13.) önkor:nr ányzati rerrclelct az önkormányzat

2019. é vi l<öltsé gveté sé ről 2. § (1) bekezdé s helyé be a következő renclell<ezé s lé p:

A Ké pviselő-testi_ilet az önkortnirnyzat 2019. é vi

módosí tottköltsé gveté sibevé telé t202.917.965,-Ftban

módosí tottköltsé gveté sikiadását 202.917.965,-Ftban
a költsé gveté si egyenleg

összegé t

0 Ft-ban

állapí tia nreg.
9

A kiaclási loösszegen belül

Ft
16.350.000 Ft
2.5l 7.500 Ft

47.t65.450

23.296.792
2.500.000
2.501,158

a módosí tott l<ien.e lt előirárryzatokat

Működé si l<öltsógvctós módrrsí tott kiadásai
Szerr-ré lyijuttatások
N4trrikaadókat terhelő.jlrrLrlé kok é s szociális hozzá.lárulási adó

]:;í Dologi

Ft
Ft

kiadások

Ellátottak pé nzbeli.juttatásai
Egyé b műrködé si cé lú kiadások
ebbőt:

1 .1

58

L]lvorrások é s beí lzeté sel<

Garancia- é s kezessé gvállalásból kiljzctós ÁFI-,r belülre

ÁH-n lleliilre

Visszaté rí terrclő tárrrogatások. kö lcsörr

rryú r j tása

Visszaté rí tenciő támogatirsok. kölcsörl

törleszté se Árl-n

belülre
500.000

Ft

Egyób nrú iködé si cé lú rtzin'ogatások Át,t-n bcli_ilrc
Ciararrcia- é s kezessé gvállalirsból kilizeté s Át t-n kí vülre
V i sszaté rí telrclő tárno gatások, kij l csijn nyí r i tiisa

Án -n k í vtil re

Árkiegószí té sek, támogatások
I(antattárnogatirsok

lrt
l48.007.547 Ft
147.360,934 Ft

F.gyób műköclósi cé lú tárl.ogatások Átt-n l<í viilre

2.000.000

Felhalrnozási költsé gvctós Inódtlsí tott kiadásai
Berultázások

ebből: llLJ-s fbrrásból nregvalóstrló berrrházás
63

8.000

lrt

llelí r jí tások

-

8.6l3

ebből: llU-s lbrriisból í 'elú rií tás

lJgyé b í tllral rnozási kiadársol<

10

-

ebből: Gararrcia-

ós ltezessé gr,á llalirsb(ll l<ií lzctós Át t-n bcliilr:c

Visszaté rí tendőtárrrogatások, kijlcsön nyirjtása Át t-n beIiitre
Visszaté rí tendőtámogatások, kölcsörr

törleszté se ÁI-t-n

belülre
IJgyé b nriil<öclé si cé lí rtárnogatársol< Án-n belí .ilre

Garatrcia- é s kezessé gvállalásból kií lzeté sÁFt-rr kí vtilre

Visszaté rí tendőtámogatásol<, l<ölcsön
lt

rryűrjtása Át-t-n

í r,ii l re

Lakástámogatás

Egyé b í 'elhalmozási cé lú tárnogzrtások ÁIt-n kí vülre

Tartalé k
7.744.968 Ft
.j

Finanszí rozási kiadások

ogcí nrerrké ntinregoszlásbarr

ál l apí ti a

nleg.

2.§
A költsé gveté s bevé teleit é s kiadásait é rintő módosí tások

Az

alaprendelet 1 .1 . mellé kl ete, 2.I. mellé klete, 2.2. mellé klete helyé be a
mellé klet, 2.2. mel|é klet lé p.

1 .1

.

mellé klet, 2.1

.

3.§

A renclelet kihirdeté st követő napon lé p hatályba.

V-"vL r._z,,bsik László
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.iegy z.ő lre l yctt eli áró
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A rendelet kihirdeté sre keriilt 2020.I1.12
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