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S6sziilt: I(issik6tor kozsdg I(issik6tor
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Onkorm6nyzat Kdpviselo- testtilet6 nek 2017 .04.25

.

0nkorm6ny zathnak hivatali helyis6gdben, az
napj6n g@ 6r6t6l megtartott kdpvisel6 testiileti

iil6sdn.

Az iil6s helye: Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzatdnak hivatali helyisdge
Jelen vannak:

Kocsik Lilszl6
Henyecz S6ndorn6
Kocsik Bertalan
Kov6cs Lhszlo
Moln6r Tibor
Maruzsi J6nos
Zsigray Arp6d
M6sz6ros-B 6nyai

Meshivottak:

polg6rmester

jegyzo
alpolg6rmester
telepUldsi kdpviselo

teleptildsi kdpviselo
telepiildsi kdpvisel6

OzdiJlrilsiHivatal vezetoje
Zsuzsa OTSZEGYII szakmai egysegvezeto

BarhzKatalin

Jelenl6v6

meshivottak:

M6sz6ros-B 6nyai

OTSZEGYII munkat6rs

Zsuzsa OTSZEGYII szakmai egysdgvezet6

BardzKatalin

OTSZEGYII munkat6rs

T6vol maradt meghivott:

Zsigray Ary6d

Ozdi Jbrhsi Hivatal vezetoje

Jegyz6konyvvezeto:

Szalmdsi Ttinde

Kocsik Ldszl6 polgdrmester koszcjnti a megjelenteket, kiilon koszonti a meghivottakat,
meg6llapftja

a

majd

testiilet hathrozat k6pessdg6t, mivel 5 fo k6pvisel6bol 5 fo jelen van.

Ezutfin ismerteti a javasolt napirendi pontokat:
1

.

Gyermekj 6l6ti

S

zolgSlat besz6mol6j a a 20 | 6. 6vben v egzetl munk6j 616l

El6terjeszt6: gyermekj6ldti szolg6lat munkat6rsa

2.

A

o 16 a lejfirt hat6ridej ti hat6r ozatok v6 greh
El6terj eszt6 : Kocsik Lilszlo polg6rmester

B esz6m

aj

t6s6r6 I

3.

42016. 6vi k6ltsdgvetds m6dosit6sa
Eldterj eszt6 : Kocsik Lhszlo polg6rmester

4.

A 2016-os gazd|lkoddsi dvrol k6szitett zdrszdmaddsi rendelet-tervezet megvitat6sa, elfogad6sa
Eldterj eszt6 : Kocsik Ldszl6 polg6rmester

5,

1.2017 .6vi kdlts6gvet6s m6dositdsa
El6terj eszt6 : Kocsik Ldszlo polg6rmester

6.

InditvSnyok, javaslatok, aktu6lis feladatok

polg6rmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslat6t

al6bbiak szerint:

A k6pvisel6 testi.ilet r6t6r athrgyaland6 napirendi pontokra:

a kdpvisel6k egyontetrien elfogadjhk

az

1,

2.

Gyermekj 6l eti szolg|lat besz6mol6j a a 20 r 6. 6vben v dgzett munk6j 616l
El6terjeszt6: gyermekj 6l6ti szolg6lat munkat6rsa
e szdmo 16 a lejdrt hat6ridej ti hat6r ozatok v6 grehaj
El6terj esztd : Kocsik Ldszlo polg6rmester

B

t6s 616

I

3.

42016. dvi kdltsdgvet6s m6dosit6sa
El6terj eszt6 : Kocsik Ldszl6 polg6rmester

4.

A 2016-os gazd6lkod6si 6vr6l k6szitett zhrszimadilsi rendelet-tewezetmegvitatdsa, elfogadiisa
El6terj eszt6 : Kocsik Lilszl6 polg6rmester

5.

A

6.

