
K6sziilt: Kissik6tor kozsdg Kissik6tor I(ozs69
Onkorrn6nyzat I(6pviselo- testi.ilet6nek 20 I 6.06,3 0.

Onkorm6nyzatSnak hivatali helyis6g6ben, az
napj6n 8@ 6rrit6l rnegtartott k6pviselo-testtileti

iil6s6n.

Az iil6s helye : Kis s ik6tor Kozsdg 0nkorm6ny zathnak hivatali he lyisd ge

Jelen vannak: Kocsik Lhszl6
Henyecz S6ndorn6
Kocsik Bertalan
KovScs Lhszl6
Maruzsi Jdnos
Moln6r Tibor

polg6rmester
jegyzo
alpolgSrmester
teleplildsi k6pvisel6
telepi.ildsi k6pviselo
telepiil6si k6pvisel6

Jegyzokonywezeto: Szalm6si Tiinde

Kocsik Lhszlfi polgdrmester koszonti a megjelenteket, majd meg6llapitja a testiilet hathrozat
kdpessdg6t, mivel <jt fo k6pvisel6b6l dt fd k6pviselo jelen van.

Ezutdn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

1. Thj5koztaths a lej6rt hat6ridejti hatdrozatok v6grehajt6s6r6l
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

2. Helyi Epitdszeti ert6kekv6delm6t szab6lyoz6 6s telepiildsk6pi v6lem6nyezesivalamint
te lepiil6 sk6p i b ej e lent6 s i e lj 6rdst szab 6ly o z6 rend elet feliJ,lv izs gillata
Eloterj eszt6: Kocsik Lilszlo polgSrmester

3. Saj6-B6dva Vcilgye 6s Korny6ke Hullad6kkezel6si Onkormhnyzati Tarsul6s m6dosit6sokkal
egysd ges szerkezetb e fo glalt TSrsul6s i Me gSllapod6s6nak elfo gad6sa
El6terj esao : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

4. 6zd Kist6rs6g Tobbc6hi T6rsul6s - T6rsulSsi MegSllapod6st m6dosit6 okirat elfogadSsa
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

5. Magyar Vcjroskereszt Eszak-Borsod Teri.ileti Szewezetdnek nyrijtott tdmogaths
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

A polg6rmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslatilt a kdpviselok egyontettien elfogadj 6k az
al5bbiak szerint:

1. Thjekoztatils a lej6rt hat5ridejii hatilrozatok vdgrehajt6s6r6l
Eloterj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

2. Helyi Epit6s zeti 6rt6kekv6delm6t szab6lyoz6 6s telepiil6sk6pi vdlem6nyez6si valamint
telepi.ildsk6pi bejelent6si eljSr6st szab6lyoz6 rendelet feliilvizsg6lata
El6terjeszt6: Kocsik Lhszlo polg6rmester

3. Saj6-B6dva Volgye 6s Korny6ke Hulladdkkezeldsi Onkorminyzati TdrsulSs m6dosit6sokkal
e gys 6 ges szerkezetbe fo glalt T6rsul6si Me g6llapo dSsrinak elfo gad6sa
Eloterj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

4. Ozd Kist6rs6g Tobbc6hi T6rsul6s - TSrsul{si Meg6llapoddst m6dosit6 okirat elfogad6sa
Eloterj eszt6 : Kocsik Lhszl6 pol g6rmester



5. Magyar Voroskereszt Eszak-Borsod Teri.ileti Szervezet6nek nyrijtott t6mogat6s
El6terj esao: Kocsik Lhszl6 polg6rmester

A k6pviselo testiilet rhter athrgyaland6 napirendi pontokra:

Ko cs i k Lhszl6 p o I gd rm este r i smerteti az elo zo iil 6 s en hozott hathr o zatok:

Kissikdtor Ktizs6g Onkormdn yzata, Klpviseld-testiilet6nek
42 I 2016 (V .2 4.) hathr ozata

6fSZnCyII - Csaldd- 6s Gyermekj6l6ti Kiizpont beszdmol6ja
a 20L5. 6vben v6gzett munkdjfr6l

Kissikdtor Kiizs6g 6nkormSnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
412016 (V.25.) iinkormfnyzati rendelete

az iinkormdnyzat 2015.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 2/2015. (ILl1.)
iinkormf nyzati rendelet m6dositdsdr6l

Kissilcitor Kiizs69 Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiiletdnek
5/2016 (V.25.) iinkorminyzati rendelete

a 2015.6vi p6nziigyi terv v6grehajtfsrirtil

Kissilcitor Ktizs6g 6nkorm 6n yzata Klpvisel6-testiilet6nek
43 12016 (V .24.) huthr ozata

