Jegyzőkönyv

helYisé gé berr, az
Ké sziilt: Kissikátor közsé g I(issikátor Közsé g Önkorrnányzatának lrivatali
nregtartott
önkormányzat Ké pviselő-testületé nek 2020, jú nius 23. napián 09.00 ŐrÍ ú ől
ké pviselő-testületi ülé sé n.

Az ülé s lrelye : Ki ssikátor Közsé

Jelellvannak:

g Önkormány zatának

Lász|ő
dr, Sallai Attila
I(ocsik Szabolcs

Kocsik

liivatali helyi

sé

ge

polgármester

jegyző
telepiilé si ké pviselő

Losoncziné KantaBarbara települé siké pviselő
Montvainé Mede

Távolt

rnaradt:

Jegyzőkönyvvezető:

Maruzsi

.Tános

Helga

települé si ké pviselő

alpolgárrnester

Pé terrié Molnár Renáta

Kocsik Lászlő polgármester köszönti a megjelenteket, majd rrregállapí tja a testÜlet határozat
ké pessé gé t,mivel 5 fő ké pviselőből 4 fő jelen Van, Maruzsi .Iános alpolgárrrrester
távo lmarad ásáí , előzetesen

.j

elezte.

E,zví ánismerteti a meglrí vó szerinti napirendi pontokat

1,1
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lőterj esztő : I(oosik Lászlő polgármester

E

4,1

Beszámoló a2OlL). é vi adóhatósági munkáról

5.1

Indí tványok,javaslatok

A polgármester napirendi pontokra vonatkozó javaslatát

a

ké pviselők egyhangú rlag elfogadják

az a],ábbiak szerint:

I.1

Beszámoló a lejárt liatáridejű határozatokvé grehajtásáról
Elóterj esztő : I(ocsik Lászlő polgárnrester

2,1

Dönté s a Rerrdkí vüli Önkormányzati Támogatás beadásáról
Előterj esztő : Kocsik LászIő polgármester

3,1

2019. é vi zárszámadás
Előterjesztő : I(ocsik LászIő polgármester

4.1

Beszárnoló a2019. é vi adóhatósági munkáról

5.1

Indí tványok,iavaslatok

A ké pviselő testiilet

1.1

,-áté r atárgyalandó napirendi pontokra,

Beszámoló a lejárt határiclejű határozatok vé grehajtásáról

I(issikátor közsé g Önkorrnányzata ké pviselő_testiileté nek
17 12020. (III. 1 0.) határozata
az 5 9 l 20 1 9, (X.29 .) határ ozat vi s szavonásáró 1
(polgármesteri tiszteletdí j é s egyé b iuttatások)

Kissikátor Közsé g örrkormány zata Ké pviselő_testületé nek
1 8 12020, (IlI. 1 0.) határozata
a polgármesteri illetrné nyrő1 é s egyé b juttatásokró1
Kissikátor Közsé g önkorrnány zata Ké pviselő_testületé nek
19 12020. (IIl. 1 0.) határozata
alpolgárrrrester tiszteletdí jró1 é s egyé b juttatásokról

kissikátor közsé g Önkolrnárr

y zata

ké pviselő_testületé rrek

20 12020. (III. l 0.) határozata

a kormányzati furrkciók kiegé szí té sé rő1

Ki ssikátor Közsé g önkorrnán yzata Ké pviselő_testületé nek
2I 12020. (IIi. 1 0.) haí ározata
órai ru;ulos Báráti Társaság Civil Szabadidős Sportklub támogatásáról

_testül eté nek
Ki s sikátor Közsé g örT kormány zata Ké pv iselő
22 12020. (lil. l 0.) határozata
irtfelú i í tási pály ázat benyú j tásáró 1

Kissikátor Közsé g önkorrnárr yzata Ké pviselő_testületé nek
23 12020. (n. 1 0.) hatfuozata
Dudu Zo|tánné lakhatási támo gatása
Kissikátor Közsé g önkormárr y zata Ké pviselő_testületé nek
24 l 2020. (III. 1 0.) határozata
Vincze Laj osné lakhatási támogatása

