Jegyzőkönvv

I(é szült: Kissikátor közsé g I(issikátor l(özsé g Önkormányzatának hivatali helyisé gé ben,az
Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek 2020, február 25, nap.ján 09.00 őrátől megtartott
rendkí vüli ké pviselő-testületi ülé sé n,

Az ülé s helye

Jelen

:

I(i s sikátor

v4nnak:

Közsé g Önkormány zatának hivatali helyi

Lászlő
Molnár Imre
Kocsik Szabolcs
I(ocsik

sé

ge

polgármester
jegyző helyett eljárő
települé si ké pviselő

Losoncziné KantaBarbara települé siké pviselő
Montvainé Mede

Távolt

maradt:

Helga

telepi.ilé si ké pviselő

Maruzsi János alpolgármester

Jeg]yzőkönyvvezető:

Pé terné Molnár Renáta

Kocsik Lászlő polgármester köszönti a megjelenteket, ma.id megállapí tja a testület határozat
ké Pessé gé t,mivel 5 fo ké pviselőből 4 fő ielen van, Maruzsi János alpolgármester
távolmarad ását előzetesen

.j

elezte.

F,zután ismerteti a meghí vó szerinti napirendi pontokat
1

./

Beszárnoló a lejárt határidejű határozaí ok vé grehajtásáról
Előterj esztő : Kocsik László polgármester

2.1

Indí tványok, javaslatok

A polgármester napirendi pontokra vonatkozó javaslatát
az alábbiak szerint:

a

ké pviselők egyöntetűen elfogad.ják

1.1

Beszámoló alejárthatáridejű határozatokvé grehajtásáról
Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

2.1

Indí tványok, javaslatok

A ké pviselő testület ráté r atárgyalandó napirendi pontokra.

1./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vé grehajtásáról

Kissikátor Közsé g Önkormány zat Ké pviselő-testületé nek
912020. (II.1 1,) határozata

az Önkornrányzataclósságot
megállapí tására

kclctl<eztető iigyleteiből creclő í 'rzcté sil<ötelczcttsé geinck

Kissikátor Közsé g Önkormán yzat Ké pviselő-testületé nek
1012020, (II.1 1.) határozata
Han gonyi I(ö zö s Önkormány

zati Hiv atal Al apí tó okiratának mó do sí tás a

lJlrrrondja. llogy az, isnrertetett határo,zatban í bglaItal< vé gr:elra.itirsra keriiltel<,

2.1

Indí tványok, javaslatok

- Ttűjé koztató a civil szervezetek munkdjtí ról

kocsik László polgármester köszönti

Átadja a

szótKocsik Bertalanné

a

a

civil szervezetek vezetőit,

Kissikátor Fejleszté s é é tíAlapí tvány Kuratóriumi elnöké nek.

Kocsik Bertalanné köszönti a jelenlé vőket, Megtartja beszámolóját é s kiemeli, hogy az
alapí tvány működé sé vel sokat nyer a települé s é s az önkormányzat is. Ké ri a beszámoló
elfogadását.

Kocsik Lászlő polgármester gratulál az elé rt eredmé nyekhez, leszögezi, hogy pé ldaé rté kűa
működé sük,

Haí ározati javaslat

Kissikátor Közsé g ÖnkormányzatKé pviselő-testülete dönté se, hogy a Kissikátor Fejleszté sé é rt
Alapí tvány 2019, é vi munkáj áről szóIő beszámolót elfogadja.

Hozzászőlás nem lé vé na polgármester szavazásra ké ri a ké pviselőket, melynek
eredmé nyeké ppen 4 fo jelenlé vő, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül
me gho zza

az alábbi határ o zatot:

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek
12 12020,

(II.25.) határ ozata

Beszámoló a Kissikátor Fejleszté sé é rtAlapí tvány 2019. é vi munkájáról

Kissikátor Közsé g Önkormán yzatKé pviselő-testülete dönté se, hogy a Kissikátor Fejleszté sé é rt
Alapí tvany 2019. é vi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A beszámolő a jegyzőkönyv mellé kleté t ké pezi.

Határ idő : é rtel emszerű

Felelős: polgármester

Kocsik Lászlő polgármester átadjaaszőt Losoncziné Kanta Barbarának a Kissikátor Polgárőr
Egyesület elnök asszonyának,

Losoncziné Kanta Barbara köszönti a ké pviselő-testületet, megtartja beszámolóját, kiemeli az
önkormányzat segí tsé gé t,amelyet a munkájukhoz kaptak.