Inditv6nyok, javaslatok, aktu6lis feladatok

2017 . 6vi koltsdgvetds m6dosit6sa
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

Kocsik L5szl6 polg6rmester koszdnti az OTSZEGYII szakmai egysdgvezetojdt 6s a munkat6rs6t.
Atadj a a szot MeszSro s-B 6nyai Zsuzsa szakmai e gys 6 gvezet6nek.
M6sz6ros-Bhnyai Zsuzsa kdszonti a jelenl6v6ket. Megtartja a besz6mol6j5t, A besz6mol6
e gyz6kdnyv mell6klet6 t kep ezi, me lynek az elfo gadhs ifi keri.

j

Kocsik Ldszl6 polg6rmester koszoni at|jekoztathst 6s gratul6l az elmult 6vi munkdjukhoz,
Hatilrozati iavaslat:
Kissik6tor Kdzsdg Onkonn6nyzata K6pvisel6-testiilet

az OTSZEGYII CSGYK 2016. 6vben vlgzett
munk6j6nak ell6t6s6r6l sz6l6 besz6mol6t elfogadja. A besz6mo16 a jegyzokdnyv 7. szhmimell6kletdt
k6pezi.
A dontdshozatalban r6sztvev6 kdpvisel6k szSma 5 f6. 5 igenszavazat,tartozkodhs
n d lkii i szav az6s ere dm6ny ek6pp en a te stiil et az al6bb i hat6r o zatot ho zza.

6s ellenszavazat

1

Kissikitor Kiizs6g Onkormf

nyznta, Kfipvisel6-testtilet6nek
2017 (IV.25.) hathr ozata
CSGYK beszfmol6ja Kissikitor ktizs6g vonatkozfs irbaln,
2016. 6vben v 6gzett munkfj 616l
30/

6TSZECVII

Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet azOTSZEGYII CSGYK 2016. 6vbenv6gzett
munk6j 6nak

e I l6tds6r6

I sz6lo b esz|mo I 6t elfo gadj a,

Hatir ido : 6rtelemszerii
Felelos: polg6rmester

A besz6molo a jegyzokdnyv 1. szhmu mell6klet6t kepezi.
M6sz6ros-BhnyaiZsuzsa szakmai egysdgvezeto esBarlzKatalin munkat6rs az iildsrol thvozik.

Kissikf tor Kiizs69 6nkorm6nyzata Kfipvisel6-testiilet6nek

6zdiRendorr<apitenysaf

3:::^Sh#?t*iffi.'#lti",ogvonatkoz:is6ban,

2016. 6vben v6gzett

munkfjdr6l

Kissikftor Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
20 I 2017 . (III.28.) hat6r ozata
Besz6mo16 a Kissikdtor Fejleszt6s66rt Alapitv 6ny 2016. 6vi munkdj 616l

Kissikftor Ktizs69 6nkorm6n yzata Klpviseid-testiilet6nek
2l/2017 . (III.28.) htthrozata
Beszimol6 a Kissikdtor Kiizsdg Kiizhasznf Polgdr6r Egyesiilet 2016.6vi munkfjfr6l

Kissikftor Kiizs69 Onkorm6n yzata Klpvisel6-testiilet6nek
22 12017 .

Kiss ikdto

r Kiizs

69 6

n ko

(III.28.) hati,r ozat

rm 6n y zathnak 2017 . 6v i kdzb eszerz6s i terve

Kissikitor Kiizs6g 6nkormf nyzata Klpvisel6-testiilet6nek
23 /2017 . (III.28.) hatflrozat
Fa-Firma Kft. kiilcsiinszerz6d 6sben fogl alt iisszeg

