
JEGYZ6KONYV

K6szfllt: Kissik6tor krizsdg Kissik6tor Kozs6g Onkormdnprzatinak hivatali helyis6g6ben, az

Qnkorm6nyzat K6pviselo- testiilet6nek 2016.05.i1. naplan gdOrat6l megtartott k6pvisel6 testiileti
ril6sdn.

Az ill6s helve : Kissik6tor Kcizs6g 0nkorm6ny zattnakhivatali helyis6ge

Jelen vannak: Kocsik Lhszlo polg6rmester
HenyeczS6ndorn6 jegyzo,jegyz6konyvvezeto
Kocsik Bertalan
Kov6cs Ldszl6
Moln5r Tibor
Maruzsi J6nos

Dr. Varga L5szI6 ezredes
Kanta Ott6 krjrzeti megbizott

alpolg6rmester
teleptildsi kdpviselo
telepi.ildsi kdpvisel6
teleptil6si k6pviselo

Meshivottak:

Tfvol maradt: Kov6cs Lilszl6 telepiil6si k6pvisel6

Kocsik I'irszl6 polgdrmester kciszonti a megjelenteket, ktilcin kriszonti a meghivottakat, majd
meg|llapitjaatestiilethathrozatkdpess6g6t,
Kov6cs Lhszl6 telepiil6si k6pvisel6 hifinyzik, aki t6vol maradfustt elore jelezte.

Ezuthn ismerteti a j avas olt napiren di p ontokat :

1. T6jdkoztat6 a kozsdg kozrendjdrol 6s kcjzbiztons6g6r6l
El6terj eszt6 : kapitdnys6 gv ezeto

2. B esz6mol6 a lejhrt hatdridej ii hathr ozatok vd grehajtds 616 I
El6terj eszt6 : Kocsik L5szl5 polgSrmester

3. 2016. 6vi kcilts6gvet6si rendelet m6dosit6sa
El6terj eszt6 : Kocsik L6szl6 polg6rmester

4. Dont6s a Bursa Hungarica Osztdndij p6 ly ilzathoz tcjrt6n6 cs atlakoz6sr6l
El6terj eszt6 : Kocsik Lilszl6 polgSrmester

5 . E 96 szs 6 gri g y i tfir gyu rendelet feliJlv izs g61ata
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg5rmester

6. Inditv6nyok, javaslatok, aktu6lis feladatok

A polgSrmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslatht a k6pviselok egyontehien elfogadj 6k az
al6bbiak szerint:

1. T6jekoztat6 a kozs6g kozrendjdrol 6s kcjzbiztons6g6r6l
El6terj eszt6 : kap it6nysS gv ezeto

2. B esz6rno 16 a lejhrt hat6ridej ti hathr ozatok vd grehaj t6s6r6l
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

3. 2016. evi kcilts6gvet6si rendelet m6dositSsa
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszlo polg6rmester



4. Dont6s a B ursa Hungaric a 6 sztondij p 6 ly ilzathoz tort6no cs atlakoz6sr6 I
El6terj eszt6 : Kocsik L6sz16 polg6rmester

5 . Eg6szs6giigyi t6r gW rendelet feliilvizsgdlata
El6terj eszt6 : Kocsik Lilszl6 polgbrmester

6. Inditv6nyok, javaslatok, aktu6lis feladatok

A k6pvisel6 testtilet rhtdr atdrgyaland6 napirendi pontokra:

Socsik L6sz16 polgSrmester koszcinti az OzdiRendorsdg vezetojet6s a korzeti megbizottat.
Atadja a sz6t dr. YargaLSszl6 ezredesnek.

Dr. Varga L6szl6 koszonti a jelenl6v6ket. Megtartja besz6mol6j6t, mely ajegyzokdnyv mell6klet6t
klpezi. K6ri a beszSmol6 elfogad5s5t.

Kocsik Lhszl6 polgSrmester m6lt6nyolja az dves int6zked6stiket.