2016. Evi Falunap 6s Gombafesztiv6l

Kissildtor Kiizs69 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
6 I 201 6 (V.2 5.) szitmld, ii nko rm fnyzati rendelete

az tinkormf nyzat2016.6vi ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 312016. (II.16.)
iinkormdnyzati rendelet m6dositfsfr6l

Kissikdtor Kiizs6g Onkorminyzata Kfipvisel6-testiilet6nek
4 4 /2016 (V .2 4.) hatilr ozata

W 6-7 .2.1.2-16 k6dsz6m fi piiyhzat
Pillyhzat el6k6szit6si feladatainak ellftdsfra a c6g kivilasztfsa

Kissik'{tor Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
45 12016 (V,24.) hathr ozata

W 6-7 .2.1.2-16 k6dszdmi pfllyhzat
ICssikftor Kdzs6g szennyvizelvezet6s - 6s tisztitfs elvi vizjogi enged6lyez6si terv6nek 6s

Telepiil6si Szennyvizkezel6si Programjdnak elk6szit6s6re a c6g kivdlasztdsa

Kissilaitor Kiizs6g 6nkormdnyzata K6pviseld-testiilet6nek
4 6 /2016 (V .2 4.) hathr ozata

W -6-7 .4.1.1 -16 k6dszf mfi pd,ly hzat
Tervez6i feladatok, miiszaki ellen6ri feladatok ellitisfra a c6g kivdlasztdsa

Ifissikftor Kiizs6g 6nkorminyzata K6pviseld-testiilet6nek
47 I 2016 (Y .24.) hathr ozata

W -6-7 .4.1.1 -1 6 k6dszf mfi p6ly 6zat
X'enntartisi 6s iizemeltet6si terv, Kdzbeszerz6si eljdrds ell6tfs6ra a c6g kiv6laszt6sa

Kissik'{tor Ktizs6g Onkormin yzata Klpvisel6-testiilet6nek
48 12016 (V .24.) hathr ozata

TOP-3.2. 1-1 5 k6dszim fi p6ly 6zat
Miiszaki el6k6szit6 feladatok ell6t6shra a c6g kivdlasztfsa

Kissikdtor Kiizs6g 6nkorm6n yzal.r- Klpvisel6-testiilet6nek
49 /2016 (V .24.) hathr ozata



TOP-3.2. 1- 1 5 k6dszf m i p6ly 6zat
Gazdasfgi feladatok ell6tds6ra a c6g kiv6lasztfsa

Kissikitor Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
50 /2016 N .24.) hathr ozata

Nyugat-Borsodi Teriiletfejleszt6si Nonprofit Kft. hatfrozathvalval6 egyet6rt6s

Kissikftor Kiizs69 6nkormdn yzata Kfipvisel6-testiilet6nek
5l /2016 (V .24.) hathr ozata

Bels6 ellen6rz6si int6zked6si terv elfogaddsa

Elmondja, hogy az ismertetett hatfirozatban foglaltak vdgrehajtSsra keri.iltek.

I(ocsik Lhszlf polgdrmester elmondj4 hogy a Borsod - Abairj - Zemplln Megyei Korm6nyhivatal
szakmai segits6gnyrijtSssal 6s javaslattal elt az epitesiigyi tdrgyri rendeletek feliilvizsg5latatirgyhban.
A Borsod - Abairj - Zempl1n Megyei Korm5nyhivatal megkeresds6t ismerteti a k6pvisel6kkel.
Elmondja, hogy Borsod - Abairj - Zemplen Megyei Korm6nyhivatal inditv6nyozta az azon rendeletek
feliilvizsg6lat6t, melyek a helyi 6pit6szeti 6rt6kek vddelm6t, a telepiil6skdpi v6lem6nyez6si ds a
telepiildsk6pi bejelentdsi elj6r6st szab6lyozz6k, Onkorm5nyzatunknak ilyen jellegri szabillyzhsanincs.

Hathrozati iavaslat: Kissik6tor kozs6g Onkorm6nyzati Kdpviselo-testiilet dcint6se, hogy a helyi
6pit6szeti 6rt6kek v6delm6t szab6lyoz6 6s telepiildsk6pi v6lem6nyez6si valamint telepiildsk6pi
bejelentdsi elj6rdst szab|lyozo rendeletet nem kiv6n alkotni.