POLGÁRMES,IERI HATÁROZATOK:
Ki ssikátor Közsé g Polgármesteré rrek
5 12020. (IV. 02,) határozata
gatásiiró1
M aruzsi S lirrclorrié rerlcl k í r, Li l i tclepii 1é si tárrltl

Kissikátor Közsé g Polgármesteré nek
6 l 2020. (IV,2 1 .) határozata
M cclr,é né I,1 o l ló ljva takh at ás i tirnrclgatirsárri l
Kissikátor Közsé g Polgárrnesteré rrek
7 12020. (IV.2 8.) határ ozata
Kissikirtorl(özsé gÖnkclr.rlrirrrl,z.ata2020-2024.óvckroszólóGazc]astlgiprogr.anr.iirrral<
j(.lváhagyásáról

Ki ssikátor Közsé g Pol gármesteré nek
8 l 2020. (IV.2 8.) határozata
sz(llti bcszitrntlló
A 201c). é r,i gycr.t-,-.,.t ,ote,i ós gyg111.1,1,óclclrrli í -claclatol< cllirtirsí rrtil
clí bgaclirsirr(ll

I(issikátor Közsé g Polgármesteré nek
9 12020. (V.25,) határozata
tc'vé nek clibgaclirsllxil
I(issikiitor l(özsé g önkorlní rnyzatí tntrl< 2O2(). é l,i kÖzbeszerzé si

Kissikátor Közsé g Polgármesteré nek
I 0 l 2020. (V.25.) határozata
,l,árstrlása
Megill1apoclitstt
rlr,J i<ir,jrsé g 11obbcé lűr

nr(lclosí tlrsirrrzrl<

cl|bgacliisiirtil

Kissikátor Közsé g Polgármesteré nek
I I l 2020. (V.25.) hatát ozaí a
költsé gvcté sór(jl
IlaIrgorll,i l((jz(j.s ()nkor.rányzati IIivata12020. é l,i
Kissikátor Közsé g Polgármesteré nek
|2l 2020. (V,29.) határozata
szÓkltr;lY'tcllcPÜlé sc
ózcl Vllros önkormí rn,vzatiL nlitlt a,r()tt]Kisté rsé g'|öbbcólú 'flLrsLrlirsa
ü8),elclck k(jrzctciről
ktlzporrti
polgár.trrcsteré trelt irz cgé szsé g|igyi alrrpellátirslroikzrpcsolócló
hozzir.iőrulásró1
sztiló önkor mányz;li rJrrclclcú nicgalkotászilroz törtónó

Kissikátor Közsé g Polgármesteré nek
13 12020. (VL02.) ha.tározata
clÍ bgtrclásilr(ll
I(issikátor l(iizsé g C)nkotnráttyzata Mutrkarr-rha.iLrltalási sz,lbáIyzatiitra[<
l<cliiltcl<,
Iilrntlnclia, Irogy az istnertctctt lttrtározatbarr Í bglaltal< vógrchajtásla

2.1

Dönté s a Rendkí vüü önkorm ányzatiTámogatás beadásáról

belügyminiszter é s a pé nzügyrrriniszter
2019. é vi LXXI. tÖrvé nY
által kií rt, a Magyaror szág2020. é vi központi költsé gveté sé ről szŐIŐ
rendkí viili
3. mellé klet 1, 6 pont é s az 7.9. pont szerinti a megyei önkormányzatok
páIyázatot nyirjthatnak be,
tánrogatásá ra é s azönkormány zatokrendkí vüli támogatására

Kocsik Lász|őpolgármester elmonilia, lrogy

a 1rogy a

Határozati javaslata:

belÜgYnrirriszter é s
Kissikátor Közsé g önkormányzataKé pviselő-testületé nek dönté se, hogy a
szóló
apé nzügyminiszÉ r általkiirt,aMagyarország2020, é vi közporrti költsé gveté sé ről
megyei
2019, é viLXXL törvé ny 3. rnellé klót 1. 6 pont é s az 1,,9. pont szerinti a
í ámogatására
önkormányzatok rendkivüli támogatásáraé s az önkormányzatokrendkí vÜli
pályázaí ot nyú jt be.

