
JEGYZ6KONYV

K6sztilt: Kissik6tor Kdzseg 0nl<orm6nyzatinakhivatal helysdgeben, az Onlco rmfnyzat
Kdpviselo- testiilet6nek2016, febru6r 1 1, napj6n 8.45 6r6t6l megtarlott kozmeghallgatis6n es

k6pviselo testtileti iilds6n.

Az ii lels h elve : Kis sik6tor I(ozsdg Onkorm6n y zatdnak hivatali helyis 6 ge

Jelen yannak: Kocsik Ldszlo polg6rmester
Kocsik Bertalan teleprildsi k6pviselo
Maruzsi J6nos teleptildsi kdpviselo
Moln6r Tibor telepiil6si kdpvisel6
I(ov6cs LiszIo teleprildsi kdpviselo
Henyecz S6ndorn6 jegyz6

Meehfvott: Hal6sz Bdla Zold Volgy l(ft. rdszdr6l

Jegyzokdnyvvezeto: Pdternd Moln6r Ren6ta

Kocsik Lhszlf polgfrmester koszonti a megjelenteket, majd megdllapitja a testrilet hatdrozat
kdpessdgdt, a k6pvisel6k teljes Tetszftmban jelen vannak. A kozmeghallgatfsra tekintettel
meg|llapitja, hogy a lakoss6g rdszerol megjelentl4 fo.

Ezvtftn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

I'l I(cizmeghallgatds a telepiildsi hulladdk elktilcjnitett gyujtdsdnek bevezetdsdvei
kapcsolatban

2.1 Ti$ekoztat6 alejdrthat6rideju hatfuozatokvdgrehajt6s6r6l
Eloterj eszto : I(o csik Ldszlo pol g6rmester.

3.1 Titjekoztatls a telepiildsi hulladdkszolglltatdsrol
Eloterjeszto: Halilsz Bdla a Zctld Vdlgy I(ft. r.dszdrol

4,/ 2016. 6vi kolts6gvetds megtfirgyalilsa
Eloterj eszto : Kocsik Ldszl6 polg6rmester

5.1 Inditvdnyok,javaslatok, aktu6lisfeladattok

A polg6rmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslat6t a kdpviselok egyontettien elfogadjdk
az alttbbtak szerint:

I'l I(ozmeghallgatds a telepiil6si hulladdk elkiilcjnitett gyiijt6sdnek bevezetdsdvel
kapcsolatban

2. I T 6j el<oztat6 a lejfirt hat6ridej ti hathr ozatok vd grehaj t6s6r6l
Eloterj eszto : I(ocsik Ldszlo pol g6r.rnester

3.1 Tajel<oztattts a teleprilesi hulladdkszolgdltatdsrol
El oterj eszt o : Halilsz B 61 a a Zdld Y 61gy I(ft. rdsz6r6l



t.t

4,1 2016.6vikolts6gvetdsmegttrgyalilsa
Eloterj eszto : Kocsik LhszlS polg6rmester

5.l Inditv6nyok,javaslatok, aktudlisfeladattok

A kdpviselo testi.ilet rdtdr a tdrgyaland6 napirendi pontokra.

iiit6s6nek bev

hapcsolatban

Kocsik Lhszl6 polg6rmester koszcjnti a megjelent kepviseloket, a legyzot, a

jegyzokonyvvezetot. Elmondja, Magyarorsztry helyt onkormdnyzatairol sz6l6 2011. dvi

CLXXXX. torv6ny kotelezoen elSirja a kdpvisel6-testtilet rdszdre, hogy evente legal6bb

egyszer el6re meghirdetett kozmeghallgat6st kell tartania, ahol a villasztopolg6rok, 6s a
helyben drdekelt szervezetek kdpviseloi kozdrdekri kdrddst 6s javaslatot tehetnek.

A vfiaszt6polg6rok r6szt vehetnek ugyan a nyilv6nos testiileti iildseken, de ott nincs

lehetosdgiik, hogy a napirendekvitdjababekapcsolodjanak, illetve elmondj6k v6lemdnyiiket.

A torv6ny a kozmeghallgat6s int6zmdnydvel biztositja a vdlaszt6polg6r'oknak ezt a

lehetos6get. A kozmeghallgat6s konkrdt tdrgyat kepezi tovibbd a szelektiv hulladdk
gyujtdsdnek bevezetdse, A kozmeghallgat6s a testiileti iil6s keret6ben tortdnik, ahol sziiksdges,

hogy a kepviselok hattuozatkdpes szdmban legyenek jelen.

A jelenlegi kozmeghallgat6s elore, a helyben szok6sos m6don meghirdet6sre kertilt,

plak6tokkal ds a hangos hirad6n keresztiil.

