K6sziilt: Kissik6tor kcizs6g Kissik6tor Kozsdg 0nkorm6nyzatilnak hivatali helyisdg6ben, az
onkorm6nyzat Kdpvisel6- testtilet6nek 2017.06.i7. napjiln 9q 6r6t6l megtartott k6pviselo testtileti
iil6sdn.

Az iil6s helye: Kissik6tor Kozsdg 0nkorm6nyzatinak hivatali helyisdge
Jelen vannak:

Kocsik Liszlo

polg6rmester
Henyecz S6ndorn6 jegyzo
Kocsik Bertalan
alpolg6rmester

Moln6r Tibor
Maruzsi J6nos

telepiil6si k6pviselo
teleptil6si k6pvisel6

Trivol maradt:

Kov6cs Lhszlo
telepiil6si kdpviselo
aki t6vol maradilsht elore ielezte

Jegyz6krinyvvezet6:

SzalmSsi Ttinde

Kocsik Li,szl| polgfrmester koszcinti a megjelenteket, majd rnegAllapitja a testtilet hatirozal
k6pess6gdt, mivel 5 fo k6pvisel6bol 4 fo jelen van.

En;itin ismerteti a javasolt napirendi pontokat:
1

A

.

esz6rnol6 a lejfut hat6ridej ri hatfu ozatok v6grehaj t6s6r6
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

B

I

2.

Besz6mol6 a telepiildst 5rinto elozi5 evi adoztatisi tev6kenysdgrol
El6terjeszt6: Kocsik Lhszl6 polg6rmester

3.

Esdlyegyenlos6gi terv feltilvizs96lat
El6terj eszt6 : Kocsik Liszl6 polg6rmester

4.

Kijzbeszerzesi szab|lyzat elfogad6sa
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polg6rmester

5.

Polgdrmesteri tiszts6g ellSt6si m6dj 6nak megv |ltoztatisa
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszlo polgiirmester

6.

Inditv6nyok, j avaslatok, aktu6lis feladatok

polg6rmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslat6t

a k6pviselok egyontetrien

al6bbiak szerint:

A k6pvisel6 testiilet rdter a tSrgyaland6 napirendi pontokra:

1.

Besz6ntol6 a

2.

Besz6mol6 a teleptil6st drinto eloz6 evi adoztathsi tevdkenysdgrol
El6terj eszt6 : Kocsik Llszlo polg6rmester

3.

Esdlyegyenlos6gi terv feliilvizsgrilat

lejirt hat6ridejri hatiirozatok v6grehajt6s6r6l
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszlo pol g6nnester

elfogadj irk az

El6terj eszt6 : Kocsik LLszlS polgSrmester

4.

Kiizbeszerzesi szabiiyzat elfogad6sa
E16terj eszt6 : Kocsik Lfszlo pol g6rmester

5,

Polg6rmesteri tisztsdg ell6tSsi m6dj 6nak rnegv6ltoztat6sa
El6terj eszt6 : Kocsik Liszlo pol g6nnester

6.

Inditv6nyok, javaslatok, aktu5lis feladatok

KISSIKATOR KOZSEGI ONKORMANYZITANIX
612017. (V.31.) iinkorm6nyzati rendelete
Kissikitor Kiizs6g Onkorm6nyzata k6pvisel6-testiilet6nek
212017 . (III.1.) iinkormrinyzati rendelete
a hivatali helyis6gen, valamint hivatali munkaiddn kiviili hrizassfgkiit6s16l
mridositisf16l
Kissik6tor Kiizs69

O

nkorm hnyzata K6pvisel6-testiilet6nek

40 /2017 (V.30.) hathrozata
2017 . ilvi Fal unap 6s Gom bafesztivil

Kissikftor Kiizs69 Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet
4112077 " (V.30.) htthrozat
2016, 6vi Kiizbeszerz6si statisztika

Kissik6tor Kiizs6g Onkormfnyzat K6pvisel6-testtilet
4A2Al7 . (V.30.) htt|r ozat
TOP-3.2.

