K6sziilt: Kissik6tor kcizsdg Kissik6tor Kcizsdg Onkorm6nyzatlnak hivatali helyis6g6ben, az
Onkorm6nyzat Kdpvisel6- testiilet6nek 2017.03.i8. napjLn gw 6rilt6l megfarton kepvisel6 tesirileti
i.il6s6n,

Az iil6s helve : Kissik6tor Kdzs d g Onkorm6ny zathnak hivatali helyisd ge
Jelen

vannak:

Tfvol

maradt:

Jelenl6v6

meshivottak:

Kocsik Ldszl6
Henyecz S6ndorn6
Kocsik Bertalan
Kov6cs LhszlS
Moln6r Tibor

polg6rmester

jegyz6
alpolg6rmester
telepi.il6si kdpvisel6

teleptil6si k6pvisel6

Maruzsi J5nos
telepiildsi kdpviselo
aki t6vol marad6s6t elore jelezte.

Dr. varga Lhszl6
r,ezredes, kapit6nysdgvezeto
Kanta Ott6
korzeti megbfzott
Kocsik Bertalann6 kurat6riumi elncik

Tfvol maradt meshivott: Moln6r Zolt\n

egyesiilet elndke

aki t6vol marudhshtel6re jelezte.

Jegyzilkdnyvvezeto:

Szalm6si Tiinde

Kocsik LAszlS polgdrmester kdszonti a megjelenteket, kiilon koszonti a meghivottakat, majd
megSllapitja a testtilet hathrozat k6pessdgdt, mivel 5 fo kdpviselobol 4 f6 jelen van.

Ezuthn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

1.

Thjdkoztat6 a kozsdg kcizrendj6rol

Eldterj eszt6: kapit6nys

2.

A

ds

kozbiztons6g6r6l

6gv ezeto

esz6mol6 a lejhrt hat6ridej ri hatfir ozatok v6grehaj t6s6r6l
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

B

3.

TSjdkonatr a civil szervezetek 2016.6vi munk6j6r6l, tev6kenysdgdrol
El6terj eszt6 : Ki s sik6tor Fej I es zt6sd ert Kozalapitv 6ny Kurat6rium e lndke
KissikStor Pol 9516r Egyesiilet elnoke

4.

2017. lvikdzbeszerzdsi terv meg!6rgyal6sa
El6terj eszt6 : Kocsik Lfiszlo polgSrmester

5.

InditvSnyok, javaslatok, aktu6lis feladatok

polgS'rmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslat6t
al6bbiak szerint:

a kdpviselok egyontetrien

A kdpviselo testiilet rdter atfirgyalando napirendi pontokra:
1. Thjdkoilat6 a kozs6g kozrendj6161 6s kozbiztons6gSr6l
El6terj eszt6 : kap it6nys 6gv ezet6

elfogadj

6k

az

2

B e sz6mo 16

a lej 6rt h at6ridej ri h at6rozatok

v6 grehaj t6s 616 I

El6terj eszt6 : Kocs ik Llszlo pol g6rmester
a

J

Thjdkoztat6 a

El6terjeszt6:

civil
I(iss
Kiss

16,
sdd

tev6kenysdg6r6l
Kurat6rium elncjke

Eg

4

20 17 . 6v i kozbeszerzdsi terv meglfu gy al6sa
El6terj eszt6 : Kocsik Ldszlo po lg6rmester

5

Inditvdnyok, j avas latok, aktu6lis feladatok

tfocllt< Ldszl6,polg6rmester kcjszdnti az ozdiRend6rsdg
vezet6jet6s a korzeti megbizottat.
Atadja a sz6t dr, YargaLilszlo ezredesnek,

Dr' Varga L6szl6 kcjszonti a jelenl6voket, Megtartja beszdmolojht6s
kiemeli ahat1rvad6sz toborz6s
fontoss6g6t, A besz6mol o jegyzbkonyv melldlile titk6pezi,melynek
az elfogad,6s6t k6ri.
Kocsik Lhszlo polg6rmester mdlt6nyolj a az ozdiRend6rkapi
tdnyslgelmrilt dvi tev6kenys6g6t,
Hat6rozati javaslat:

Kissik6tor Kdzsdg onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet az ozdiRenddrkapi
t6nys6g2016, 6vben vegzett
munk6j6nak ell6t6s6r6l szol6besz6mol6t elfogadj a. Abesz6mol6 jegyzilkdnyv"l
a
. sz6mimell6klet6t

kdpezi.