A Ké pviselő_testület felké ri a polgármestert, hogy apáIyázatberryú jtására a szüksé ges
irrté zkedé sttegye meg.

l<ól)visclől<ct. nrclyrrcl<
lloz,z,ltsz,ő]áS nclll lóvórl a polgárrrlcstor Szar,í Zitsra l<óri a
Ós taIlÓzl<tlclits n(:ll<til
crcclntótlyel<óppcn 4 l(i .jclcrllóvó, 4 igcn szavaz,altal^ cllcllszal,azat
nlegltozzit az al ábbi hrrtiu,ozattlt:

Kissikátor Közsé g önkormányzata Ké pvisető_testületé nek
25 l 2020. (VI.23.) határ ozata
re n d kí v ü li ö n ko rm á n y zati tám o gatás ár a
y
zatok
n
T ele ü lé s i ö nko rm á
benyú jtásáról

P á|Y

ázat

a belÜgYminiszter é s
Kissikátor Közsé g önkormány zataKé pviselő-testületé nek dönté se, hogy
szóló
apé nzigyminiszter általkií rt,a Magyarország2020. é vi központi költsé gveté sé ről
megyei
20l9.é vi LXXI. törvé ny 3. mellé klet 1. 6 pont é s az t.9. pont szerinti a
támogatására
önkormany zatokrendkí vüli támogatására é s az önkormány zatokrendkí vÜli
pá|yázatot nyú jt be.

4

benyú itására
A ké pviselő_testület felké ri a polgármestert, lrogy apályázaí

a sztiksé ges

inté zkedé st tegye meg.

Felelős

:

Kocsik Lászlő pol gármester

Ilatáridő: 2020, szeptember 30.

3.1

2019. é vi zárszámadás

rendelet_
Kocsik Lászlőpolgármester elnrondja, hogy a2019. é vi gazdáIkodásról szóló
azt,
teí vezeteté sannak indoklását a ké pviselők megkapták, ezvtán isrnerteti

a rendelet tervezet
Ismerteté s után ké ri a ké pviselők vé lemé nyé t,amagaré szé rőIjavasolja
elfogadását.

A ké pviselő-testület a2019, é ví gazdálkodásról szóló rendelet tervezettel egYeté rt,
ké ri a testiiletet,
Hozzásző|ását egyetlen ké pviselő sern jelzi, ezé rt a polgármest er szavazásra
é s tartózkoclás
melynek eredmé nyeké ppen 4 fő jelenlé vő, 4 igen szavazatí al. ellenszavazaí
né lkül megalkotják az a\ábbi rendeletet:

Kl

IKÁTOI{ KÖZSÉ c Öxt<o RVIÁNYZA,| A
-rBsTÜ t, pTtix ll rc
l< E PV I S Et-Ó

SS

rnrí tnyzirti rcn clelctc
a2079. óvi pé nzügyi terv vógrchaitásirról

l0

12020. (V 1.23.)