1t

Kis s ikfl to r Kii zs 69 6nko rm 6n y zat Klpvis el6 -tes tiilet
| 12016. (I. I 9.) hat6r ozat

LEADER Helyi Akci6csoportok kiizremiihiid6s6vel2100639180 azonosit6 szimri
piiy fnat megval6sft ilsihoz hitel felv6tel

Kissihf tor Kiizs69 Onhormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
212016. (I. 19.) hatfroznta

Javaslat a Kissikr{tor Fejleszt6s66rt Alapifvfny tdmogatrisrira

Kissihf tor Kiizs6g Onko rmf n yzata K6pvis el6-testiilet6nek
3 12016. (I. I 9.) hatirozata

Javaslat a Kissikftor Kiizs69 Kiizhasznri Po19616r Egyesi.ilet thmogatfshra

Kissikftor Kiizs69 6nkormfl ny zata Kfipvisel6-testiiletdnek
4 12016. (I. 19.) hatfroznta

Rril<6czi Sziivets69 tfmogatf sfnak elutasftdsa

Kissikftor I(6zs69 Onkormfnyzata K6pvisel6-testtilet6nek
5 12016. (I. 19.) hatir ozata

I(iizteriilet haszn:ilati enged6ly



Kissikftor Kiizs6g Onkormfnyzat K6pvisel6- Te{tiilet6neh
6 I 201 6, (I.19,) hatir ozata

I(ovdcs P6ter lakhatdsi trimogat6sa

Az i smerte Iett hatir o zatb an fo gl altak v6 grehaj t6sra keriiltek.

3.1 Tf i6koztatfs a telepiil6si hull4d6hszolgiltatfsr6l

I(ocsik L6szl6 kiildn koszdnti Hallsz B61a urat, a Zold Volgy l(ft kdpviselojdt ds kdri,

t6jdkoztassa a kdpviselo testriletet a telepiildsi hulladdkszolgitltatttsr6L

Halilsz Bdla koszonti a kdpviselo-testiiletet 6s koszoni a lehetosdget, hogy t|lelcoztathatja a

kdpvisel6ket.

Elmondja, hogy a KEOP 1.1.1 C ptiydzatoL megnyertdk. Ennek keretein beli.il a terrileti.ikhoz

tafioz6 kortilbehil 8Oezer hdztartds kap 2 irj gyujtoeddnyzetet, rnelybol az egyrl< chippel

ell6tott 60 vagy 120 literes eddnyzet, a m6sik pedig a 120 literes szelektiv gyijtoedenyzet.

Titjekoztatja tovthb| a kdpviselo-testiiletet, hogy jogszabillyi e16ir6s, hogy heti egy

alkalommal iiriteni kell ezeket ds a chip egyik feladata, hogy ezt ellenonzze. A szelektiv

gyujt6ed6nyek tlrit6s6rc vdrhat6an k6t hetente keriil sor.

Kissikftor Kozs6g Onkormanyzatilhozjovo h6t kozep6n drkeznek meg az irj gyujtoed6nyek,

ezek kio szt ilshhoz k6rndnek se gitsd get.

A I(dpviselo-testiiletnek, illetve a megjelent lakosoknak kdrd(se nincs, Kocsik Lhszlo
polgdrmestert megkoszoniHaltnz B6la irrnak atdjelcoztat6st, melyef a kdpviselok elfogadnak.

Halilsz Bdla 6s a megjelent lakosok thvoznal< a k6pviselo-testtileti ufdsrol.

Kocsik LlszIo polg6rmester elmondja,hogy
szi.iksd ges a teleptil6si hr"rlladdkgazddlkod6sr6 I

Kissikftor Kdzsdg Onkorm
....12016. (II. 12.) tinkormf nyzati rend elete az

5 12014. (III. 1 4.) tinko rmf nyzati r endelete a teleptil6si hulla d dkgazdrilho df s 16l
m6dositds616l

Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete a hullad6la6l sz6l6 20f2. dvi

CLXXXV, torv6ny 88, $ (4) bekezddseben kapott felhatalmazds alapjdn, a Magyarorczitg
helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX, torvdny 13. $ (1) bekezdds 19. pontj6ban

meghat6rozott feladatkor6ben elj6rva I(issik6tor Kozs6g Onkormdnyzat I(dpviselo-
testi.iletdnek 51201,4. (III.14.) onkorm6nyzatt rcndelete a teleptildsi hulladel<gazdall<od6sr'61

m6dosit6s6r6l a kcivetkezoket rendeli el;

1.$

Kissikdtor I(ozsdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testriletdnek 512014, 0II.14.) onkormdnyzati
rendelete a telepiildsi hullad6kgazd6lkoddsr6l 2. S kiegdsziil az al|bbi (3) bekezddssel:



A kozszolgilltatds kiterjed ahdztartdsban keletkezo elktilonitetten gyrijtott teleptildsi hullad6k
gyrijtoszigeten, illetve erre rendszeresitett gyujtoed6nyben valo osszegyrijtdsdre ds

elsz|llithsira.