Hatilrozati javaslat: Kissik6tor Ktizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtlet az OzdiRendorkapitdnysdg
2015. 6vben vlgzettmunkdj6nak ell5t6sdr61 s2616 besz6mol6t elfogadja. A besz6m o16 a jegyz6t6nyv
7. szhmi mell6k1et6t k6pezi.

A d<int6shozatalban rdsztvev6 k6pviselok szima 4 f6. 4 igen szavazat, tartozkod6s 6s ellensz avazat
n6lktili szavazhs eredm6nyek6ppen a testtilet az alilbbi hathrozatot hozza.

Kissikftor Kiizs69 Onkormdn yzata K6pvisel6-testiiletdnek
6 4 I 2 0 | 6 (IX.27 .) hartfr o ztta

Ozdi Rend6rkapitr{nys69 b eszfmol6j a
a 2015. 6vben v 6gzett munkfj 616l

Kissik6tor Kcizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testi.ilet az Ozdi Rend6rkapit 6nyshg20 1 5. 6vben
vegzett munkdjdnak ellltlsilrol sz6l6 besz6mol6t elfogadja. A besz6m o16 a jegyz6konyv l. szfmtt
mell6k1et6t klpezi.

Dr. Varga Lhszlo ezredes 6s Kanta Ott6 korzeti megbizottaz tilesr6l t|vozik.

Kissikftor Kiizs69 Onkormdnyzat K6pviset6-testiilet6nek
7 I 201 6 (VI1.27 .) szf mri iinkorminyzati rend elete

az iinkormfnyzat 2016. 6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 3/2016. (II.16.)
iinkormfnyzati rendelet m6 dositisir6l

Kissikitor Kiizs6g Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek 81 2016. Nx.27 .) iinkorm6ny zrti r endelete az

512014. (trI.14.) tinkormfnyzati rendelete a telepiil6si hullad6kgazdflkodfsr6l
m6dosit6sdr6l

Kissikftor Kiizs69 Onkormdn yzatt Kfipvisel6-testiilet6nek
60 I 201 6 (VII. 2 6.) hathr o zaita

Hangonyi Kiiziis OnkormdnyzatiHivatal20I6.6vi kiilts6gvet6s6nek m6dositfsa



Kissikftor Kiizs6g onkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
6l I 2016 (VII.26.) hatir ozata

Elk6szitett Szennyvizkezel6si program elfogaddsa

Kissikitor Kiizs6g onkorm6n yzata Klpviseld-testiilet6nek
62 I 2016 (VII.26.) hat6r ozata

Kissikdtor Kiizs6g dnkormrinyzat tulajdo nfutk6pez6 5l/14 hrsz. ingatlan 6rt6kesit6se

Kissikftor kiizs6g Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet
63 I 2016. (WII.30.) hatfr oztt

Helyi Vflas ztitsi Bizottsig tagi ai

Az ismertetett hatilrozatban foglaltak v6grehajt5sra keriiltek.

Koc-srk Lhszl6 polgSrmester elmondja, hogy a 2016.6vi kriltsdgvet6si re 6l s2616
rendelet-tervezetet, az el6terjeszt6st 6s a rendelet tervezet m6dosit6sSnak isel6k ameghiv6val egyiitt megkapt6k, ismerteti a rendelet tervezetet, mely sz6mi
mell6klet6t klpezi.

Ismertetds ut6n k6ri a kdpvisel6k v6lemdnydt, a maga reszdrll javasolja a rendelet-tervezet
elfogadSs6t.

A k6pvisel6ka2016.6vi krilts6gvet6si rendelet m6dosit6s6val egyet6rtenek.

Hozi\sz6lits6t egyetlen k6pviselo sem jelzi, ez6rt apolgSrmester szavazhsrak6ri a testtiletet, melynek
eredmdnyek6ppen 4 fd jelenldvo kdpviselo,4 igei siavazattaT, eTTenszavazat 6s tart6zkod6s n6lktil
me galkotj 5k az alSbbi rendeletet :

Kissikdtor Kiizs69 dnkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
9 12016 (IX.27.) iinkormfnyzati rendelete

az ii n ko rm 6 ny zat 20 16. 6vi kiitts 6gvet6s6r6 I sz6t6 3 / 2016. (II. 1 6.)
iinkormf nyzati rendelet m6dositds616l

A rendelet teljes szcivege a jegyzlkonyv 2. szilmfimelldkletdt k6pezi.