ö nl<o

cikl<
Kissikátor l(tizsé g ()nkormányzatállak Ké pviselő-testülele az AlaPtÖrr'é rrY 32.
cikl< (1)
32.
AlarlrtÖrvónY
az
bckezdósé berr rr-reglratározotl ciecieti jogalkotói lratásköré betl.
(2)

bekezclé s f) pontitrban megl'atározott í É laclatköré berl eljárva a követl<ezőket

rerrdeli el:

1. §

Az

önltornrirrryzat kópl,iselő-testülcte
ziirszánraditst

(1)

lragl,ja.jóvzi.

tt 2O19. é vi költsé gvcté s vógrclraitásár:Ól szóló

tzg.320.363

Ft

Összes teljesí tett bevé tellel

106,694,170

Ft

Összes teljesí tett kiadással

TZ.eZS.tgS

Ft

költsé gveté si maradvánnyal

lcit
l) Az önkonnány,zat rné rlegszerűett benrLrtatott kiadásait. bcvóte
t. t, mcllé klelbcn l'oglaltaknak rrregí 'elelően iogad.ia el,

(

Önkorr-trátny't,ttti s'l,itlLcn ar,

k(jtelcző
(2) z\ ber,é telek é s kiirclirsol<. kierrrelt el(iirányzatok, el(jirárryzatok é s azolr belÜl
a,t, 1.2., /.J.szcrint lbgad.ia el,
í ,e laclatok, ör-rké rrt vtillalt f'claclatok szeriIrLi botltásbarr
rné rlcgót a
nrűrköclé si bevé telek é s kiaclásol<, r,alamint a tőkejellegű bcvé telcl< Ós l<iaclások
2. ], é ,s u 2,2. mellé klet szetint lbgaclja el.

A

(3)

2.§

A

ké pviselő-testiilet az önkot.mányzat
szerint í bgad.ja el:

2019, é vi ,zttrszámaclását ré szletesetl a l<Övetl<cz(ik

(1) Az,ötrkornrirny,t,albertú "lziz,ási ós í blí r.jí tásikiaclásait

a 3, é s tt 1, mellé lclel sz,erint hagl'ia.jóvá,

Az ELJ-s tánrogatással nlegvirlósttlci progratrrok é s pro.jektek, valamint az (jtlkot'tnánYzzttoll

(2)

kí r,ül nlegvalósLrlt pro.jektekhez.valőhozzájárv|tls

pé rrzligyi elszirnrolásiltaz,5. mcllé klct szeritlt

lbgad.ja el.

(3)
mc

!

(4)
mel

Az, önl<ornrárryzat bevóteli

lék

l.

ete

kb e n

fo glaltak

rral< rrre gf'ele

előirzuryzatairral< tel.iesí té sé ta Ó.1,6,2,Ó.3.
j a
.j óvá.

é s kiadási
l

ően

hag1,

ké pviselő-testtilet a költsé gveté si szervek marirdvtlnyí rt é s annak Í é llraszrrr1l1rsát tl
illetve engedé lyezi,
l é kl eí rtelc megí 'elelően lrag;,ja.ióvá.

A

7.

(5) A ké pyisclő-testrilet az ijtrkot,márty,t,at áltami tárrrogalirsirt jogcí nrcnl<é rrt a 8. mallé klalttclr
rlregl'elclően hagl,i a j óvá.
l

3.§
trtasí tja az örlkormáttyzat jegy,ző.jé t, hogy a költsógveté si maradr'ánYt
órintő 1rzcté si kötelezettsé gck teljesí té sé tbiztosí tsa, illetve kí sé rjeÍ igyelerrrrnel.
(1)

A ké pviselő-testtilet

ós a költsé gveté si szervcl< vczetői a l<Öltsé gveté si rlaradvirtlYtlak
a2020. é vi előirányzatol<orl törté nő átvezeté sé ről gorldoskoclrri kÖte [csek.

(2) t\z,ötrkot.m/Lnv,zat,iegy,z,ő.ie

1

é s szerveik, o köztórsasági megbí zottak, vqlqmint egyes centrális alárendeltsé gű
(1) bekezdé s k) Pontjo
szervek feladot- é s hatósköreirőt szótó 1991, é vi XX, törvé ny 138. §

A

helyi önkormdnyzatok

4.§
jegyzó.ié t, hogy a költsé gveté si boszirrlolti
ké pviselőtestiilet r_rtasí tja az önkorm árly,zat
összegé r(i[. elvclnilslrr(ll a kÖltsé gvctósi
clfogaciirsár.ól a költsé gveté si maraclviury .j(x,áhagyott
l .5 trapon belül í rásbatl órtcsí tsc,
sze rvclt Vezclőit a renclelet kilrircleté sé t l<övctő