2.$

Kissikdtor Kozs6g Onkormdnyzat Kepviselotesttiletdnek 512014. (III.14.) onkormdnyzati

rendelete atelepiildsi hullad6kgazd6lkod6sr6l 7. $ (1) bekezd6s kiegdsziil azalilbbr e) ponttal:

az elktilonitetten gyrijtott hulladdk gyrijt6se sor6n a38512014. (XII.31.) I(orm. rendelet 4.$

szerinti eloirdsait betartani.

A rendelet 2016. m6rcius i-6n l6p hatdlyba,

3.$

Kocsik L6szI6

polg6rmester

Henyecz S6ndorn6

jegyzo

Hozzdszolfts nem l6vdn a polg6rmester szavazdsra k6ri a k6pviseloket, melynek
eredmdnyekdppen 5 f6 jelenldvo, 5 igen szavazaltal, ellenszavazat ds tart6zkod6s ndlkiil
megalkotja az aIilbbi rendeletet:

Kissik6tor Kiizs69 6nkormf nyzat Kilpviseld-testiilet6neh
212016. (II.12.) iinkormfnyzati rend elete az

5 120L4. (III. 1 4.) iinkormdnyzati rendelete a telepiil6si hullad6hgazdrilho d f sr6l
m6dositdsf16l

A rendelet teljes szovege a jegyzokonyv mell6kletdt kepezi.

4.1 2016. 6vi kdlts6wet6s megtfrsyal6sa

Henyecz S6ndornd jegyz\ elmondja a k6pviselo-testtiletnek, hogy az iilamhhztafi|sr6l sz6Io

20lI.6v CXCV, torvdny 291A. $ a kdzdptdvir tervezds keretein beliil eloirja a Stabilit6si tv, 45.

$ (1) bekezdes a) pontja felhatalmazilsa alapjtn, hogy az onkormdnyzatolcnak az ad6ss6got

keletkezteto iigyletekheztortdnohozzdjfuulils rdszletes szab|lyairll szol6 35312011. (XII.30.)
Korm. rendeletben meghatfttozottak szerinti saj6t bevdteleinek, valamint a Stabilit6si tv. 3, $

(1) bekezddse szerinti ad6ss6got keletkezteto rigyleteib6l ered6 fizetdsi kotelezettsdgeinek 6vdt

koveto h6rom dvre vfrhat6 osszeg6t hatitrozatban kell megfllapitani.

A Kdpvisel6-testiiletnek a saj6t bev6teli osszeg6t, valamint az ad6ss6got keletkezteto
iigyleteibol ered6 fizet6si kotelezettsdgeit - dvente - legkdsobb a koltsdgvetdsi rendeiet
elfogad6sdig meg kell 6llapitani,

I{ocsik Ldszl6 polg6rmester javasolja a kdpviselo-testtiletnek, hogy fogadj6k el l
jegyzoasszony eloterjesztdsdt a kiktildott eloterjesztds 6s hatdrozatijavaslat szerint.



Hatilrozattjavaslata:
Kissik6tor I(ozseg Onkorm6nyzat I(6pviselo-testiilete saj6t bev6telei osszegdt, valamint az

ad6ss6got keletkeztet6 tigyleteibol eredo fizet6si kotelezettsdgeinek h6rom dvre v6rhat6

cisszegEt a mell6kelt tdbllzatbanbemutatottak szerint vhltozatlan form6ban j ovithagyja'

Hozzdszol1s nem l6v6n a polg6rmester szavazdsra keri a kdpviseloket, melynek

eredm6nyek6ppen 5 fo jelenlevo, 5 igen szavazaltal, ellenszavazat ds tart6zkodhs ndlkul

me ghozza az al|bbr haI6t ozatot:

Kissih6tor I(6zs6g Onkorm6nyzatn K6pviselti-testtilet6nek
9 120L6. (II.1 1.) hatfroznta

az Onkorm 1nyzat ad6ss6got keletkeztet6 tigyleteib6l ered6 fizet6si kiitelezetts6geineh
megfllapitfsfra

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzat Kepviselo-testulete saj6t bev6telei osszegdt, valamtnt az

ad6ss6got keletkezteto iigyleieibol eredo f,rzetdsi kotelezetts6geinek h6rom 6vre v6rhat6

osszegEt a mell6kelt thbl1zatbanbemutatottak szerint viitozatlan form6ban j6v6hagyja.