A dcjnt6shozatalban rdsztvev6 kdpvisel6k
n6

I

kiil i szav azhs

ere

szdma 4 fo, 4 igen szavazat, tartozkod6s 6s ellensz avazat
dm6nyek6pp en a testillet az alilbbi hit6ro zatot ho zza.

Kissik6tor Kiizs69 6nkormf

n

yzata Klpvisel6-testiilet6nek

6zdiRend6rr<apitanysff '3:::^ffJit?tffJffi1'#Xo,.egvonatkoz's6bnn,
2016, 6vben vilgzett munkdj616l
Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilet az OzdiRend6rkapi
t6nys6g2016. 6vben

vdgzett munk6j6nak ell6t6s6rol sz6l6 besz6mol6t

ell

gadja,

Hatdrid6: dftelemszeni
Felel6s: polg6rmester

A beszamolo a jegyzokonyv

L sz6mimell6klet6t

kepezi,

Dr, Varga L|szlo r.ezredes 6s Kanta Ott6 kdrzeti megbizorLaz
tildsr6l t6vozik.

Kissikf tor Ktizs69 onkorm6n yzata Klpviser6-testiilet6nek
lI 12017 . (II.28.) hatir ozata
Besz6mol6 a Han gonyi Kiiztis onkorm 6n y zati Hiv atal 2016, 6vi
m unk6j 616l
KIs SIKATOR KoZSf GI oNKoRMATwzaTANAK
2/2017, (I[.1.) iinkorm6nyzati rendelet

a

hivatali helyis6gen, valamint hivatali munkaid6n kiviili hdzassdgkiit6srdl
Kissikitor Kiizs69 Onkormdn yzatt Kfipvisel6-testiilet6nek
(II.28.) httir ozata
Szewezet 6s miikiid6si szabiiyzat
12

/2017 .

Kissikdtor Kiizs69 Onkormf n yzatz Kfipvisel6-testiilet6nek
13 I 2017 . (tr.28.) hatfirozata
Onkormfnyzat tulajdondban l6v6 3627 Kissikftor, Tincsics ft 51. ingatlan
el6ter6nek b6rleti dija

I(ssikftor Kiizs6g Onkormdnyzat K6pvisel6- Testiilet6nek
14

/2017 (II.28.) hatirozata

Varr6 Istv6nn6 lakhat6si t6mogatisa
Kissikdtor Kiizs69 6nkorm6nyzat K6pvisel6- Testiilet6nek
L5

/2017 (II.2 8.) hathr ozata

Maruzsi Istvin lakhatfsi timogatfsa

Kissilcltor Kiizs6g Onkorrndnyzat K6pvisel6- Testiilet6nek
16 / 20 l7 (II.2 8.) hathr ozata
Rendek J6zsefn6 lakhat6si tdmogatfsa

Kissikdtor Kdzs69 Onkorminyzat K6pvisel6- Testiilet6nek
l7 12017 (II.28.) hatfrozata
Vincze Lajosn6 lakhatfsi tfmogat6sa
Kissikdtor Kiizs69 Onkormdnyzat K6pvisel6- Testiilet6nek
18 /2017 (II.28.) hathrozata
Kocsik Gell6rt lakhat6si thmogathsa
Az i smertet ett hatfir o zatban

fo

g I altak

v6 grehaj t6s

ra kerti ltek.