fizet6s iitemez6s6re megdllapodds

Kissikdtor Kiizs69 6nkorm6nyzata Klpvisel6-testiilet6nek
2 4 /2017 . (III.28.) hathr oztt
Dr. Mustos Lajos iigyv6di munkadij
Kissikdtor Kiizs69 6nkormin yzata Klpvisel6-testiilet6nek
25 /2017 . (III.28.) hathr ozat
Kissikftor Fejleszt6s66rt Alapftvfny tdmogat6sa
Kissik6tor Kiizs69 6nkormf n yzata Klpvisel6-testiilet6nek
26/2017 . (III.28.) hathrozzt
Kissikdtor Ktizs6g Kdzh asznri Potgf 16r Egyesiilet t6mogatdsa
Kissik6tor Kiizs69 Onkormin yzata Klpvisel6-testiilet6nek
27 2017 . (III.28.) hatfroza.t
Kissikftori Erd6birtokoss6gi T6rsulat 6ltal nyrijtott tdmogatfs
Kissik6tor Kiizs69 6nkorm6nyzat K6pvisel6- Testiilet6nek
28 /2077 (III.28.) hatfr ozata
Medv6n6 Hoil6 fva lakhatdsi t6mogatdsa

Kissikftor Kiizs6g Onkormfnyzata K6pvisel6-testtilet6nek
29 /2017 . (IV.s.) hathrozata
NAV B.A.Z. Megyei Ad6- 6s Yimigazgat6s6g kiivetet6sfogtalds

A z i sm ertet etI hathr o zatb an fo gl altak v 6 greh aj trisra keri.iltek.

3. A 2016. 6vi kiilts6evet6s m6dosftdsa

Kocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja, hogy a 2016. 6vi kdlts6gvetdsi rendelet m6dosit6sdr6l sz6l6
rendelet-tervezetet, az el6terjeszt6st 6s a rendelet tervezet m6dosit6s6nak indokl6s6t a kdpvisel6k a
meghiv6val egyiitt megkaptdk, ismerleti a rendelet tervezetet, mely a jegyz6konyv 2. sz6mu
mell6klet6t kepezi.

k6ri a kdpviselok vdlem6ny6t, a maga reszercl javasolja a

Ismertet6s ut6n

rendelet-tervezet

elfogad6s6t,

A kdpvisel6k a 20 l 6.

6v

i kolts6gvetdsi rendelet m6dosit6s6val egyetdrtenek.

Hozz6sz6l6s6t egyetlen kdpviselo sem jelzi, ezdrt a polg6rmester szavazdsra k6ri a testiiletet, melynek
eredm6nyek6ppen 5 fo jelenl6vo k6pvisel6, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodSs ndlkiil
megalkotj6k az alSbbi rendeletet:

Kissikftor Kiizs69 Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
3 /2017 (IV.26.) iinkorm6nyzati rendelete
az tinkormf nyznt 2016.6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 3/2016. (II.16.)
iinkormf nyzati rendelet m6dositfsf 16l
A rendelet teljes szcivege a jegyzokdnyv 2.

szdm:iu

melldkletdt kepezi.

Kocsik Lilszl6 polg6rmester ehnondja, hogy a 2016.6vi gazdillkoddshrol sz6lo rendelet-teruezetet, az
eloterjeszt6st 6s a rendelet tervezet indoklis6t a k6pvisel6k a meghiv6val egyi.itt megkapt6k, ismerteti
a rendelet tervezetet, mely a jegyzokonyv 3. szhmf mell6kletdt k6pezi. Ki.ilon kiemeli atiljekoztato
thblftkat, azok koziil is a vagyonkimutatdsr6l 7.1.,7,2,7.3 tdblilkat.

k6ri a k6pviselok vdlemdnydt, a maga reszerol javasolja a

Ismertetds ut6n

rendelet-tewezet

elfogad6s6t.