Hozzhsz6lSs nem l6v6n a polg6rmester szavazhsra k6ri a k6pviseloket, melynek eredmdnyek6ppen 5 fo
jelenl6v6, 5 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6s ndlkiil meghozza az alilbbihathrozatot:

ik'torKd"'s64s/2o01[?l[:tf 
f, nff ffi "6-testi'et6nek

KissikStor kozsdg OnkormSnyzati Kdpviselo-testiilet ddnt6se, hogy a helyi 6pit6szeti 6rt6kek v6delmdt
szabillyozo 6s telepiildskdpi vdlem6nyezdsi valamint telepiil6skdpi bejelent6si elj6r6st szabillyozo
rendeletet nem kiv6n alkotni.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s: polg6rmester

Kocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja, hogy a Saj6-B6dva Vcilgye 6s Korny6ke Hullad6kkezel6si
Onkorm6nyzati T6rsul6s a 2016. jrinius 2L napjhn tartott iil6s6n m6dositotta a T6rsulSsi
Meg6llapodSs6t. A T6rsul5si Meg6llapod6sban foglaltak, valamint a Magyarorszdg helyi
dnkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 88. g (2) bekezddse 6rtelmdben a T6rsuliisban
r6szt vev6 k6pviselo - testiiletek mindegyik6nek minositett tobbs6ggel hozott dont6se sztksdges
ahhoz, hogy a m6dosit6s hatillyba l6phessen, Ezt kovetoen Kocsik L6szl6 polgirmester ismerteti a
t6rsulSsi meg6llapodSs m6dosit6s5t,
Tartalmi m6dosit5sok:

- N{Af kdr6s6re tcirl6sre keriil a tagonkormdnyzatokat k6pviselo polgdrmesterek neve, kiilon
fiiggel6kben kertl szerepeltet6sre

- cdlok 6s feladatok kieg6sziilnek az elmirlt id6szakban kialakult rendszer fenntart6s6val.
e s etl e ge s fej I eszt6 s 6v el j 61 6 fe lad atok ell1ths hv al

- kormSnyzati funkci6k6dok kiegdsziilnek a MAK 6ltal tett 6szrev6tel, valamint a T6rsul6si
Tan6cs kor6bbi dcintdse ok6n



- a kor6bban a T6rsul6si Tan6cs minden taga 6ltal elfogadott onkolts6gi 6r szhmithsa. valamint
a dijkompenz,fici6 megfizetdslre vonatkoz6 rendelkez6sek 2016.6prilis 1. napj6t6l m6r nem
alkalmazand6k

- Tarsul6s alapdokumentum6ban rdgziteni c6lszeni a tagdijfizet6si kotelezetts6g teljesit6s6nek
elmulaszt6sa eset6n alkalmazand6 elj 5r6st

- rogzit6sre keriilt a T6rsul6si Tan6cs tildsein rdszt nem vev6k birs6golhat6sSga

K6ri a k6pvisel6 - testiilet tagSait, mondj6k el vdlem6nyiiket, tegy6k meg javaslataikat a Saj6-B6dva
Vtilgye ds Kcirny6ke Hullad6kkezeldsi Onkorm6nyzati TSrsulSs T6rsul6si Meg6llapod6sSnak
m6dosit6sSval kapcsolatban.

Hatfurozati javaslat:
Kissik6tor Kozs6gi Onkorm6nyzat Kdpvisel6 Testi.ilete a hathrozat mell6klet6t kepezis,
m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt T6rsulSsi Meg6llapod6st elfogadja 6s felkdri a
polg6rmestert, hogy a k6pviselo - testiilet dont6s6rol sz6l6 hatilrozat kivonatSt a dontds
meghozatalfit6l szfimitott 15 napon beliil kiildje meg a Saj6-B6dva Vcilgye 6s Kdrny6ke
Hulladdkkezel6si Onkorm funyzati Tr{rsul6s Munkaszeru ezete rcszere.

Hozzhsz6l6s nem ldvdn a polg6rmester szavazhsra k6ri a kdpviseloket, melynek eredm6nyek6ppen 5 fo
jelenldvo, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tartozkod6s ndlki.il meghozza az alilbbihatfurozatot.

Kissikftor Kiizs69 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
55 / 2016 (VI.30.) hatir ozata

Kissik6tor Kcizsdgi Onkorm6nyzat K6pvisel6 Testiilete a hatfirozat melldklet6t kepezo,
m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt T6rsulSsi Meg6llapoddst elfogadja 6s felkdri a
polg6rmestert, hogy a k6pviselo - testiilet dcjntdsdr6l sz6lo hatdrozat kivonat6t a dont6s
meghozatalilt6l s_zhmitott 15 napon beliil ktildje meg a Saj6-B6dva Volgye 6s Kdrny6ke
Hullad6kkezeldsi Onkorm finyzati T6rsul5s Munkaszerv ezete r6szere.