Kocsik L5szl6 polgrirmester elm91dj,a, hogy a Kissik6tor Kcizsdg Onkorm6nyzatdnak lehetosdge van
i sm6t a B urs a Hun gari c a O s zt6n dijp 6ly ilzathoz c satlako zni. .

Hatilrozati.layasl_at: Kissik6tor Kcizs6g OnkormSnyzat K6pvisel6-testtilete a Bursa Hungarica
Osztcindijp6ly Lzathoz val6 csatlako zilssal egyet6rt.

Hozzhsz6l6s nem l6v6n a polg6rrnesler szavazilsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek eredmdnyek6ppen 4 f6
jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodas ngktil meghozza az alhbbihat1rozatot:

Kissikitor Kiizs69 Onkormin yzata, Klpvisel6-testiilet6nek
65 12016 (IX.27 ;) hathrozata

Burs a Hung arica dsztti ndij p 6tly hzathoz val6 cs adakozfs



Kissik6tor Kozsdg onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete a Bursa Hungarica Osztcindijp6lygzathoz val6csatlakoz6ssal egyet6rt.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felel6s: polg6rmester

Kocsik L6
sztiks.ges Z;:;Xirtngvi 

tfurgvi renderet feliilvizsg6rata

Henyecz S iiielronutiua kovetkez6kr6l:

I szakmai s javaslatt6tel az eg6szs6gtigyi
thrgyhban 6n sztiks6ges a 912002. ryffZ.l

116 orvosi valamint a hlziorvosi kcirzet

6vi CLXXXIX. t6rv6ny 13. $ (1)
9. ponda a teleptil6si cinkormdnyzat
bizlosithsht.

az eglszslgugyi alapellfithsr6l sz6l6 2015. 6vi
rmhnyzatok feladatai vonatkoz6s6ban _ 20L5.

augusztus I-t6I haliltyon kiviil helyezte az eglszsegiigyr6l sz6I6 1997. 6vi CLN. tcirv6ny
(Eiitv.) 1 s2.$ (1)-(2) bekezd6s6t:
,, 15'$ (1) A telepilldsi rinkormdnyzat az egeszsdgi)gyi alapettdtds kordben gondoskodik:

a) a hdziorvosi, hdzi gyermekorvosi elldtdsr6l,
b) a fogorvosi alapelldtdsr6l,
c) az alapelldtdshoz kapcsol6d6 tigyeleti elldtdsr1l,
d) a vdddncii elldtdsr6l,
e) az iskola-egdszs dgiigyi elldtdsrdl.

(2 A telepill4si 1nkormdnyzat kdpvisel6-testiilete - a kormdnyrendelet szerinti praxiskezeld
dltal megadott szempontokat figyelembe vdve - megdllapitji es hralakltja az igdszsdgiigyi
alapelldtdsok kdrzeteit. Tdbb telepilldsre is kiterjeiT elidtas esetdn a ir;rzet ,iAUrrtyrio,
4rintett telepiilds i onkormdnyzatok egy et drtds ben dllapitj dk meg.,,

2015. augusztus l-t61 az cinkorm6nyzatok eg6szs6grigyi alapellft6ssal kapcsolatos feladatait
7z Eatv' Lllapitja meg: ,,5' S 0 A telepiilesi rinkormdnyzat az egdszidgt)gyi alapeltdtds
krirdben gondoskodik:
a) a hdziorvosi, hdzi g,,ermekorvosi elldtdsr6l,
b) a fogontosi alapelldtdsr6l,