Kocsik Lászlő polgármester kiemeli, hogy a polgárőrsé g sokat tesz a
kőzbiztonságának megőrzé sé &t, amié rt köszöneté t fejezi ki a lakosság nevé ben.

települé s

Határozati iavaslat:

I(issikátor l(özsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete dönté se, hogy a l(issikátor Polgárőr
Egyesület 2019. é vi munkáj áről szőlő beszámolót elfogadja.

Hozzászőlás nem lé vé na polgármester szayazásra ké ri a ké pviselőket, melynek
eredmé nyeké ppen 4 fő jelenlé vő, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül
me gho zza

az alábbi határ o zatot

:

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek
13 12020, (II.25.) határ

ozata

Beszámoló a Kissikátor Polgárőr Egyesület 2019, é vi munkájáról

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete dönté se, hogy a Kissikátor Polgárőr
Egyesület 2019. é vi munkáj áről szőIő beszámolót elfogadja.

A beszámolő a jegyzőkönyv mellé kleté t ké pezi,

Határidő: é rtelemszerű
Felelős: polgármester

-

Támogutds ké ré sek

Kocsik Lásd,ó polgármester elmondja, lrogy a l(issikátor Fejleszté sé é rtAlapí tvány azzal a
ké ré ssel forclult az Önkornrányzathoz,hogy azé v folyarnán í 'elrnertilő dologi költsé geihez
támogatást nyirjtson.

H$é rozolijavash;

Kissikátor I(özsé g Önkor:mányzatánakI(é pviselő-testtilete a Kissikátor Fejleszté sé é r,t
Alapí tvány ré szé re200.000,- Ft, azazké tszázezer í brirrt támogatást nyűjt az Alapí tvány
c1ologi költsé geihez.
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A l<é pvisclő-testiilet l'ellratalrnazza a polgárrtrestcrt

a tánrogatirsi szerzőclé s alirí rászira ÓS az

összeg ki l'izeté sé r:e.

Iloz,zilsz,őlás nem lé vé rra polgárrnester szavazásra kóri a ké pvisclőket, nielynek
ct,ct,ltllé ttl,gké 1l1lcrr 4 Í ii,iclenlé v(i,4 igen s,t.avaz.atltl|, cllcnszitva7:rt é s tartózl<oclits nóll<ill
trlcghozza az allrbbi IiaLitrozirlot:

I( iss

ikáto r l(iizsé g ()nk<l rmányza t Ké pv iscIő-tcstü letórrck
1 4

l(iss ikti

ttl

l202l|.

(I

t.25.) határoz:rta

r llcj lcszté sóórt Alapí tvtiny tirnro ga t:í sa

l(issikirtor l(özsé g Önkormárry,ztttána]< Ké pviselő-tcstiiIctc a Kissil<irtor [le.ilcszté sóór't
Alrrpí tvány ré szé re2()0.000,- Ft, a,za:zké tstá,zezer lorirrt lárnogatrist nyűjL a,t, Alapí tvány
dologi költsé geihcz.

A l<é pviselő-testiilet

í e lhatalrnazza

a polgátt,trestert, a tárrrogatí rsi szerzőclé s trláí ráslrla

Ós ziz

összeg kilLzcté sé re.

I
l

lattiridő : é rtclcnrszerii
lelcl(is :
1lol gárrrrestcr

Kocsil< L,itsz,]ő polgtirmester elmorrdia, lrogy a l(issil<átoL l(özsé g Pcllgár(ir [igyesiilct az,zal a
kóróssel í ordu]t az Önkolnrárryzatho,z,l,togy az é v í blyarnirrr í 'clmcriilő dologi költsé geihc,z, é s a
po gárő r autó üzenle teté s i kö ltsé ge ilre z titmo gatást rryú .j tson.
l

l

I-1

atálozati

.i

avas l atj

I(issikrltor l(özsé g Önliornrirrry,l,aliu,lak t(é pvisclő-tcsliilcte a l(issikirtor l(özsóg l)olgirrőr
I'igvcstilct ré szé rc150.000.- I,t. tlztlz, egys,l,tt,l, ötvenczet, í orint tlrnrogatást nyú .it a Í clrlcriilő
clologi ltöltsógcihcz é s a polgárőr autó iizcnrclteté si l<öltsé gcihcz.

A ké pviseló-testület l'elhatalmaz,t,zl,apolgitlmcstert
()sszcg l<i í lzcté sórc.

a tárnogatiisi szorzőclé s a|áí rására.é s a'l,
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