Socsik L6sz16 polg6rmester kciszonti a civil szervezetvezetojet.
Atadja a sz6t Kocsik Bertalannd a Kissik6tor Fejlesztds6lrtKdzalapitvhny Kurat6riumi elnokdnek.
Kocsik Bertalann6 ktiszcinti a jelenl6voket, Megtartja beszdmol6j6t ds kiemeli, hogy az alapitvilny
mtikod6s6vel sokat nyer a telepi.il6s ds az onkormhnyzat is. Kdri a besz6mol6 elfogadSsSt.
Kocsik Lhszlo polg6rmester gratul6l az elert eredmdnyekhez,leszogezi,hogy pdldadrt6kri a
mrikcid6siik.

Hatdrozati javaslat:
KissikStor Kozsdgi Onkorm6nyzat K6pvisel6 - Testi.ilete dcintdse, hogy a Kissik6tor Fejleszt6s66rt
Alapilvhny 2016. munkhjhr6l sz6lo besz6mol6t elfogadja.
Hozzhsz6l6s nem l6v6n a polg6rmester szavazhsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek eredmdnyek6ppen 4 fo
jelenl6vo, 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tart6zkod6s ndlkiil meghozza az allbbihatdrozatot:

Kissikdtor Kdzs69 Onkormf n yzatt Klpvisel6-testiilet6nek
20 l20ti . (III.Z8.) hat6r ozata
Besz6mol6 a Kissikf to r Fej leszt6s66rt Alapitv 6ny 2016, 6vi munk6j
616l
Kissikator Kcizsdgi onkorm6nyzat K6pvisel6 Testi.ilete dcintdse,
hogy a Kissik6tor Fejleszt6s66rt
Alapitv6ny 2 0 1 6. munk dj 616l sz6\6 beszdmo lot eJ fogadj
a,

Hat6rid6: drtelemszerii
Felel6s: polg6rmester

A besz6mol6 a jegyzoklnyv 2, szfumumelldkletdt kepezi,

Lhszl6
elnci
szhmol be a Ki

Kocsik

mondja, hogy Moln fu Zoltina Kissik6to
nem tudott megjelenni, helyette Morn6r T
Kcjzhasznri fotgar6r 6gy.ri.it.t 2016. 6vi

Egyestilet

g6ror

eli

6s

Azme.gbizott a jegyzokdnyv mell6klet6t kdpez6 besz6mol6t
elmondja, Kiemeli az onkorm;nyzat

segitsdgdt, amelyet a munk6j ukh oz kaptak,

Koc
meg
val6

g6rmester kiemeli, hogy a polg6rorsdg sokat tesz a telepiilds
kozbiztonsirgfnak
drt kdszonetetfejezi ki a lakoss6g nev6ben. Mdlt6nyolja a kiemelt rendezv6nyeken

Hatdrozati javaslat:
Kiss.ik6tor Kdzsdgi onkorm6nyzat Kdpvisel6 Tesflilete
dcint6se, hogy aKissik6tor Kcizs6g
Kcizhasznri Polg6r6r Egyesiilet 2016. munk 6j6r6| szol6
besz6mol6t elfogadja,
Hozzdsz6l6s nem l6vdn a polg6rmester szavazhsra kdri a k6pvisel6ket,
melynek eredmdnyekdppen 4 fo
jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellerrszavazat 6s
tart6zkodas nelkul meghozza az
al1bbi hat;rozatot:

Kissik6tor Kiizs69 Onkormdn yzata Klpvisel6-testiilet6nek

Besz6mor6aKissikato,"0,?tl?ll;!T;#3:Zf:;:ff

esi1et2076,'vimunkrr j6r6r

Kissik6tor

Kozsdgi Orikorm6nyzat Kdpvisel6 Testiilete ddnt6se, hogy Kissik6tor
a
Kdzs6g
Kcizhasznri Polg6r6r Egyesiilet 2016. munk 6j6rol szol6 besz6mol6t
elfogadja,
Hat6rid6: dftelemszerii
Felelos: polgdrmester

A beszamolo a jegyzokonyv 3. sz6mri melldkletdt k6pezi,
Kocsik Bertalann6 tdvozik az iil6sr6l.