') az alapelldtdshoz kapcsotdd| hdziorvosi, hdzi gyermekorvosi ds fogorvosi iigyeleti
elldtdsr6l,
d) a vddcinSi elldtdsrdl, ds
e) az iskola-egeszseigtigyi ellatdsr6l ,,

Az eglszs6gtigyi alapelliltilsrol szol6 2015. 6vi CXXIII. tcirv6nyt 5.$ (1) bekezd6s a)-e)
pontjaiban meghathrozott valamennyi egeszs6gilgyi alapellilths kcirzeteit 

'az 
Eatv. 6 $ (li



b ekez d6 s e alapj 6n cinkorm6nyz ati rendel etb en kell szab 6lv o zni:
,,6.5 (I) A telepilldsi onkormdnyzat kdpvis
dltal megadott szempontokat figyelembe
egdszsdgilgl,ti alapelldtdsok k1rzeteit. Tdbb t
szdkhelydt az drintett telepilldsi onkormdnyzatok erre irdnyul| megdllapodasban hatdrozzdk
meg."

Az onilllo orvosi tev6kenys6grrSl 2000. dvi II. torvdny 2. $ (l )-(2)bekezd6se szerint:
,,hdziorvos dndll6 orvosi tevdkenyseget - akaddtyiztatisdn'ai jogs"abdlyban meghatdrozott
eseteit kivdve - csak szemdlyesen foty
kdrzetben, a praxisjogot engeddlyezf

116 orvosi tevdkenysdg- tdrvdnyl
rendeletdb en meghatdrozott hdziorvosi kdrzetben folytathat6.,,

Az eglszs6giigyr alapellilthsr6l sz6l6 2015.6vi CXXIII. tcirv6ny 5.$ (2) bekezd6se szeint az
cinkormdnyzati rendelettel kapcsolatban ki kell kdrni a h6ziorvos 6s a v6d6n6 v6lem6ny6t:

Az alapelldtds nyiljtdsdt drintf jogviszony 16l sz6t6 d6ntels6nek
tala sordn a telepilldsi dnkormdnyzat kikdri vdgz6 orvos; illetve
dlemdnydt.,,

s alapjin pedig: ,,A 6. $ (2) bekezdls szerinti kdrzetek megdllapitdsa dski kell kdrni az alapelldtdsdrt fetetds orszdgos m6dszertani intdzet

Az eloterjesztds melldkletdt kdpezo javaslat, rendelettervezet a jelenlegi k6rzetbeoszt6st,
illetve az &intett teleptil6sek klzigazgat6si tertilet6t tiinteti fel. Nem szerepel a rendelet-
tervezetben az iskola egy6szs6g iigy, mivel a teleptil6sen nincs oktatfsi int6zm6ny. A
rendelettervezet kdpvisel6-testtilet SltaI tort6no eifogaddsrit k6vet6en keriilne sor a

d6n6, valamint az Nemzeti Eg6szs6gfejleszt6si rntezet (NEFD
zd sdr e. A v6l em6nyek cinkorm 6ny zatho z tortdn6 me gerkezes dt kcivet6 en
Iettewezetmegtfrgyalisdra ds a rendelet megalkot 6saru.

Az eloadottak alapjdnk6rem a Tisztelt K6pvisel6-testtiletet, hogy az eg6szs6giigyi alapell6t6si
korzetekr6l sz6l6 tjnkormfunyzati rendelei tenezetlt megthrgyalni 6s a hatfnozatijavaslatot
elfogadni sziveskedj enek.

Hathrozatijavaslat:
Ki s sik6tor kdzsdg 0nkorm6ny zatfnakkdpvisel6 - testiilete
1' eg6szs6gtigyi alapellat6si korzetekr6l s2616 rendelettervezetet az el6terjesztds
szerinti tartalommal 6s form6banmegtilrgyalta 6s azt jovihagyja.