Athbllzat a jegyzokonyv mell6kletet kdpezi'

Hat6rido: azonnal
Felelos: polg6rmester

Kocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja, hogy elkdsztilt az onkormhnyzat201,6,6vi koltsdgvetdsi

rendelet-tervezete, melyet a testrilet tagjai a meghiv6val egytitt megkaptak' Az eloterjesztds

szerint a rendelet-tervezet 78.3OO,-eFt-os bevdteli el6ir6nyzattal ds 78.3OO,-eFt-os kiad6si

elotrfnyzattal kdsziilt el. Az elSterjesztdsben bemutat6sra keriil az onkorm6nyzat

koltsdgvet6s6nek m6rlege, a tcjbbdves kihat6ssal jdr6 dontdsek sz6mszerusitdse dvenk6nti

bontasban 6s osszesitve c6lok szerint, az dnkormhnyzat 6lIal adolt kozvetett t6mogat6sok,

elotrtnyzat felhasznal6si terv, a 2016, dvi 6ltal6nos mukod6s 6s ilgazali feladatok

t6mogat6sanak alakul6sa jogcimenk6nt, valamint a 20t6. 6vben cdljelleggel juttatott

tfmogat6sok,
A rendelet tervezet mellett a kdpviselo-testtilet rlszdre t|jekoztatirsul a kovetkezo mdrlegeket

ds kirnutat6sokat is bemutatjuk az Aht szerint:

a) a helyi dnkorm6nyzat koltsdgvetdsi mdrlegdt \<ozgazdasdgt tagolfsban, elotttnyzat

felhaszn6l6si terv6t,
b) t6bb6ves kihatassal j616 dontds ek szftmszerusitds6t dvenk6nti bont6sban ds osszesitve,

cja kozvetett tfmogat6sokat - igy ktilonosen ad6elenged6seket, ad6kedvezmdnyeket

tarlalmaz6 kimutatf st, 6 s

d)az Aht. 291A. Q szerinti tervszdmoknak megfeleloen a kolts6gvetesi 6vet koveto harom 6v

tewezett bev6teli elofuLnyzatainak ds kiad6si eloutnyzatainak l<erctszfumatt fobb

csoportokban, 6s a Aht. 291A. P szerinti telvsz6moktol tort6no esetleges eltdrds indokait'

Ezut1n ismerteti a rendelet-tervezetet, k6ri a kdpviseloket, az ismeltetds utdn mondj6k el

vdlemdnyiiket az el6terj eszt6ssel kapcsolatosan.

IGssik6tor K6zsdg Onkolm6nyzat k6pviselo-testiilete az Alaptorvdny 32. cikk

bekezdesdben meghathrozott eredeti jogalkotoi hat6skordben, az Alaptorvdny 32. cil<l<

(2)
(1)



bekezdds f) pontj6ban meghattrozott feladatkcjr6ben az onkormhnyzat 2016, 6vi p6nztigyi
tervdro I (ko lts 6 gvetd s 6ro l) az alilbbiakat rendeli el.

KISSIKATOR KO ZSBCI oNT<ORMANYZATANAK
12016. (II. 11.) iinhormfnyzati rendelet

az iinkorm flnyzat 2016, 6vi kiilts6gvet6s 616l

Kissik6tor I(ozsdg Onkorm6nyzat kdpviselo-testtlete az Alaptorvdny 32. cikk (2)
bekezddsdben meghatirozott eredeti jogalkot6i hat6skordben, az Alaptorvdny 32. cikk (1)

bekezdes 0 pontj6ban meghat6rozott feladatkdrdben az oni<orm6nyzat 2015. evi
koltsdgvetdsdrol a kovetkez6ket rendeli el,

1.$Arendelethatflya

(1) A rendelet hatillya a k6pviselo-testtiletre, annak bizotts6g6ra 6s az onkorm6nyzat
trdnyitdsa al6taftoz5 koltsdgvetdsi szervre terjed ki.