1-
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ajfnlat k6r6s kiizbeszerz6si elj6rfs lebonyolit6s6hoz
Kissikf tor Kdzs6g
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korm 6nyzat K6pvisel6- Testiilet6n ek
17 (V.30.) haI6r ozata

,,Kissikritor Posztumusz Diszpol96ra" cfm adomf nyozdsa

Kissikdtor K0zs69 6nkorm6

nyza t K6pvisel6- Testiilet6nek
(V.30.) hatfrozata
Fodor Kdlmfn lakhat6si t6moqatdsa
44 12017

Kiss ik:lto r Kiizs6g 6n ko rm f nyzat K6pvisel6- Testii let6n ek
45/2011 (V.30.) hatArozata

Varga Eva lakhatrlsi t6mogat6sa

Kissik6tor Ktizs69 6n korm 6nyzat K6pvisel6- Testii let6nek
4 6 /201 7 (V.30.) hat|r ozata
Kocsik L6r6nt lakhat6si t6mogatdsa
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I(ocsik Ldszlo polg6rmester elmondja, hogy azonkorm6nyzati ad6hat6sirg2016. dvi munk6j616l sz6lo
besz6mol6t a kdpviselok megkaptrik. K6rdezi, hogy van-e 6szrevetel, k6rdds az ir6sos anyaghoz.
Kocsik Lhszlo polg6rmester szavazisrakdri fel a Kissikdtor Kdzs6g OnkormsnyzathnakKdpviselotestiilet6t a BeszSmol6 az cinkormSnyzati ad6ztat6sr6l, a 2016. evi ad6hat6s6gi munk6r6l k6szi]lt
besz6mol6 tfirgyhban
Hatdrozati -iavaslat:

Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete a BeszSmol6 az dnkorm6 nyzati adoztatbsrol. a
2016. evi ad6hat6s6gi munk6r6l k6sziilt besz6rnol6t elfogadja.
Kocsik Lflszlo polg6rmester szavazhsra kdri fel a Kissik6tor Kdzs6g OnkormSny zatilnak Kdpviselotestiiletdt a Besziimol6 az onkorm6.nyzati adoztathsrol, a2076.6vi ad6liat6s6gi munk6r6l k6szi]lt
beszdmol6 titrgyhban.

A dcjnt6shozatalban r6sztvevo k6pvisel6k szhma 4 fo. 4 igen szavazat, tartozkodfts
n6lktili szavazis eredm6nyek6ppen a testiilet az alilbbi hatirozaLot hozza.

6s ellenszavazat

Kissikftor Kiizs69 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
47 12017 (Y1.27
B
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Kissikrltor Kozseg Onkorrn6nyzata Kdpviselo-Testi.ilete a Besz6mol6 az onkorrnilnyzari adozratasrol,
2016. evi ad6hat6s6gi munk6r6l kdszi.ilt besz6mol6t elfogadja.

a

HatSrido: azonnal
Felelos: Henyecz S6ndomd jegyz6

A Besz6mol6 az onkormhnyzati adozratilsrol, a2016.6vi ad6hat6s6ei munk6r6l k6sztjlt besz6mol6t a
jegyzokonyv l. sz5mri melldklete tartalmazza.

3.Es6lyesyenl6s6gi terv feliilvizseflata

Kocsik Lhszlo polg6rmester elmondja, hogy Az egyenlo b6ndsm6dr6l es az es6lyegyenl6s6g
elomozdit6silr6l sz6lo 2003, evi CXXV. fv. 31. g (4) bekezddse szerint a helyi esdlyegyenl6s6gi
program id6arSnyos megval6sulSs6t, ill. a (2) bekezd6sben meghat6rozott helyzet esetleges
megv6ltoz6s6t kdtdvente 6t kell tekinteni, sziiksdg eset6n feliil kell vizsg6lni, ill. ahelyzetelernzdsids
az intezkedesi tervet az

il

helyzetnek megfeleloen kell m6dositani

,

Telepi.il6stink tekintetdben a helyi es6lyegyenl6s6gi program kdt dvenk6nti feliilvizsg|latdnak az
idopontja 2017. jrinius6ban v6lt eseddkessd, melynek a feltilvizsg6lata megtort6nt 6s a m6dosit6sa nem
sztiksdges,

Hatdrozati javaslat:

Kissik6tor Kcizs6g Onkorrn6nyzata Kdpviseto-testi.ilet dontdse, hogy a kissikritori Helyi
Esdlyegyenlosdgi Prograrn (tovdbbiakban HEP) rlttekintdsre keriilt es rneg6llapit6sr nyeft, hogy a
feliilvizsgrilat esed6kes, de m6dosit6sa nem sziiksdges. A 6012016. (VL27.) sz6m0 1tat1rozattal
feli.ilvizsg6lt FIEP tov6bbra is hat6lyos,

A donteshozatalbari rdsztvevo k6pvisel6k szhma 4 fo. 4 igen szavazat, tartozkodhs ds ellenszavazat
nd I kti li szav azhs eredm6nyek6pp en a te stii let az alhbbi hat6r o zatot hozza.