Kocsik LhszL6 polg6rmestet iltadja
testiiletnek, hogy:

A

kcizb

-,
atapJan
napj6ig

a

sz6t Henyecz S6ndornd jegyzlnek,

ki

elmondja a Kdpvisel6

6ny (a tov6bbiakban: Kbt,) 42. $(1) bekezddse
kdltsdgvetdsi 6v elejdn, legkds6bb m6rcius 31,
bbiakban: klzbeszerilsi te;) kotelesek k6sziteni

az adotl 6vre tervezeff kcizbeszerz6seirol.

A nemzeti drtdkhat6rokat el nem erobeszerzesek

eset6n nem kell kdzbeszerzesi elj6rdst lefolytatni. A
nemzeti 6rt6khat6rokat el6ro
Ertdkii beszerz6sek eset6n a nemzeti elj6r6srendb en, az uni6s 6rt6kh atdrokat el6r6 beszerz6sek esetdn
pedig az uni6s elj6r6srendben meghathrozott elj6r6sok koziil a megfelel6t kell lefolytatni.

2017' janu6r 01. 6s 2017. december 31. kozotti idoszaka vonatkoz6 nemzeti kcjzbeszerz6si
drtdkhat6rokat Magyarorczhg20IT ,6vi kdzponti krilts6gvet6s6rol sz6l6 2016.6vi XC. torv6ny 70. g-a
hatdrozzames..

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elnok6nek 2017 .-benkdzzetett m6dositott tiljdkozat6jatartalmazza a2017
1 . napj 6t6 I alkalmazand6 kozb e s zer zd si erteL.hat6ro kat.

.

j anu6r

A Kcjzbeszerzdsi Hat6s6g Elndk6nek a2013. szeptember 20, napjhnk)zzdteltthjdkortabja alaplfun az
drintett aj6nlatk6r6k a kdzbeszerz6si tervben adj6k meg lehetoleg a neviik mellett a tewezett
kd zb e szer zd s thr gy 6t, a terv ezett

az elj 61 6s tew e zett me gind

itSs 6n

e

lj

6r6s tipus 6t, v alamint

ak i d6p ontj 6t.

A Kbt' 43. $ (1) bekezdds a) pontja eloirja,hogy az ajfinlatk&o a kozbeszerzdsitervet,valamint annak
m6dosit6siit (m6dosit6sait) a terv vagy a terv m6dosit6s6nak elfogadds6t kdvetoen haladdktalanul
koteles kozzetenni a Kdzbeszerzdsi Hat6s6g 6ltal miikcjdtetett Kozbeszerzdsi Adatb6zisban.
Amennyiben az Adatbhzisban val6 kdzzltdtel valamely okb6l nem lehets6 ges, az ajbnlatkdro a sz6ban
forg6kozzet6teli kdtelezetts6gnek a saj6t honlapjdn tehet eleget.

A terv k6szit6sekor figyelembe vettiik Kissikdtor Kozs6g 6nkorm6ny zathnak kolts6gvetdsi rendelet6t,
valamint a Kdpvisel6-testi.ilet kor6bbi dont6seit, valamint az esetleges pillyhzati lehetosdgeket.
Ko

cs

ik Lflszlo

po

I

g6rm e ste

r hathr ozati j av aslata:

Kissik6tor Kcizsdg Onkormdnyzathnak K6pvisel6-testi.ilete Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzatdnak
2017. 6vre vonatkoz6 kdzbeszerulsi terv6t meg!furgyalta ds jelen hatdrozat mell6klete szerinti tervet
elfogadja.