2. $ A kiilts6gvet6s bev6telei 6s hiadr{sai

( 1 ) A kdpvisel6-testiilet az onkorm |nyzat 20 I 6. 6vi kolts6gvet6sdt:

78.300,- E Ft Kdlts6gvet6si bev6tellel

48.300,- E Ft Kttlts6gvet6si kiaddssal
48.300,- E Ft Ebb6l mtihiid6si hiad:ls

30.000,- E Ft Finansziroziisi kiadfssal

|Ilapitjameg,

(2) Az (1) bekezddsben meg6llapitott koltsdgvet6si bev6telek forr6sonk6nti, a koltsdgvetdsi
kiad6sok jogcimenkdnti megoszlfsdt onkorm6nyzati szinten, tovdbbd a ftnanszirozdsi
bevdteleket 6s kiad6sokat a rendelet L I, melldklete alapjtn hatitrozza meg a kdpviselo-
testtilet.

(3) A bev6telek 6s kiad6sok el6ir6nyzat-csoportok, kiemelt eloirdnyzatok 6s azon beliil
kotelezo feladatok, onk6nt v|llalt feladatok, |llamt (allamigazgatdsi) feladatok szerinti
bontdsban az 1.2., 1.3., 1.4. ntell|lrletek szerint iilapitjameg.

(4) A mrikod6si ds felhalmozdsibevetelek 6s kiad6sok el6irttnyzatai merlegszelri bemutatdsdt
dnkorm6nyzatt szinlen a 2. L ds a 2.2. melldklet rlszletezi.

3. $ A ktilts6gvet6s r6szletez6se

A Kdpvisel6-testtilet az onkormhnyzat 2016. 6vi kdltsdgvetdsdt rdszletesen a kovetkez6k
szerint dllapitja meg:

(1) Az Onkormanyzat ad6ssdgot keletkezteto tigyletekbol 6s kezess6gv6llal6sokb6l fenn6ll6
kotelezettsdseit nemleses tadalommal a 3. melldklet rdszletez|



(2) Az Onkormtnyzat sajdt bevdteleinek rdszletezdsdt az acl6ss6got keletkezteto rigyletbol
szfumaz6 tfurgyevi fizetdsi kotelezettsdg rneg6llapithsdhoz a 4. melldklet tafiahnazz,a,

(3) Az Onkormdnyzat 2016. dvi adossdgot keletkezteto fejlesztesi celjait az 5. melldklet
r1,szletezi.

(4) Az Onkormdnyzat koltsdgvetdsdben szereplo beruh6z6sok kiad6sainakberuhdzrisonkdnti
ftszletezdset a 6. melldklet szerint hatfuozzameg.

(5) Az onkorm6nyzat koltsdgvetesdben szerepl6 fehijitdsok kiad6sait fehijit6sonkdnt
nemleges tartalommal a 7. mell1klet szerinlftszletezi.

(6) Az EU-s t6mogat6ssal megval6sul6 plogramokat 6s projekteket, valamint az
onkormdnyzatonkivi.il megval6sul6 projektekhezvalohozzdjtrullst a B, melldklet szerint
hagyja jov6.

(7) A 2. $ (1) bekezddsdben megdllapitott bevdtelek ds kiad6sok onkormdnyzati megos zlhstfi,
ds az 6ves (engeddlyezett) letszfim eloftlnyzatot ds a kdzfoglalk oztatottak letszdmdt a 9
sz6mf melleklet szerint hattttozza meg.

(8) Az cinkormdnyzat akradftsok kozott cdltartal6kot nem 6llapit rneg.

4. $ Az e\(iirfnyzatok m6dosit{sa

(1) Az Onkorm6nyza| beveteleinek 6s kiad6sainak m6dosit6sdr6l, a kiad6si elovdnyzatok
kozotti 6tcsoportosit6srol a kdpviselo-testtilet dcjnt.

5. $ A kiilts6gvet6s v6grehajtrisfnak ellen6rzdse

(I) Az onkorm6nyzati kolts6gvet6si szelvek ellenorzdse a belso kontrollrendszer keretdben
val6sul freg, melynek lltrehozhsaert, mrikodtetdsdrt ds tovdbbfeilesztdsedrt az
onkorm6nyzat esetdben a jegyzo, az rntezntenyek esetdb en az intl,zmdnyvezeto felelos.

(2) Az Onkorm6nyzat a belso ellenorzds kialakitdsdrol az Ozd Kisterseg Tobbcdlir T6rsul6s
ittj6n gondoskodik. A megfelelo mukodtetdsrol ds a ftiggetlensdg biztosit6sfrol a jegyzo
koteles gondoskodni.