A

5.§

|]z a rerrcleleI2020.jú rrius 23-án lé p lratátyba,

dr, Sallai Attila
.iegyző

kocsik Lászlő
polgárrnester

4,1

Beszámoló a2019. é vi adóhatósági munkáról

é vi
Kocsik LászIő polgárnrester elmondja, hogy az önkormányzati adóhatóság 2019,

e é szrevé tel,ké rdé s
nrunkájáról szől,ő beszámolót a ké pviselők megkapták. Ké rdezi, lrogy van
az í rásos anyaghoz.

Kocsik Lászlőpolgármest er szavazásra ké ri fel Kissikátor Közsé g ÖnkorrnánYzatának

é vi adÓlratósági
ké pviselő-testületé t a beszámoló az önkorm ányzati adőztatástŐI^ a2019,
munkáról ké szült beszámoló tárgyában.
Határozati javaslata:

é vi adóhatósági
I(issikátor Közsé g önkormányzatánakké pviselő-testiilete elfogadja a2019,
munkáról sző|őbeszámolót, melyet a jegyzőkötryv 1. mellé klete tartalmaz

a dÖnté shozatalban
Hozzás,zőIás nem lé vé na polgármest et szavazásra ké ri a ké pviselőket
el|enszavazat né lkÜli
ré szt vevő ké pviselők száma 4 fő, 4 igen sz.avazat, tartőzkodás é s
ho zza,.
szav azás e re dtlr é ny e k é pp en a t e stü et az a\ ábbi hatá|- o zaIot
1

KissikátorKözsé gÖnkormányzataKé pviselő-testületé nek
26 t 2020. (VL23,) határ ozata
a2019. é vi adóhatósági munkáról
Beszámoló az önkorm ányzati uain)tutar"tl,
elfogadja a2019, é vi adóhatósági
Kissikátor Közsé g önkormány zatánakké pviselő_testülete
1 . mellé klete tartalmaz,
j
munkáról sző!ő beszámolót, Áelyet a egyzőkönyv

Határidó: é rtelenrszerűt
F-elelós: 1egyző

Indí tványok, j avaslatok

- közműyelődé si

rendelet

hogy A
szőt dr. Sallai Attila jegyzőnek, aki elmondja,
ellátásrÓl é s a kÖzrnűvelŐdé srŐl szőló 1997 '
muzeális inté zmé nyekről, a nyilvános könyvtári
(1) bekezdé se é rtelmé bena kÖzművelődé slrez
é vi CXL. törvé ny (a továbbiakbarr: Kultv.l z:, s
tevé kenysé gek támogatása közcé l, ugyanezen
való jog gyakorlása közé rdek, a közműveioaeri
az állanr é s
a,, A közművelődé s felté teleinek biztosí tása alapvetően
§ (2)bekezclé se é rtelmé ben
önkorrrrárry zata Ké pviselő_testiileté nek a
a lrelyi ölrkormány zat í e;adata. Kissikátor Közsé g
szÓ|Ő 712007' (IV'19')
Kultv. 77. §-ában foglalt í elhata|mazás alapján á korrrrűv"lődé sról
Rendelet) szabályozta az önkorrrrányzat
önkormányzati rende]eté berr (a továbbiaküan:
nré rté ké té s rnódját a lakosság lrelyi
közmú velődé si felaclatait, annak formáit, azok ellátásának
figyelernbevé telé vel,Több olyan,
műrvelődé si é rdekeinek, valanrint kulturális szüksé gleteinek
amelyek szüksé gessé tetté k a Rendelet
a közművelődé st é rintő iogszabáIyl váItozás törté nt,

Kocsik Lászlő polgármest er

átadia

a

í -eliilvizsgálatát.