Hozzilszolils nem l6v6n a polg6rmester szavazdsra k6ri a k6pviseloket, melynek eredm6nyek6ppen 4 f6
jelenldv6, 4 igen szavazaltal, ellenszavazat es tartozkod6s n6lkiil meghozza az alilbbihathrozatot:

Kissikdtor Kiizs6g Onkormdn yzatt Klpviseld-testiilet6nek
22 12017 . (III.28.) hatfirozat
Kissilcito r Kiizs 69 O n ko rm 6n y zathnak 20 17 . 6v i kdzb eszerz6si terve
KissikStor Kozs6g 6nkorm6nyzathnak K6pvisel6-testiilete Kissik6tor Kozs6g Onkormdnyzatilnak
2077. evre vonatkoz6 kdzbeszerzesi tervdt meg!|rgyalta 6s jelen hattrozat mell6klete szerinti tervet
elfogadja.
Hatdrid6 : drtelemszerii
Felelos: polg6rmester

A2017.6vre vonatkozokdzbeszerzdsi terv a jegyz6kdnyv 4. szhmfi melldklet6t kepezi.
5.Inditv6nyok. iavaslatok. aktudlis feladatok
A./ Fa-Firma Kft. kdlcsdn visszafizetdsdrdl megdllapodds

Kocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja, hogy a K6pviselo-testiiletet 2017. januhr 31. napi testtileti
iildsen thjekoztalta arr6l, hogy a Fa-Firma Kft. iigv6dje felkereste telefonon 6s kdfie, hog;r a fenn6ll6

kolcscjn kifizetdsdrolthrgyaljanak, Ene sor is keriilt,2017,
febru6r 15, napj6n 10@ 6r6t6l aKissik6tor

Kdzsdgi onkorm6nyzal-irodaiilban, aliol jelen volt az Onkor 6nyzat
rdsz6rol Kocsik L(szlo

polgarmester, Kocsik BgrJalan alpolg6rmester ds
iigyv6dilnk dr, Musios Lajos, a Fa-Firma Kft,-t6l

Kiss J6zsef 6s iigyv6dje dr, J6mLor Igor Rolind.

A t6rgyal6son sz6ban meg6llapodtunk a
foglalt 6sszeg r6szbeni kifizetdsdrol, A kolcscjnszerzoddsbol ered6 kcjvetelds
mailen- is megkaptuk az ajilnlatot 2017.02,22, napon, melyben
3,640,000,-Ft

kcjlcsdnszerz6ddsben

re
m
a

rtdk akk€nt,
logy u meg6llapodhs alfiirtshtol szdmitott &napon ueitit t,500.000,-Ft-ot,
2.140,000,-Ft-ot 9 rdszletben, azaz 8*250,000,-Ft/h6 ds 1*140,000,-Ft/h6,
A
fennmarad6 1,960,000,-Ft-ot akkor kell cs,ak megfizetni, ha
az MVH a teljes t1mogat6stekintet6ben
95% afinynill magasabb ossz get az onkorri ilnyzai szhmlhjhra rhutilja, ellenkez6 esetben a
kcjlcscinad6 kijelenti, hogy a kdlcsonvev6vel szemben
tov6bbi vagyoni kdveteldse -a 3,640,000,-Ft
megfizetdsdn tril -_nincs, Az egyeztetdsek ut6n a fizet6s
iitemezds abban m6dosult, hogy a
3 '640'000,-Ft-ot 7s520.000,-Ft-os
rdszletben fizessiik meg negyed6vente, Az els6 rdszlet

megfizetdsdre

207j.fprilis

15. napj6n keil.ilne sor,

Hatdrozati javaslat:

Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testijlete a Fa-Firma
Kft,-vel kotott
^
foglalt
cisszlg visszafizetds6nek iitem ezdslre a megilIlapod6st elfogadja ds
felhatalmazza Kocsik f7szl6 polg6rrnesteft, hogy a me
szerint a

kolcscinszerz6ddsben..