Felk6ri a polg6rmesterl, hogy az 1. pontban foglalt rendeletterv
cdlj6b6l ktildje meg az alapelrfitilst vegzo dr. Abu Kamar Ata h6ziorvos
fogszakorvosnak ds Tengelyn6 Sipos zsuzsanna v6d6n6nek,
Eg6szs6gfejleszt6si rnt1zetnek (1096 Budapest, Nagyv6rad t6r 2.).3' Felk6ri a polgfrmestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapjhn vdlem1nyezett
rendelettervezetet a kdpviselo-testi.ilet soron kovetkez6 i.ilds6re teriessze eld.

Kissikdtor Kiizs6g onkormr{n yzataK6pviset6-testiilet6nek
66 12016. (IX.27.) szhmfihatirozat

az egdsa dgiigyi alapelldtdsi kdrzetekrflr szdld rendelettervezetrdl



Kissik6tor krizs6g 0nkorm6ny zat6nakk6pvisel6 - testiilete1' Az eg6szs6gtigyi alapelkitdsi korzetekr6l sz6l6 rendelettervezelet az el6terjesztds
rrgyalta 6s azt j6v6hagyJa.

foglalt rendeletterv ezetet v6lem6nyez6s
amar Atah6ziorvosnak, dr. AddmNelli

uzsanna v6d6n6nek, valamint Nemzeti
Nagyv6rad t6r 2.).

pontban foglaltak alapjiln v6lem6nyezett
etkezl i.i16s6re teriessze el6.

Hatarid6:
Felel6s:

z

azonnal 6s 6rtelems zeni
polgSrmester

r.t
Kocsik L6szl6 polg6rmester e kormhnyzata K6pvisel6-testtilet6nek azegdszs6gtiSzi alapellfithshoz korzeteir6l sz6l6 rendelettervezet6velmegkerest6kKissik6torKcjzs6 HenyeczSdndorn6 je gyzbnek.

Henyecz S 6ndornd thj ekoztatj a a k6pvisel6 testiiletet a k<ivetkez6kr6l :

6zd V6ros Onkorm6nyzata Kdpvisel6testiiletenek az eg6szs6giigyi alapellhthshoz kapcsol6d6
\ozponti. iigyelet kcirzeteirol sz6l6 rendeletterv ezet6vJl kereste meg Kissik6tor Kcizs6g
onkorm6nyzatht, melyben az 6zd Kistdrsdg Tcjbbc6hi T6rsul5sa 6ltal miikodtetett kozponti tigyelet
kor zethatfir ainak me 961 1 apitdsfu 6l sz6l.

Hatdrozatijavaslat: ozd Varos onkorm6nyzata K6pviselo-tesflilet6 nek azeg6szs6gtigy i alapell1thshoz
kapcsol6d6 kozponti iigyeletek kdrzeteir6l sz6l6 iendelettervezet6t elfogadja 6slifogad6s6hoz val6
ho zzdj 6r ul 6s6t me ga dj a.

Hozz6sz6l6s nem l6v6n a polg6rmester szavazhsra kdri a k6pvisel6ket, melynek eredm6nyek6ppen 4 fojelenl6v6, 4 igen szavazartal, elTenszavazat6s tart6zkodas nenait meghozzi az alilbbihathrozatot:

Kissikftor Kiizs6g onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilet6nek
67 /2016 (DL27 .) szdtmfi hathrozat

Az eg6szs6gtigyi alapellhthshoz kapcsol6d6 kiizponti iigyeletek kiirzeteir6l

ozd V6ros OnkormSnyzata Kdpvisel6-testtiletlnek az eg6szsdgtigyi alapelliltkshoz kapcsol6d6
kcizponti iigyeletek kcjrzeteir6l sz6l6 rendelettewezetdtelfogadja es eHogadasLhozval6hozzij6rul6s6t
megadja.