6. $ ZirS 6s vegyes rendelkez6sek

(I) Ez a rendelet a kihirdetdst koveto napon ldp hat6lya, rendelkezdseit 2016. janvin L

napj6t6l kell alkalmazni,

Kocsik LdszIo

polgdrmester

Flenyecz Sdndornd

jegyzo

Hozzaszolits nem l6vdn a polg6rmestel szavazdsra kdri a kdpviseloket, melynek
eredmdnyekdppen 5 fo jelenldvo, 5 igen szavazattaT, ellenszavazat ds tart6zkodds ndlktil
megalkotja az alilbbi rendeletet:



KISSIKAToR KOzsBct oNxonuAxvzlrAxax
312016. (II. 16.) tinkormr{nyzati rendelet

az iinl<o rm 6ny zat 20 16. 6vi kii lts 6 gvet6s 616l

A rendelet teljes szove ge a jegyzokonyv mell6klet6t kdpezi.

5.1- Inditvinvoh, iavaslatol<, ahtuflis t'eladattoh

Kormiinyzati funkci6 v41oz6s

I(ocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja , a 1212014. (XI.26.) onkorm6nyzati rendelettel a

k6pviselo-testirlet 
-Hogadta 

az Onkormdnyzatl(6pviselo-testiilet6nelcszewezeti 6s Mukoddsi

SiabaIyzat1t. AzSZMSZ 2. ftiggeldketafialmazzaaz onkormilnyzat ftltal ellatand6 feladatok

korm6nyzati funkciok szerinti besorol6s6t.

A kormanyzati funkciok, 6llamhdztartasi szakfeladatok ds szak6gazatok osztillyozdsi rendjdroi

sz6l6 6812013. (XIL29.) NGM rendelet modosult. Aviitozds 
'rinti 

az onkorm6nyzat

alaptev6kenys6gdnek kormdnyzati funkci6k szerinti besorol6s6t, kiegdszr"il az tntezmdnyen

tciv-titi gyermek6tk eztetds 104031 kormtnyzati funkci6 szdmmal, tovihbd a 013320

Koztemeto-fenntart6s ds -mrikodtetes,041236 ot'szagos

kozfoglalk oztatdsipr.ogram, 082044 Konyvt6ri szolg6ltat6s ol<, 082092 I(ozmuvelodds-

hagyomfnyos kozossdgi kulturflis drtdkek gondoz6sa

Hatdrozatr javaslata:

Kissik6tor I(ozsdg 0nkorm6nyzatl(epviselo-testiilet dont6se, hogy azSZMSZ 2' filggel6kben

korrninyzati funkci6k szerinti besorol6s kiegdsziil 104031 Intezmenyen kiviili
gy.rrn.tdtkeztetds, a013320 Koztemeto-fenntart6s ds -miikcidtetes,041236

Orsz6gos kozfoglalkoztatdsiprogram, 082044 I(onyvt6ri szolgitltatdsok, 082092

Kozmuvel6dds-hagyomdnyos kdzossdgi kultur6lis drtdkek gondoztsa l<orm|nyzatt

funkci6 sz6mmal.

Ez tital a2. figgelekben szerepl6 II, onkorm6nyzat alaptevdkenys6gdnek korm6nyzati

funkci6k szerinti besorol6sa az al5,bbr

Kormtrny zati funkcio sz6m

01 1 130

013350

045 1 60

05 I 040
063020
0640 1 0

0660 1 0

066020

Megnevezds

0nkorm6n y zatok ds onkorm6 ny zalr hivatalok i o galkot6 ds

6ltal 6no s tgazgatilsi tevdkenys d ge

Az onkorm 6ny zati vagyo nnal v al6 gazddlko d6s s al

kapcsolatos feladatok
Ko zutak, hidak, alagrtal< iizemeltetds e, fenntalt 6s a

N em ve s z d ly e s hr"rl I addk keze I 6 s e, |ttalmatlanitts a

Viztermelds,- kezel6s, - ell6t6s

I(ozvil69itds
Zoldteri.ilet kezel6s
V 6ro s-, l<ozse ggazddlko d6si egy6b szo I g6ltatdsok



Rovid idotartalmir kozfo glalk oztatis
Start-munkaprogram - tdli kozfoglalkoztatds
Ho sszabb idotartamri kozfo glalk oztatds
Kozmuvel6dds-kozossdei 6s t6rsadalmi rdszvdtel

ftilesztds
104031 Intezmenyenkiviiligyermekdtkeztetes

04123t
041232
04t233
082091

01 3320
041236
082044

Koztemeto-femrtart6s ds -mukodtetds
Orsz69os kozfo glalk oztatfsi pro gram

I(cinwt6ri szo I sdltat6sok
082092 I(ozmrivelodds-hagyom6nyoskozossdgikultur6lisdrtdkekgondozdsa

Hozzixz6lfts nem ldv6n a polg6rmester szavazfsra kdli a kdpviseloket, melynek

eredmdnyek6ppen 5 fo jelenldvo, 5 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6s ndlkril
me s.hozza az alilbbr hatdr ozatot:

Kis s ikrito r I(6zs 69 Onko rm 6nyzat I(6pvis el6-testiilet
l0 12016, (II.1 1.) hatflrozat

Korm fnyzati funhci6 v f.ltozhs

I(issik6tol I(dzseg Onkorm6nyzatKepviselo-testrilet dcjntdse, hogy az SZMSZ 2. fliggel6kben
1<orm6nyzati funkci6k szerinti besorol6s kieg6sziil 104037 Intezmenyen kivtili
gyermekdtkeztetes, a013320 I(oztemeto-fenntart6s ds -rnukodtetes,041236

Orszdgos kozfoglalkoztathsiprogram, 082044 I(onyvt6ri szolgftltatdsok, 082092

Kozmuvelod6s-hagyom6nyos kozossdgi kulturdlis drtdkek gondoz6sa korrn6nyzati

funkci6 sz6mmal.

Ez fital a 2 . fuggelekb en s z er ep l 6 I L o nko rm 6ny zat alaptevd ke ny s d g dn el< kor mdny zatr

funkci6k szerinti besolol6sa az al6bbt:

Kormdny zali fuirlcci6 szf m Megnevez6s

011130 Onkormdnyzatok 6s onkorm6nyzati hivatalok jogalkot6 6s

6ltal6no s rgazgathsi tevdkenysd ge

013350 Az onkormftnyzativagyonnal valo gazdllkoddssal
kapcsolatos feladatok

045160 I(cjzutak, hidak, alagutak i.izemeltetdse, femtartdsa
051040 Nem veszdlyes hulladdk kezel6se , |rtalmallanit6sa
063020 Viztermelds,- kezel6s, - el16t6s

064010 Kozvilagitts
066010 Zcildtertilet kezel6s
066020 V6ros-, kozseggazd6lkod6si egydb szolgdltat6sok
041231 Rovid idotartalmri kdzfoglalkoztatds
04\232 Start-munkaprogram - tdli kozfo gIalI<oztattn

041233 Hosszabb idotartamf kozfoglalkoztaths
082091 I(ozmuvelodds-kozossdei ds t6rsadalmi rcszvelel

feilesztds



104031 Int6zmdnyen kivtili gyermek6tkeztetds
013320 I(oztemeto-fenntartds ds -mtikodtetds
041236 Orsz6gos kozfoglalkoztathsi program
082044 I(dnyvtdri szolg6ltat6sok
082092 I(ozmtivelodds-hagyom6nyoskozossdgikulturdlis6rtekekgondoz6sa

Hat6r'id6: azonnal
Felel6s: jegyzo

Tiirzsbet6t megszerz6se

I(ocsik Lilszlo polg6rmester elmondja, hogy a Nyugat Borsodi Teltiletfejlesztdsi Nonprofit
Kft-nek egy fj hatdrozat kivonatra van sziiksd ge ezefi kell ismet egy hat6rozatot hozni,

Hatirozattjavaslata:
Kissikdtor I(ozsdg Onkormanyzatl{epviselo-testtilete 2016. dv februdr h6 11. napj6n tartott
kdpvi s el o testul eti iil 6s 6n a kcjvetkez o haI6t o zatot hozta:

- A I(dpviselo Testiilethozzitjfuul - az NYBT NKFT 2016. 01.21, napj6n e tdrgyban
hozott taggyril6si hatfurozattnak megfelel6en, hogy ICssik6tor Kozsdg Onkormfnyzata
trj 100.000 Ft 6rtdku tolzsbetdt megszerzdsdvel a tdrsas6g tagSdvd v6ljon

- A I(dpviselS Testi.ilet felhatalmazza a Polg6rmestert, hogy a torzsbetdt ellendltdkekent
100.000 Ft 6tutaI6siLt6l gondoskodjon a NYBT NKFT IINI-CREDIT Bank 10918001-

00 0000 8 3 -75 52000 8 szhmu szttml|jfua,
- A I(dpviselo Testiilet felhataln-razza a Polgitrmestelt a csatlakozdshoz kapcsol6d6

d okument a ciol< al6ir 6sfu a.