3.640,000,-Ft-ot7*520.000,-Ft-os rdszletben ftzeti iiegn.gy,
,000,_Ft_ot
akkor kell csak megfizetni, ha az MyH.a teljes t6rioga:tas
teki
magasabb
osszeget az onkorm6nyzat sz6ml6jhra r[utalji, ellenkeT6
esetbe a kolcscjnad6 kijelenti, hogy a
kdlcsdnvev6vel szemben tovdbbi vagyoni kciveteldse
-a3,640,000,-Ft megfizet6s6n tirl nincs,

-

Hozzdsz6l6s nem l6vdn a polg6rmester szau.azhsra kdri
a kdpvisel6ket, melynek eredmdnyekdppen 4 f6
jelenl6v6, 3 igen szavazatral, lfo tart6zkod6s
es ellenszavazatndlkLil meghizza az

al1bbihat;rozatot:

Kissik6tor Kiizs69 6nkorm6n yzata Klpvisel6-testiilet6nek
23 l20Lj, (III.28.) hat6r ozat
tr'a-tr'irma Kft. ktilcsiinszerz6d6s b en foglalt iisszeg
zet6s iitemez6s6re meg6llapod6s

Kissik6tor Kozsdg onkorm6nyzatilnak Kdpviselo-testiilete

a

Fa-Firma Kft.-vel

kotdtt

kcilcscjnszerz6d6sben.foglalt cisszeg visszafizetdsdnek iiteme
zdsere sz6beli meg6llapod6st elfogadja

ds
felhatalmazza Kocsik Ldszl6 polg6rmestert, hogy a meg6llapod6st
alilrja, amely szerint a
3'640'000,-Ft-ot 7*520.000,-Ft-os rdszletben f,jeti ilegn.gy"idurnte,
a fennmarad6 1.960,000,-Ft-ot
ha az MVH. a teljes taiogiias tekintetoben 65%o aritnyndl magasabb
XI5:t^1,"t1_tXl,
T.tfiretni, szdml|jdra rhutalja,
osszeget az onkorm|nyzat
ellenkezo esetben a kcjlcsonad6 kijelenti, h"ogy a
kcilcsonvev6vel szemben tov6bbivagyoni koveteldse
-.a3,640,000,-Ft megfizet6sdn tril - nincs.

Hat6rid6 : drtelemszeni

Felel6s: polg6rmester

B./ Uwvddi dii
K^o.csik.L6szl6 polg6rmester.elmcndja, hogy Dr, Mustos Lajos
iigyvdd lett megbi zva a 0gl12, hrsz. ds a
0B/13' hrsz' ingatlan ajhnddkozhsi szerzod-ls megir6s6ra es a Fi-ri..u
rt.-'7et folytatott t6rgyal6sok
lebonyolft6s6ban val6 rdszvdtelre ds a rdszletfi zJtlsi megilllapod6s
elk6szit6s6re, A felmeriil6 tigyvddi

kolts6g 50,000,-Ft.

Hathrozati javaslat

Kissik6tor Kdzsdg 6nkorm6nyzatdnak Kdpvisel6testiilete Dr,
Mustos Lajos iigyv6dnek iigyvddi
munkadijkdnt 50'000,-Ft dsszeget ltutal a megadott bankszhmlhjhra
ajind,6koi6rj ,""rr6dds 6s
r 6 szletfizetes i me
96l I ap o d ds e lkd s zit6 s d 6 ft
.

Hozzhsz6l6s nem l6v6n a polg6rmester szavazhsra k6ri a kdpvisel6ket, melynek eredm6nyek6ppen 4 fd
jelenldvo, 4 igen szavazattal, tart6zkod6s 6s ellenszav azat nllkiil meghozza az alilbbihathrozitot:

Kissikftor Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testtilet6nek
2412017 . (III.28.) hatfirozat
Dr. Mustos Lajos tigyv6di munkadij

Kissikritor Kcizs6g Onkorm6nyzathnak K6pvisel6-testiilete Dr. Mustos Lajos tigyv6dnek iigyvddi
munkadijk6nt 50.000,-Ft osszeget fututal a megadott bankszSmlSj ira ajilnddkozhsi szerz6d6s ds
r 6 szletftzetes i m e
96l I ap o d6s e I k6 s zit6 s 6drt
Hat6rid6: drtelemszeni
Felelos: polg6rmester

C.

