
JEGYZ6KONYV

.S6sztilt: Kissik6tor ktizs6g Kissik6tor Krizs6l dnkorm6nyzathnak hivatali helyis6g6ben, az
OnkormSnyzat K6pvisel6- testiilet6nek 2016.03 .2;.. napjhn 10@ 6r6t6l megtartott k6pviselo rendkiviili
testtleti til6s6n.

@teKissik6torKcizs6gonkorm6nyzat6nakhivata1ihe1yis6ge

Jelen vannak: Kocsik Lhszl6 polg6rmester
Henyecz SSndorn6 jegyzo
Kov6cs Lhszl6 telepiil6si k6pviselo
Maruzsi JSnos telepiildsi kdpvisel6
MolnSr Tibor telepiil6si k6pviselo

ffvol maradt: Kocsik Bertalan alpolg6rmester

Jegyzokdnyvvezet6: Pdtem6MolnSrRen6ta

Kocsik Lfszld. polgdrmegter koszcinti a meglelenteket, majd megSllapitja a testr.ilet hatLrozat
k6pess6g6t.
I(ocsik Bertalan hiilnyzi , aki tSvol maradilsft elor jelezte.

Ezuthn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

1 . T 6j ekoztatits a lej 6rt hatriridej ri hat6r ozatok v6 grehaj t6s6r6l
El6terj eszto : Kocsik Lhszlo polg6rmester

2' Startmunka Belvizelvezetds2016. evipilyhzatilbanl6vo plat6s kisteheraut6 vhshrlhsa
Eloterjeszt6: Kocsik Ldszlo polg6rmester

3. Lrditvinyok, javaslatok, aktu6lis feladatok

A polg6rmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslatlt a k6pviselok egyontetrien elfogadj 6k az
al|bbiak szerint:

1 . T 6j 6ko ztatis a lej 6rt hat6ridej ti hathr o zatok v d greh aj t6s dr6 I
Eloterj eszt6: Kocsik Lhszl6 polg6rmester

2. Startmunka BelvizeTvezetds 2016. evi p6ly6zat6ban l6v6 plat6s kisteheraut6 megv6s6rl5sa
Eloterjeszto: Kocsik Lhszl6 polg6rmester

3. Inditv6nyok, javaslatok, aktu6lis feladatok

A kdpviselo testtilet rhter athrgyalando napirendi pontokra:

I
Kissikf tor Kiizs6g Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet
9 | 2016 (II. 1 1.) hntfrozat
Az Onkorm6nyzat ad6ssdgot keletkeztet6 iigyleteib6t ered6 fizet6si kiitelezetts6geinek
meg6llapitdsfra

Kissikitor Kiizs69 Onkorm6n yzata Kfipvisel6-testiilet6nek
l0 12016 (tl.l 1.) hatirozata
Kormhny zati funkci6 v fitozfs



Kissik'{tor Kiizs6g onkorm6n yzata K6pviseld-testiilet6nek
ll I 2016 (tr. I 1.) hathr ozati,
'Itirzsbet6t megszerz6se

.f gsik6tolxiizs 69 onko rinfuny zrta, K6pviser6-testiilet6nek
12/2016. (II.1 1.) htthrozata
Mozgfskorliltozotta,k6zd Vfrosi Egyesiilete t6mogat6sa

Az ismertetett hatfu ozatban foglaltak vdgrehajt6sra keniltek.

59:fk Lilszl6 polg6rmester elmondja, hogy a Startmunka Belvizelvezet6s 2016. evi p6ly6zatban
2'500'000,-Ft, azaz kettomilli6-otszlzezer forint 6ll rendelkez6sre egy plat6s kisteheraut6 v6s6rl6s6ra.A vagyonrendelet szetint 300.000,-Ft, azaz hdromszlzezer forint feletti beruh6z6s esetln testrileti
hatfir,ozat sziiksdges' A rendelkezdsre 5116 osszegb6l haszniittehergdpjdrmrivet tudunk v6s6rolni, ez6rt
rnegkerestiink kiilonboz6 gdpjhrmn kereskeddsiket. Ismerteti a sz6bajcihet6 aut6tipusokat 6s azok
param6tereit.

kcizs6 g Onkorm6nyzati K6pvisel6-testtilet dcint6 se, ho gy a Startmunka
yhzatban l6v6 plat6s kisteheraut6t vdsarol 2.500.000,-Ft-ig, azaz

F eThataTmazza a p ol gdrme stert az ad6 sv6te li szer zo d.6 s m e ek6td s 6re.
Felhatalmazzaapolghrmestert,hogyazcisszegfitutalhsfu 6lgondoskodjon.