Hatilr ido : 6rte I em s zeni
Felel6s: polg6rmester

A hathr o zat me I I 6kl et6t a 1 e gy zokdnyv 1 . me I I dklete tartaTmazza,

Kocsik LhszlS polg6rmester elmondja, elmondja, hogy azOzd Kist6rsdg Tobbc6lf T6rsul6sa Tdrsul6si
Tan6csa 2016. jrinius 24,. napj6n meg!firgyalta es elfogadta az egdszsdgiigyi alapellSt6s
mrikddtet6s6nek 6zd V6ros Onkorm6nyzatiteilkenysdgi kdrdbe tort6n6 6tad6sht. Ennek 6rtelm6ben
az Ozd Kist6rsdg Tcjbbc6hi T6rsul6ia a T6rsulSsi l4eg6llapod5s m6dositSs6t 6s az egys6ges
szerkezetbe foglalt meg6llapod6st j6vilhag5'Ia, melyeket a t6rsul6shoztartoz6 telepiil6sek k6pvisel6 -
testi.ileteinek j6v6 kell hagynia. Ezt kovetoen Kocsik Lhszl6 polgdrmester ismerteti a t5rsul6si
meg6llapod6s m6dosit6s6t. Kdri a k6pviselo -testiilet tagSait, mondj6k el v6lemdnyi.iket, tegydk meg
javaslataikat az 6zd Kist6rsdg Tobbcdlf T6rsul6sa f6rsul6si Meg6llapodhsliak m6dosft6s6val
kapcsolatban.

Hatfitozati iavaslat: Kissik6tor Kozsdgi OnkormSnyzat Kdpviselo - Testtilete j6vShagyja az Ozd
Kistdrs6g Ttjbbc6hi TSrsul6sa Tdrsul6si Meg6llapod6s6nak m6dosit6 okirat6t ahatSrozat l. mell6klete,
mig az egys6ges szerkezeti T6rsul6si Meg6llapod6st ahatitrozat 2. mell6klete szerinti tartalommal.

Hozz6sz6l6s nem l6v6n a polg6rmester szavazhsra kdri a k6pviseloket, melynek eredm6nyekdppen 5 fd
jelenldvo, 5 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil meghozza az alilbbihathrozatot:

Kissikdtor Kiizs69 6nkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
56 I 2016 (VI.3 0.) hathr ozata



6zd Kist6rs6e Tiibbc6hi Tdrsul6s
T{rsulfsi Meedllapoddst m6dosit6 okirat elfosaddsa

Kissik6tor kcizs6g Onkorm6nyzati K6pviselo-testi.ilet dont6se, hogy Hangony Kozsdgi Onkorm6nyzat
K6pvisel6 - Testiilete j6vilhagyja az Ozd, Kist6rs6g Tcjbbc6hi T5rsul6sa TSrsul6si MegSllapod6s6nak
m6dosit6 okirat6t ahatfirozat 1. mell6klete, mig az egysdges szerkezetii T6rsul6si MegSllapod6st a
hathr ozat 2. mell6klete szerinti tartalommal.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felel6s: polg6rmester

Ahatfirozat 1. melldkletet a jegyz6kdnyv 2. melldklete, ahatSrozat 2. melldkletet a jegyzokonyv 3.
me ll 6klete tartalmazza.

Kocsik Lilszlo polg6rmester elmondja, hogy a Magyar Voroskereszt Eszak-Borsod Teriileti Szervezete
azzal a k6rdssel fordult az Onkorm hnyzathoz, hogy anyagi lehet6s6geinkhez kdpest nyrijtsunk
segitsdget,

Hathrozati iav?slat: Kissik6tor krizs6g Onkorm6nyzati Kdpviselo-testiilet dont6se, hogy a Magyar
Vciroskereszt Eszak-Borsod Teriileti Szervezete r sz6re miikod6s6hez 5.000.-Ft. azaz otezer forint
t6mo gatSst nyfij t, T 6mo gatSs i szeru6 dds al6ir 6shv al.

Hozzhsz6l6s nem ldv6n a polg6rmester szavazhsra kdri a k6pvisel6ket, melynek eredm6nyekdppen 5 f6
jelenl6vo, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tart6zkodSs n6lkiil meghozza az alilbbihathrozatot:

Kissikdtor Kiizs6g Onkormf n yzata Klpvisel6-testiilet6nek

Kissik6tor kcizsdg Onkormdnyzati K6pvisel6-testi.ilet ddnt6se, hogy a Magyar Voroskereszt Eszak-
Borsod Teriileti Szewezete r6sz6re mrikcjd6s6hez 5.000,-Ft) azaz itezer forint t6mogat6st nyrijt,
T6mo gatdsi szerzod6s al6ir 6shv al.
Felhatalmazza a polghrmestert a T6mogatdsi szeruodds megkrit6sdre,
F elhatalmazza a p olghrme stert, ho gy az o s sze g kifi zetd s 616 I gondo s ko dj on.

Hat6rido : drtelemszeni
Felel6s: polgdrmester

Tdbb napirendi pont, hozzhsz6l6s nincs a nyilt testiileti i.il6sen, ez6rt a testiilet zdrt iildsen folytatja
tovabb munk6i5t,

jegyzopolg6rrtrcsrvr