/ Ki s s ikdt or F e-i I e s z t d s d dr t A I ap {tv dry)

t dm o g at ds

a

Kocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja, hogy a Kissik6tor Fejlesztdsddrt Alapitufiny azzal a k6rdssel
fordult az Onkormhnyzathoz, hogy az 6v folyam6n felmeiril6 dologi kolisdgeihez 6s a falubusz
i.izeme ltet6 s i kci lts d ge ih ez thmo gathst nyij ts on.
Hatfirozati javaslat:

Kissikdtor Kdzsdg 6nkorm6nyzat6nak Kdpvisel6-testtilete a Kissik6tor Fejleszt6seert Alapitv1ny
t1szdte 300.000,-Ft, azazhilromszhzezer forint t6mogat6st nyrijt az Alapitvhny dologi kolts6geihez ds a
falubusz iizemeltetdsi kolts6geihez.

A K6pviselo-testi.ilet

felhatalmazza Kocsik Lilszlo polg6rmestert at|mogathsi szerzodds al6ir6sara 6s

az osszeg kifizet6s6re.
Hozzdszolils nem ldvdn a polg6rmester szavazhsra kdri a k6pvisel6ket, melynek eredmdnyekdppen 4 fo
jelenldvo, 4 igen szavazattal, tart6zkod6s 6s ellenszavazat ndlki.il meghozza az alilbbihatirozitot:

Kissikitor Kiizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
Kissikitor

25 12017 . (III.28.) hathrozat
Fej leszt6s66rt Alapitvfny tf mogatdsa

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testiilete a Kissik6tor Fejleszt6sedrt Alapitvhny
tdszdre 300.000,-Ft, azazhilromszfnezer forint t6mogat6st nyrljt az Alapitvhny dologi kciltsdgeiliez 6s a
falubusz tizemeltet6si kcilts6geihez.

A Kdpviselo-testi.ilet

felhatalmazza Kocsik Lilszl6 polgdrmestert athmogathsi szerzldds alilirhshra 6s

az osszeg kifizetds6re.

Hat6rid6: 6rtelemszeni

Felel6s:

polg6rmester

Kocsik L6szl6 polg6rm.ester elmondja, hogy a Kissik6tor Kozs6g Kozhasznir Polg6ror Egyesilet azzal
a k6r6ssel fordult az Onkorm ilnyzathoz, hogy az 6v folyam6n felmeri.ilo dologi koltsdgeihez 6s a
pol 9616r aut6 iizeme ltet6s i kriltsd geihez t6mo gat6st nyrij tson.
Hat6rozati iavaslat:

Kissik6tor Kozsdg onkorm6nyzathnak Kdpvisel6-testtilete a I(issik6tor Kdzsdg
Kozhasznri polg6r6r
Egyesiilet rdszdre 100'000,-Ft, azaz egyszlzezer forint t6mogatint nyirji a felmeri.il6
dologi
koltsdgeihez 6s a polg6r6r aut6 iizemeltetdsi koltsdgeihez,

A I(dpvisel6-testiilet felhatalmazza Kocsik Lhszl6 polg6rmestert a tdmogat1si
az osszeg kifizetdsdre,

szeni5d,6s al6fr6s6ra 6s

Hozz6sz6l6s nem ldvdn a polg6rmester szavazdsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek eredmdnyekdppen
4 f6
jelenl6v6, 4 igen szavazattaT, tart6zkod6s ds ellenszav azat
n'lkil meghozza az aldbbi hat6rozatot:

Kissik6tor Kiizs69 Onkorm6n yznta Klpvisel6-testiilet6nek
26/2017 . (XI.28.) hat|rozat
Kissik6to r Kdzs 69 Kiizh aszn ri P o19616 r E gyes iilet titmo gathsa