Hathrido:
Felel6s:

azonnal ds 6rtelem szerti
polgSrmester

6



2/

ff"rTi#ffTrlr"r?fffi'fi:u;l1ondja, hogv lehet6sdg van relepiildsek rendkiviili t6mogat6s6nak

tFj,T[:l?:ii3#fiff;rfi:f::rJ(ozsdg onkorm6nvzat kdpviser6-restiirete a releprir6sek rendkiviili

Hozzhsz6l6s nem l6vdn a polg6rmes ter szavazisrakdriak6pvisel6ket, melynek eredm6nyekdppen 4 fdjelenl6v6, 4 igen szavazattal, 
"ll"n "uuurat 

es tart6zkooa, nErtiii meghozza az al1bbihat.rozatot:

Kiss'citor Krizs6g onkorm'nyzat K6pviser6_testi'et6nek
6g/2016 (1X.27.) szfmri hitfurozat

Telep iil6sek rend kiviili t6m o gatfsi i ili er"t benyrij t6sa

ftfi'fjilhf;^:f," onkormilnvzat kdpviselo-testrilete a Teleprildsek rendkivrili t6mogatss

F elhataTmazza a p olgfirme stert az int6 zke d6 s ekre, al dirf s okra.

Hatilrido:
Felel6s:

azonnal 6s drte lemszerii
polg6rmester

azonnal 6s drtelemszerii
polg6rmester

JI
Kocsik Ldszl6 polgSrmester elmondja, hgsv a 2016. dvi teleptildsi dnkorm6nyzatok szoci6lis c61itizel6anyagv6sdrl6shoz trimogat6s ig?nyelheto. ;

Hatdrozati javaslat: Kissik6tor Kcizsdg onkorm6nyzat k6pvisel6 testiilete a 2016.6vi teleptil6sicinko'mdnyzatok szoci6lis cdhi tnzel6aiyagvhs6rl6sihozt"p"."iooo timogathstnem igdnyli meg.
Hozzdsz6l6s nem l6v6n a polg6rmes ter szavazksrakdria k6pvisel6ket, melynek eredm.nyek 6ppen 4 fi5jelenldv6' 4 igen szavazatlal,ill"n ruuurat 6s *rtozkoaa"rr3rr.tii meghozza az al1bbihat1rozatot:

Kissikr{tor Klizs6g onkorm'nyzat K6pviserS-testt'et6nek

20t6.*viterepiir6si:x::::;#ilJ_.,?#,1i:?ilT;aaunyu*.,u,u"*"

Kissik6tor Kozsdg onfgTan{zat kdpviselo testiilete a 2016.6vi telepiildsi <inkorm6n yzatokszocidlisc6lfitizeloanyagvds'rrhsdhoikapcsoiooo ia.ogat6st nem igdnyli meg. '

Hat6rid6:
Felel6s:

4/
Kocsik L5szl6 polg6rmester elmondja., hogy 2016. okt6ber 29. napon meglaftan|az Id6sek napj6t.
!:^i;: 

alkalomra Kissik6tor Kdzsdg }niormanyzata 150.000 ,-Ft, azaz sziaofrienezer forint <jsszeset



nkormiinyzat k6pvisero-testiilete s 2016. okt6ber 29. napra
dezv 5nyhez 1 5 0. 000,-Ft, azaz szizdtv enezet forint cjsszeset

Hozz6sz6l6s nem ldv6n a polg6rmes ter szavazbsra kdri a k6pvisel6ket, melynek eredm6nyek6ppen 4 f6jelenl6v6' 4 igen szavazattal, 
"ll"n 

ruuurat 6s taft6zkod6";Akui- eghozza az at1bbjhat1rozatot:

Kissik'tor Kiizs6g onkorm'nyzat K6pviser6-testi'et6nek
7 0 12016 (IX.27 .) szilmfi hat6r ozat

Id6sek napj6ra sz:int tisszeg

Snyzat kdpvisel6-testiilete s 2016. okt6ber 29. napra tervezett Id6sekvdnyhez 150.000,-Ft, azaz szlzltvenezer forint ossze getbiztosit a 2016.

Hat6rid6:
Fele16s:

T6bb napirendi pont,
tov6bb rnunkrii6t.

azonnal 6s 6rtelemszerti
polgdrmester

hozzhszolSs nincs a nyilt testiireti iir6sen, ez6rt a testiilet z6rt 0l6sen folytada