A k6pvisel6k a2016. 6vi gazd6lkod6sr6l sz6l6 rendelet tervezettel egyet6rtenek.
Hozzdszolils6t egyetlen k6pviselo sem jelzi, ez6ft a polg6rmester szavazilsra kdri a testiiletet, melynek
eredm6nyek6ppen 5 fo jelenl6v6 k6pvisel6, 5 igen szavazallal, ellenszavazat 6s tartozkodds ndlktil
megalkotj6k az aIilbbi rendeletet:

Kissikitor Kiizs6g 6nkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
412017 (IV.26.) iinkormfnyzati rendelete
a 2016. 6vi p6nziigyi terv v6grehajtfsfr6l
A rendelet teljes

szcive ge

a jegyzokonyv 3. sz6mi melldkletdt kdpez|

Kocsik Lfszlo polg6rmester fitadja a sz6t Henyecz S6ndornd je gyzonek. Henyecz S6ndorn6 ismerteti a
K6pvisel6-testiilettel, hogy a kciltsdgvetdsi szervek bels6 kontrollrendszerdr6l 6s bels6ellen6rzdserll
szol6 3701201 L (XIL31.) Korm,rendelet 49.$-a 6rtelmdben a bels6 ellenorz6si vezeto felel6s az 6ves
ellen6rzdsi jelentds elk6szitds66rt. Az onkorm6nyzatoknak elk6szitett 6ves ellenorz6si jelentdst a

zfuszilmadilssal egyidejrileg

a

kdpvisel6-testi.ilet

eld kell terjeszteni. A Kissik6tor

Kdzsdg

Onkorm6nyzathnill vegzett 2016. 6vi belso ellenorz6s tapasrtalatairSl kdszitett 6ves ellen6rz6si
jelentdst a meghfv6val egyiiff megkaptik, mely a jegyzokdnyv 4.szhm:i mell6klet6t kepezi.
Ko

cs

ik L 6szlo

po

I

g6rm e ste r hat6r o zati j av aslata:

Kissik6tor Kozsdg 0nkorm6nyzat6nak K6pvisel6-testiilete Kissik6tor Kozs6g 6nkorm6nyzathnak
2016. evi belso ellen6rzds tapasrtalatairol kdszitett dves ellen6rz6si jelentdst megt6rgyalta 6s jelen
hatdr ozat mell6klete szerint

e

lfo gadj a,

Hozz6sz6l6s nem l6vdn a polg6rmester szavazhsra k6ri a k6pviseloket, melynek eredm6nyekdppen 5 f6
jelenldvo, 5 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6s n6lki.il meghozza az alilbbihathrozatot:

Kissik6tor Kiizs69 Onkorm6nyzata Kfipvisel6-testiilet6nek
31 12017 . (IV.25.) hathrozat
Kis si kf tor Kiizs 6 g O n ko rm 6n y zathnak 2016. 6v i bels 6 elle n6 rz6s
6ves ellen6rz6si jelent6s

Kissik6tor Kdzsdg 0nkorm6nyzattnakKdpviselo-testtilete Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzatfnak
2016. 6vi bels6 ellenorzds tapasztalatair6l k6szftett 6ves ellenorz6si jelentdst meglilrgyalta 6s jelen
hatirozat mell6klete szerint elfo gadj a.
Hat6r ido : 6rte I em s zerri

Felel6s: polg6rmester

A2016.6vi belso ellenorzds tapasztalatair6l kdszitett 6ves ellenorzdsi jelentds ajegyzokdnW 4,szdmit
mell6klet6t kepezi.

5.2017. 6vi kiilts6evet6s m6dosit6sa

Kocsik L6szl6 polg6rmester elmondja, hogy a 2017. 6vi kdlts6gvet6si rendelet m6dosit6s6r6l sz6l6
rendelet-tervezetel, az eloterjesztdst 6s a rendelet tewezet m6dositSs6nak indokl6s6t a k6pvisel6k a
meghiv6val egyiitt rnegkapt6k, ismerteti a rendelet tewezetet, mely a jegyzokdnyv 5. sz6mri
mell6klet6t kdpezi.
Ismertet6s ut6n

k6ri a k6pvisel6k vdlemdnydt, a maga reszerol javasolja a

rendelet-tervezet

elfogad6s6t,

A kdpvisel6k a2017 .6vi k6lts6gvet6si rendelet m6dosit6s6val egyet6rtenek.
Hozzilszolils6t egyetlen kdpviselo sem jelzi, ez6rt apolg6rmester szavazhsra k6ri a testiiletet, melynek
eredm6nyek6ppen 5 f6 jelenl6v6 k6pvisel6, 5 igen szavazattaT, eTlenszavazat 6s tart6zkodds ndlkiil
megalkotj6k az alilbbi rendeletet:

Kissikdtor Kiizs6g Onkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
5 12017 ([V.26.) iinkormdnyzati rendelete
iinkormdnyzat
az
2017 . 6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6l6 I/2017. (II. 1.)
rendelet m6dosft6s616l
A rendelet teljes szovege a jegyzokonyv 5. szlmu mell6kletdt kdpezi,

6.Inditvf nyok. i avaslatok. aktudlis felad atok
A./ Kanta Tibornd bdrleti d{i elmaraddsdr1l t4idkoztatd

Kocsik Lhszlo polg6rmester t6jdkoztatja a kdpviselo-testtiletet, hogy Kanta Tiborn6nak a Kissik6tor,
T6ncsics it 57. szhm alalti ingatlan b6rl6s6vel kapcsolatban megSllapithsra keriilt, hogy bdrleti dij
hhtraleka keletkezett. A k6pviselo-testi.ilet 6ltal meg6llapitott havi 18.000,-Ft b6rleti dijjal sz6molva
tartozhsa az alilbbi volt 2017 .j anuSr 3 1. nappal:
2075. januhr 1-tol 2015. december 3l-ig

216.000,-Ft

2016. januitr I-t612016. december 3l-ie
Osszesen:

216.000,-Ft
432.000,-Ft

Az elmaradt b6rleti dijbol2017 ,6prilis 25. napigkifizetett osszeg:
2017 .03.21.
2017 .04.07.

2017.04.20.

2017.04.25,
Osszesen:

18.000,-Ft
36.00O,-Ft

90.000,-Ft
18.000.-Ft
162.000.-Ft

2017.04.25. napi nyilv6ntart6sunk szerint 210.000,-Fttartozilsamutatkozik,

Atafiozhs kiegyenlitds6re 2017 .jrilius 31. napig kap hatSridot,Ezenhathrido be nem tafi1saesetdn
drleti szerzodd s azonnali hat6llyal felmond6sra keriil.

a

B

Kocsik Lilszl6 polg6rmester elmondja, hogy a beli.igyminiszter 6s anemzetgazdasdgi miniszter 6ltal
kiirt, a Magyarorsz 6,9 2017 . dvi kozponti kcilts6gvet6s6r6l szol6 2016.evi XC. torvdny 3 . melldk let | .7
pont 6s a III' I ' polt. szerinti a megyei onkorm6nyzatok rendkiviili t6mogat 6shia es a telepi.ildsi
onkorm6nyzatok rendkiviili onkorm6nyzatithmogatilshrapilyfuzatot nyrijthatnut U".

.

Hathrozati javaslat:

Kissikftor Kdzsdg 6nkorm6nyzatdnak K6pviselo-testiilete a beltigyminiszter ds a nemzetgazdas1gi
miniszter 6ltalkiirt, a Magyarorszdg20TT.6vi kdzponti kciltsdgvet6s6r6l sz6l6 20I6.eviXC-. tcirv6n:y
3' melldklet l'7' pont ds a IIL 1. pont szerinti a megyei onkorm6nyzatok rendkiviili t6mogat6s6ra ds a
telepiildsi onkormdnyzatok rendkiviili onkorm6nyzatithmogathsilrap6lyhzatot nyirjt be.
Hozzhszolils nem l6v6n a polg6rmester szavazdsra k6ri a kdpviseloket, melynek eredmdnyekdppen 5 f6
jelenl6v6, 5 igen szavazattal, tart6zkod6s ds ellenszav azat nllkul meghozza az alilbbihatilrozatot:

Kissikdtor Kiizs69 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet
32 /2017 . (IV.25.) hathrozat
telepiil6si iinkormfnyzaltok rendkiviili iinkorm6nyzati thmogatilshra pl+lyfzat

Kissik6tor Kcizsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet ddnt6se, hogy a beliigyminiszter ds a
nemzetgazdas6gi miniszter 6ltal kiirl, a Magyarorszhg 2017. dvi kcizponti kdltsdgvet6s6r6l sz6l6
2016.evi XC' tcjrv6ny 3, mell6klet I.1. pont ds a III. 1. pont szerinti a megyei dnkorm6nyzatok
rendkiviili tdmogatishra ds a telepiil6si dnkorm6nyzatok rendkiviili onkorm]nyzati t6mosat6s6ra
p|lydzatot nyrijt be,

Felkdri a polgdrmestert, hogy a p\ly|zat benyirjt6s6ra a sziiks6ges int6zkeddst tegye meg.
HatSrido: 2077. mdjus 04.
Felelos: polg6rmester

C,/ Fogorvosi iiwelet biztosltdsa

Kocsik Lhszl6 polg6rmester elmondja, hogy Kissik6tor Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiiletdnek
nyilatkozni kell arr6l,
\oW u Kissik6tor kdzsdg telepiil6s lakoss6ga szhm1ra biztositani kiv1nja e a
fogorvosi iigyeletet az Ozd Kistdrs6g Tobbc6lir T6rsul6s 6ltal mrikddtetett 6zditelephelyen biaositott
fogdszati tigyelet keretein beliil,

Hathrozati javaslat:
I(issikritor Kcizsdg Onkorm6nyzat I(dpviselo-testiilete kinyilatkozza
azon sz1ndek1t,hogy a Kissik6tor

teleptilds

lakoss6ga szitmfura biztositani kiv6nja a fogorvosi iigyeletet ur--6ri?t16"dg
!ciz,s6g
Tcibbc6lri T6rsul6s Sltal mrikcjdtetett 6zditelephelyen biiositott ioghszatiiigyelet
keretein beliil.
Felkdri

a

polg6rmesterl, hogy fenti sz6nd6khr6l azozd Kistdrsdg Tobbcdlir T6rsul6st
drtesitse.

5 f6 jelenl6vo, 5 igen szavazattal, ellenszavazat6s tart6zkod6s n6lki.il
meghozza az al1bbihat1rozatot:

Kissik6tor Kiizs69 Onko rm hnyzat K6pviseld-testiilete
33 /2017, (IV.25.) hatilrozat
Fogorvosi iigyelet biztositfsa
Kis sik6tor Kozs6 g Onkorm 6nyzat Kdpvi s el6 -testiilete kiny ilatkozza
azon szhnd6kd| ho gy a Kis sik6tor

\ozsdg telepiilds lakoss6ga sz6m6ra biztosftani kivhnji a fogorvosi iigyeletet az Ozd Kist6rs6g
Tcibbcdlf r6rsul6s 6ltal mrikodtetett 6zditelephelyen bizositott fZgfuszati iigyelet
keretein beltil,
Felkdri a polg6rmesterl, hogy fenti sz6nd6kilrSl az6zd Kistdrsdg Tobbcdlf
Tdrsulast 6rtesitse.
Hat6rid6: 2017 . mhjus 2.
Felel6s: polg6rmester

D./ SZIP szdlessdvil internet eldrdse, hdl6zatfejlesztds
Ko_csik Lhszlo polg6rmester tiljekoztatja a K6pv
Telekom Zrt. nyerte el az Ozdijar6s szdlessdvri

d6

sz6lessdvf hdlozatfejlesztlsi beruh6z6sok

empontb6l kiemelt jelent6sdgri iiggyd nyilv6nitotta,
t a PR-Telekom Zrt.
tbizta meg. A