Kocsik Lászlőpolgármester
a n}aga

a rendelet-tervezet ismerteté se utárr

ké ri a ké Pviselők vé lemé nYé t'

ré szé rőljavasolja a rerrdelet tervezet elfogadását,

A ké pviselő_testület

a

közművelődé sről szóló rendelet tervezettel egyeté rt,

jelzi, ezé rí apolgármester szavazásra ké ri a testiiletet,
Hozzászó|ását egyetlen kópviselő sem
igen szavazattal, ellenszavazat é s tarí őzkoclás
nrelynek eredmé nyeké pperi 4 fő jelenlé vő,4
rré lkiil megalkotják az a|ábbi rendeletet:

8

Kissikátor Közsé g önkormán yzata Ké pviselő_testületé nek
tlt2020,ÚI.23.) önkormányzati rendelete
a közművelődé sről
amuzeáIis inté zmé nYekről, a nYilvános
Kissikátor Közsé g önkormán yzataKé pviselő-testül ete
é vi CxL. tÖrvé nY 83/A' § (1)
könyvtári ellátásról é s a közművelődé sről szóló 1997.
önkormanyzatairőI szőIő
bekezdé sé benkapott felhata|mazás alapján, a Magyarorczághelyi
feladatköróben
20Il.é vi CLXXXIX. törvé ny 13.§ (1) üekezdé s 7. pontlé hanmeghatfuozott
e|járvaa következőket rendeli el:

1. § Arendelethatálya
Arendelet hatáIyakiterjedI(issikátorKözsé gÖnkormárryzata(atovábbiakban:ÖnkornránYzat)
é s alkalmazottaira, valamint a
kö,zí gazgatási területé n a közössé gi szinté rre, rnűködtetőire
kozÁiivelődé si tevé kenysé grrregvalósulásában ré sztvevőkre.

2. § Az önk

ormányzatáltal biztosí tott közművelődósi

alaPszolgáltatás

é sa
muzeá|is inté zmé nyekről, a rryilvános könyvtári ellátásról
Kr.rltv.) 76.§ (3) bekezdé s a)
közművelődé sről szőlő l99]. é vi CXL. törvé ny (a továbbiakban:
rniikÖdé siik támogatása,
pontjában szereplő művelődő közössé gek lé trejötté nek elősegí té se,
mtivelődő közössé gek számára
feilőclé stik segí té se,a közművelődé si tevé kenysé gek é s a
a következők szerint:
helyszí n biztosí tása közművelőclé si alapszolgáltatást biztosí tja
tevé kenysé gvé gzé sé nekhelyszí ne
a) á rendszeres é s alkalomszerű művelődé si vagy közössé gi
(1)

Az

Önkormárry

zat

a

Művelődé silláz;
b) a művelődő közössé gek szátnára bemutatkozási lelretősé geket teremt
a

a

kÖzsé gi

rendezvé nyeken, valamitrt a partnertelepülé sek programjain;
ahol a művelődő
c) fórr,rmot szervez a művelődő közössé gek vezetőinek ré szvé telé vel,
é szrevé teleiket, javaslataikat,
közössé gek rnegfbgalm azhatláka feladatellátással kapcsolatos
d) közössé gi szí nté rddjmentes haszná|ata

(2) Kissikátor Közsé g önkormán yzata aközművelődé si alapszolgáltatások

megszervezé sé hez

ké szí tettszolgáItatást tervet atárgyé v március 1_jé ig fogadja el.

3. § Az önko

rmányzatközművelődé si fetadatainak ettátási formája, módja

Rákóczi Ferenc Megyei é s Városi
Önkorm ányzat kötelező közrnűvelődé si feladatit II.
ú t 51 .), I(özössé gi Szí nté r
Könyvtár Kissikátori fiókkönyvtár (3627 Kissikátor, Táncsics

Az

műrködteté sé vel látja el.