Onkofln6nyzatilnak
100.000,_Ft, azaz
olg6ror aut6 iizemelt

A Kdpvisel6-testiilet felhatalmazza Kocsik Lhszlo
az osszeg kifizetdsdre.

e a Kissik6tor Kdzsdg Kcizhasznir Polgardr
nt t6mogatdst nyfja a felmenilo dilogi
polg6r'meste

rt a thmogatdsi

szerz1dds al6ir6s6ra ds

Hathr ido : drtelemszeni

Felel6s: polg6rmester

Kocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja, hogy a Kissikdtori Erd6birtokoss6gi
T6rsulat gm3 tizifa

megnevezdsii' 762'000,-.Ft drtdkr'i f6t ingyen t6mogat6sk6nt felaj6nl
az Onkorminyzatnaka Staftmunka
Mez6 gazdas 69 v e gzes ehez s ztks 6 ge s ub orka tdmiendszer ep itislhez.

Hatdrozati javaslat:

.fi1si\ritor Kozsdg.onkormilnyzat6nak Kdpvisel6-testiilete a Kissikatori Erd6birtokoss6gi T6rsular
ehal felaifunlott 9m3 tuzifa megnevezdsii faz,ooo,-Ft 6rt6kri f6t ingyen t6mogat6sk6nt
elfogadja a
Startmunka Mezogazdas|gvdgzdsdhez sziiksdges rborka t6mrendszer dpitdsdhezl
Hozzdsz6lis nem ldvdn a polgdrmester szavazhsra kdri a k6pvisel6ket, melynek
eredm6nyekdppen 4 f6
jelenl6v6, 4 igen szavazatlaT, tart6zkodds ds ellenszav azat
nllki1l meghozza az al1bbihat1rozatot:

Kissik6tor Kiizs69 Onkorm6n yzata Klpvisel6-testiilet6nek
27 2017 . (III.28.) hat|rozat
Kissik6tori Erd6birtokoss6gi T6rsulat 6ltal nyrijtott t6mogat6s
Kissikdtor Kozsdg 0nkorm6nyzathnak K6pviselo-testtilete a Kissik6tori Erdobirtokoss6gi
T6rsulat
altal felaiilnlott 9m3 tizifa megnevezdsi: faz,ooo,-Ft 6fi6kri f6t ingyen t6mogat6skdnt elfogadja
a
Startmunka Mezlgazdasdgvdgzdsdhez sziiks6ges uborka t6mrendszeftpit6s6hezl
F elhatalmazza K o c s ik L 6s zld p o I g6rm e s te n a
t6mo gat6s al6ir6s 6r a,

Hat6rid6: 6ftelemszerti

Felel6s:

polg6rmester

Kocsik Lhszl6 polg6rmester tfujlkortatja

a K6pvisel6-testi.iletet, hogy a
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k6dsz6mri ,,Ki.ilteriileti helyi kozutak fejleszt6se, onkorm6nyzati utak kezel6s6hez,illlapotjavitilsilhoz,
karbantart6s6hoz sziiksdges ero- ds munkag6pek beszerzlse" cim:i pillyhzat megval6sitris6hoz
szi.iks6ges <jnero kifizetds6re t6mogat6st nyrijt Kocsik Bertalan 1/3 6s a Kissik6tori BrdOUirtotoss6gi

-a
T6rsulat kdpviseloje, Michael Hofmann 213
.arfinyban. A felajr{nlott tSmogat6si osszegr6l
meg6llapod6s akkor kertil al|irhsra, ha az }nkormhnyzat 6lt;l villlalt oner6 pontos 6rt6ke
me ghatfir oz6sra keriil,

Tdbb napirendi pont, hozz6szol6s nincs a nyilt testiileti i.il6sen, ezdrt a testiilet z6rt iil6sen folytatja
tov6bb munk6i6t.

Q','u*

Henyecz S6ndornd

jegyz6