{.9fu1e1tumok megki.ilddsre fognak keri.ilni, melynek 6tlanulm6n
6ll6sfoglal6s6r6l a megldv6 6s tervezett h6l6zati struktfr6k ki
r|jekozlat|st kel I adn i

dnkorm6nyzat
kapcsolatban

U

Kocsik Ldszl6 polg6rmester ismerteti a K6pvisel6-testiilettel, hogy a Kissikdtor
Fejleszt6s66rt
Ko,zalapitvitny ajinlatot k6r 3 alkalomra a T6ncsics it 57. szdm alattr
ingatlanra6s a mellelte l6v6
onkorm6nyzati teriilet b6rlds6re.
Hathrozati javaslat:

Kissikdtor Kozsdg On_korm6nyzat Kdpvisel6-testii
rdszlre a T6ncsics it 57. sz6m alatti Kultrirhilz es a
8 2 5 0 0 0, -Ft/alkal om ajhnlati 6ron, mely
a r ezsi ko lts 6

eert Kozalapitvhny
teriiletet b6rbe adja

.

5 f6 jelenldvo, 5 igen szavazattal, ellenszavazatds tart6zkod6s

ndlkiil

meghozza az al1bbihat1rozatot:

Kissikdtor Kiizs69 Onkormdnyzat K6pvisel6_testiilete
B6rreti urj -"*_n",ut#"tf#;$.Y,'ff;)"l,"iHo"x1l,
nt s7. sz6m atatti
Kultrirhfz 6s a hozzit tartozl teriilet

,irt

Kissik6tor Kcizsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo_testi.i
rdszdre a T6ncsics irt 57. sz6m ufutti
fritn rh6z es u
825.000,-Fyalkalom aj6nlati6.";, ;;t;rezsi
kcjlts6

Kozalapitviny

",
teriiletet b6rbe adja

Felkdri a polg6rmest:{,
fenti aj6nlatr6l drtesitse a Kissik6tor Fejleszt6s66 rt
Kozalapitvrin5,t
elfo gad6sa eset6n a b 6rl etilogy
siirz6 dds i16i,6,a, u ferhatarmazzilk.

6s

Hatftrido : 6rte I em s ze ni
Felel6s: polg6rmester

2/

Kocsik Ldszlo polg6rmester ismerteti a K6pvisel6-testiilettel,
hogy a Kissik6tor Fejlesztdsddrt
Kdzalapitvlny ai|nlatotkdr 36 h6napra a Szabads6g
u. t+. siei ahtti ingatlan b6rl6sdre.
Hatirozati javaslat:
Kissik6tor

a Kissikdtor

Sz
kcjlts

resz're a
a rezsi

Fejlesztds

e6rt Kozalapitvilny

b6rbe adja 127.000,_Ftlh6 aj6nlati6ron, mely

5 fd jelenldv6, 5 igen szavazartal, eTlenszavazatds
tart6zkod6s

ndlktil meghozza az al1bbihat1rozatot:

Kissikdtor Kiizs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6_testiilete
3S/201j . (IV.25.) hathrozat
B6rleti dij meghatfrozilsa
Kissikdtor, Szabadsrig u.14. sz6m alatti ingatlan

Kissikritor
r'szdre a sz
a rezsi kcjlts

korminyzat
4' sz6m alatt
mi dijakat is

a

Kissik6tor Fejresztds eert K6zalapitv1ny
adja 127 .000,-Ftlho aj6nlati6ron, mely

b6rbe

Felkdri a polg6rmestg{,
logy fenti ajdnlatr6l drtesitse a Kissik6tor Fejlesztds6d rt Kozalapitv6nyt
e lfo gad6s a es et6n a b 6rl eti
szerubde s ir6i,6, 6, u f erhatarmazzilk.

ds

Hat6rid6: drtelemszerii
FelelSs: polg6rmester

Tcibb napirendi pont, hozz6szol6s
tov5bb munk6j6t,

iil6sen, ezdrt a testiilet z6rt

1fu,niro1
jegyzo

illsen folytatja