4, § A közművelődé si

tevé kenysé gfinanszí rozása

é s városi

a II. Rákóczi Ferenc Megyei
önkorm ányzat a közrnűvelődé si feladatait é s
miiködé sé t költsé gveté sből finanszí tozza'
könyvtár kissikátori fiókkönyvtár közössé gi szí nté r
az

Az

közműrvelődé si támogatás,
amelynek forrása központi koltsé gveté sbő1 származő
sajáí bevé tel é s páIyázati forrás,
örrkornrány zati í ámogatai, Azönkormányzati
feladatai vagY egYé b feladatok
Az önkorm ányzaí a közművelődé si rendeleté be n rögzitett
folYtatókat'
a közn-rí ivelődé si cé lir tevé kenYsé get
el|átásárapé nzügyi támogatásban ré szesí theti

5.
A rendelet

§

Zárő rendelkezé sek

hatályát veszti Kissikátol
a kihirdeté st követő napon lé p hatályb a, ezze|egyidejŰrleg
tevé kerrYsé gről szÓlÓ
zatánakKé pviselő - Testtiiete a helyi közrnűrvelŐclé si

Közsé g önkormárry
7 l2O07 . (IV. 1 9.) önkormányzati

rendelet,

Kocsik Lászlő
polgárrrrester

dr. Sallai Attila
jegyző

Kihirdeté s napja:

Arenclelet2020'jú nius23'napjánkihirdeté srekerült.
clr,,

Sallai Attila
1egyző

- Tánlogatás ké ré s

A Mosolyé rt I(özlraszní r
Kocsik Lősziőpolgármester elmondja, hogy azországos E,gyesiilet
hogy a koraszülöttek
Egyesület azza| aké ré sselfordult az Önkorrn ányzathoz,
tson támogatást,
vásarolando beí egőrző monitor beszerzé sé heznyú j

ré szé re

Határozatl Javas|ata:

az Országos EgYesÜlet A
Kissikátor Közsé g önkorrnányzatánakKé pviselő-testülete
azazTÍ zezer forint támogatást nyú jt a
Mosolyé rt Közhasznú Egyesület ré szé re1b.000,-Ft,
betegőrző monitor beszerezé sé hez,
10

s aláitására é s az
A ké pviselő-testület felhatalmazz,a a po\gármesteft a támogatási szerződé
összeg kifizeté sé re.

í Iozzltsző|lts nclll lé r,órl a polgárrnrcstcr szitl,azásrtt l<é ri ir ké Pviscl(iltct. mc'lYItcl<
rlólkiil
creclnlé rryckóppcn 4 1ii Ielcnté vő, 4 igen sztlvaz,tttIai', ellct-lszavazi'Ll é s tartózltoclás
tllcgltozzir az alábbi hatiu,ozatclt:

Kissikátor Közsé g önkormán yzata Ké pviselő_testületé nek
27 12020. (VI.23.) határozata
()rszitgos Ilgycsiilct A Moso11,órt l(özlraszní l I!gvcsülct t:imtlgat:lsriról

Kissikátor Közsé g ÖnkormányzatánakKé pviselő-testülete azOrszágos EgYesÜlet A
a
Mosolyé rt Közhasztrú t Egyesület ré szé te10.000,-Ft, az,azTizezer forirrt tárnogatást nYÚjt
bete gőrző monitor beszer ezé sé hez.

A ké pviselő-testület felhatalmazza apolgármestert atámogatási szerződé s aláí rására

é s az

összeg kifizeté sé re.
i l atiiri dó :
Ii

é rtclcntszerii

clc:lős: ptll gárnlcster

,röbb

napircndi pont, indí tvány, javaslat, hozzászőlás nem lé vé nKocsik [,ászló Polgárrnester
megköszöni a ré szvé telté s 11@ órakor bezárja az ülé st.

ffi*a,r"6}
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áffi
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Fa

( 5." <;É -..-.
dr. Sallai Attila
jegyző

t1,