Llozzilsz6lils nem l6v6n a polg6rmester szavazhsra k6ri a kdpvisel6ket, melynek eredmdnyek 6ppen 4 f6jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkoaas ne[<ut meghozzi az alilbbihathrozatot:

Kissik'itor Kiizs69 6nkorm6n yzata Kfipvisel6-testiilet6nek
13 I 20 16 (nI.22.) hat6r ozata

Startmunka Belvizelvezetils 2016. 6vi phlyilzatiban l6v6
plat6s kisteheraut6 megv6s6rl6sa

Kissik6tor kozs6g Onkorm6nyzati K6pviselo-testiilet dcint6se, hogy a Startmunka Belvizelvezet6s
2a16' 6vi pillyhzatban l6vo plat6s kisteheraut6t v6s6rol 2.500.000,-Ft-ig, azaz kettomilli6- otszdzezer
forintig.
Felhatalmazzaapolgilrmestefi azad6sv6teliszerzod6smegk<it6s6re.
FelhataTmazzaapolgSrmestert,hogyazdsszegiltutalilsfir6lgondoskodjon.

Hat6rid6: 6rtelemszeni
Felel6s: polg6rmester

I
Kocsik L5sz16 polg6rmester elmondja, hogy a Kissikdtor K<izs6g on Kft. -velktttdtt 2014. jinius 19.-i kolcscinszerz6d6sben foglalt 5.600,000,-Ft , er forint,
melyet a FalumegrijitSs 6s fejleszt6sre elnyert p|lydzat fel. A
kcilcscinszerzoddsben foglalt visszafrzetdsi hat6rid6t 2016. febiun 29. napr6l2016. december 3 l. napra
m6dosit6sa szr.iks6ges.

kdzs6g onkorm6nyzati Kdpvisel6-testrilet dcint6se, hogy a Fa-Firma
ddsben foglalt kcilcsondsszeg visszaftzetds6nek hat6ridei6t 20I6.



Felhatalmazza apolghrmestert a kolcsonszerz6dds m6dosit6sSnak al6ir6sfira.

Hozzitszolils nem ldv6n a polg6rmester szavazhsra k6ri a kdpviseloket, melynek eredm6nyek6ppen 4 f6
jelenldvo, 4 igen szavazaltal, ellenszavazat es tart6zl d6s n6lkril meghozza az alilbbihathrozatot:

Kissild'{tor Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilet6nek
| 4 / 20 | 6 (nI.22.) hartir o zata

A Fa-Firma Kft.-vel ktitiitt kiilcsiinszerz6d6s ben fo glalt visszafizet6si
hat6ridej6nek m6dositfsa

Kissik6tor kdzsdg Onkorm6nyzati K6pvisel6-testiilet d<jnt6se, hogy a Fa-Firma Kft.-vel kdtott
kolcscinszerz6d6sben foglalt k6lcscjnosszeg visszafrzet6s6nek hat6ridej6t 2016. december 31. napra
m6dosi{a.
FeThatalmazza apolgflrmestert a kcilcsonszerz6d6s m6dositSs6nak alfuirfushra.

Hat6rid6: drtelemszeni
Felelos: polg6rmester

Kocsik Lhszlo polg6rmestgr elmondja, hogy a 2015.6vi CXLIII. tcirvdny akozbeszerzdsekr6l 42. g
eloirja, hogy minden 6v m6rcius 31-ig cisszesitett kiizbeszerzdsi tervet kell k6sziteni. A 2016.6we
s2616 kcizbeszerzlsi terv jelen 5116s szerint nemleges, melynek elfogad6s6t k6ri.
Hatfitozati javaslata: Kissik6tor kozs6g Onkormfnyzati Kdpviselo-testtilet dcint6se, hogy az
onkormhnyzat 2016.6vi kcizbeszerz6si tervet a mel16klet szerint elfogadja.

Hozzhsz6l6s nem l6v6n a pplg6rmester szavaz\sra k6ri a k6pviseloket, melynek eredm6nyekdppen 4 fo
jelenl6vo, 4 igen szavazattal., ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lktil meghozza az alhbbihatdrozitot:

Kissik6tor Kiizs6g 6nkormf n yzata Klpvisel6-testiilet6nek
1 5 I 2016 flJ1.22.) hatir oztta
20 1 6. 6vi kdzb eszer z6si terv

Kissik6tor kcizsdg Onkorm6nyzati K6pvisel6-testrilet dont6se, hogy az rinkorm5nyzat 2016. 6vi
kozbeszerzdsi terv6t a me1l6klet szerint elfogadja.

Hat6rid6 : 6rtelemszeni
Felel6s: polg6rmester

Ttibb napirendi pont, hozzhsz6l6s
tov6bb munk5j6t.

nincs a nyilt testtileti ii16sen, ez6rt a testi.ilet zSrt iJllsen folytatia

\-
\ ,- -,!

\t;flt.';1u t \ ?'

polg6rmester