Hozzdszolits nem l6vdn a polg6lmester szavazinra kdri a kdpviseloket, melynek
eredmdnyekdppen 5 fo jelenldv6, 5 igen szavazattaT, ellenszavazat ds tart6zkod6s ndlktil
meghozza az alitbbt hatdr o zatot:

Kissikf tor Kiizs69 Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet
ll 12016. (II. 1 1.) hntfrozat
Tiirzsbet6t megszerz6se

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilete 2016.6v februdr h6 11. napjSn tartott
k6pvi s e16 -te sti.ileti i.i16s 6n a ko vetkez o hatdr ozatot hozta:

- A Kdpvisel6 Testtilethozzhjhrul - az NYBT NKFT 2016. 01.21. napjdn e tfugyban
hozott tag gyul 6 si hatfu o zatdnak me gfel elo en, ho gy I(i s sikdto r I(o zs e g 6 nkotmdny zata
irj 100.000 Ft 6r16ku tolzsbetdt megszerzds evel a tfrsasfg tagS|vd v6ljon,

- A I(6pviselo Testtilet felhatalmazza a Polgdrrnestert, hogy a tdlzsbetet ellendltdkekdnt
100,000 Ft 6tutal6sirr6l gondoskodjon a NYBT NKFT UNI-CREDIT Bank 10918001-

0 0 00 0 0 8 3 -7 5 5 20 00 8 szdmu szdmlifira.
- A Kdpviselo Testtilet felhatalmazza a Polgdrmestert a csatlakozhshoz kapcsol6d6

dokument6ci6k al6ir6s6ra.

Hat6rido : drtelemszeru
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Felel6s : I(ocsik Ldszlo polgdrmester.

Javas lat a Mozgd sk orlift ozottak 6zcl v{ ro s i E gy esii I ete titmo gntlts 6r a

Kocsik Linzlo polgdrmester ismerteti az Egyestilet leveldt, melyben az Egyestilet a
mozgdskorlfitozotlakTeszere kirdnduldsok szervezds ehezl<er az onkormanyzattol anyagi
t6mogat6st. I(ocsik Lhszl6 polg6rmester javasolja, hogy t6mogass6k az Egyesiiletet 5,000,-Ft-
tal.

Hatdrozati javaslata:
IGssikdtor I(ozs6g 6nkorm6.nyzatdnakl(dpvisel6-testrilete aMozgdskorl1tozottakOzd V6rosi
Egyesiiletet 5.000,-Ft, azaz 1tezer forint clsszeggel tdmogatjakir'6nclul6sok szervez1s1hez.
Ezt az dsszeget a2016,6vi kdltsdgvetdsben biztositja.

Felkdli a Kdpviselo-testrilet a polg6rmestelt, hogy az Egyesril et vezetdjevel kosse meg a
tdmo gatdsi szerz\ dest d s gondo sko dj on a ne g|llapitott o s s ze g dtacl 6s 6i6 l.

A javaslattal a tcjbbi kdpvisel6 is egyetdlt, 6shozzhsz6l6s nem l6vdn Kocsik L6szl6
polg6nnestet szavazdsrakdri a kdpviseloket, melynek eredmdnyekdppen 5 fo jelenldvo
kdpviselo, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tart6zkod6s ndlkiil mighozz1k az alabbi
hatdrozatot.

Ktizs 6g Onkormf nyznt K6pviscl6-testiilet6nel<
12 12016. (II. I t.) hatfir ozata

M oz gri s ko rlitozottak 6z d v6 r o s i E gy es ti I ete t{ m o g a t r{ s a

Kissikdtor Kozs6g 6nkorm6,nyzatdnakl(dpvisel6-testrilete a Mozg6sk oflffiozottakOzci Virrosi
Egyesriletet 5'000,-Ft, azaz 1tezer forint dsszeggel ttmogatjakir6-nclul6sok szewezesehez.
Ezt az osszeget a20I6, dvi kciltsdgvetdsben biztositja,

Felkdri a Kdpviselo-testtilet a polg6rmestelt, hogy az Egyesril et vezet6jevel kosse meg a
t6rnogat6si szeruSddst ds gondoskodjor-r a meg6ilapitott osszeg 6tad6s6i6l.

HataridS: azonnal ill. folyamatos
Felelos : Kocsik Laszlo polg6r.mester.

Vasyonnyilatkozatok benyf i tf s a

Maruzsi Jdnos azrJgyrendrbizottsftg elnolce tajekozatja a testriletet, hogy a jogszab1lyban
meghatdtozott hatrirido re, 2016.01 .3 1-ig rninden k6pviselo ds a polg6rmester rir is benyfjtotta
v agyo rury i I atko zatitt.
A vagyonnyilatkozatok az onkormtnyzatthivatal p6ncdlszekrdnydbe kertiltek elhelyezdsre.

t1



Tcibb napirendi pon!. indi.tvhny,javaslat, hozzhsz6l6s nem l6v6n Kocsik Lbszl;polg'rmestermegkciszcini a ftszv'telt es t o. 1i 6rakol bez,qu un airt-." 
-'

k.m.f.

Henlec dorne
jegyz6
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