Kissikftor Kiizs69 Onkormfnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
48 12017 (VI.27 .) hathrozata
Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program feliilvizs96lata

Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzata Kepviselo-testiilet dontdse, hogy

a kissik6tori Helyi
Es6lyegyenl6s6gi Program (tov6bbiakban HEP) Sttekint6sre keri.ilt ds rnegdllapit6st nyeft, hogy a
feli.ilvizsg6lat eseddkes, de m6dosit6sa nem sziiks6ges. A 6012016. (VI.21.) sz6mri hatiroiattal
feliilvizsg6lt HEP tovSbbra is hatSlyos.
Hat6rido: drtelemszeni
Fele16s: polg6rmester

4.Kiizbeszerz6si szabdlyzat elfoeaddsa

Kocsik Ldszlo polg6rmester iltadja a sz6t Henyecz S6ndornd jegyzonek, ki thjdkoztatja a k6pvisel6testiiletet az al6bbiakr6l:
Az elnyert pillyinatok alapjin az Onkorm6nyzatnakkozbeszerzdsi elj6r6st kell lefolytatnia, melyhez rij
Kozbeszerzdsi szab6lyzatra van sziiks6g a jogszab6lyvilltozhs niatt. Az elj6r6s lebonyolii6s6hoz
Elj6r6st El6k6szito 6s Bir6l6 Bizotts6got kell l6trehoznia, A dontdshoz6 a kdpviselo-testijlet.
Ko cs i k Lds zl 6 p
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Kissikdtor Ktizs6g Onkormdnyzata Kepviselo-testi.ilete

a

2017. 6vi Kdzbeszerzdsi Szabillyzatot

elfogadja.

A dont6shozatalban rdsztvevo kdpviselok szhma 4 fi|. 4 igen szavazat, tarrozkodits
ndlktjli szavazhs eredrndnyekdppen atestiilet azal|bbiLratdrozatoLhozza.

ds ellenszavazat

Kissikftor Kiizs69 Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
49 I 2017 (V1.27 .) httirozata
2017 . 6vi Kiizbes zerzilsi Szabillyzat

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete

a

2017. 6vi Kozbeszerzesi Szabttlyzatol

elfogadja.

Hat6rido: azonnal
Felel6s: Kocsik Lilszl6 polg6rmester

A Kozbeszerzesi szab|lyzat a jegyzokonyv 2. szdni melldklete tartalmazza.

Kocsik Lhszlo polg5rmester k6ri a Kdpvisel6-testi.iletet, hogy 2017 .jrilius 1. napj6t6l a polg6rmesteri
tisztseg ell6t6si m6dj6t szeretnd megv|ltoztatni tarsadalmi megbizatitsri polg6rmester hetyett fo6ll6sri
polg6rmestend. Majd ltadja az iil6s vezet6sdt Kocsik Berlalan alpolg6rnresterrrek, egyben bejelenti
szem6lyes 6rintetts6g6t.

Kocsik Bertalan kdszonti a K6pvisel6-testi.ilet tagjait majd t6j6koztat_ia a K6pviselo-testtjletet hogy a
polg6rmesteri tisztsdg ell6t6si m6dj6nak megv6ltoztat6sa miatt a Szervezeti ds MLikcjddsi Szab6lyzat
m6dosit6sa szUksdges.

Ezuthn ismerteti az eloterjeszt6st 6s a rendelet-tervezetel, kdri a k6pviseloket, az ismertetds ut6n
mondj 6k el v6lem6nytiket az el6terj eszt6ssel kapcsolatosan,
Hozzhszolfls nem ldvdn a polg6rmester szavazhsra kdri a k6pviseloket, melynek eredmdnyek6pp 4 f6
jelenl6v6,4 igen szavazattal,ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlkiil tneshozzaazalilbbi rendeletet:

Kissikf tor Kiizs69 6nkormf n yzata Klpvisel6-testii let6nek
712017. (VI.28.) iinkormfnyzati rendelete a
12 12014. (XI.26.) iinkormdnyzati rendelete
Kissik6tor Kiizs69 Onkormdn yzata K1pvisel6-testiilete
Szervezeti 6s Miikii d 6si Szab r{lyz at6r 6l m6dosftf s 6rril
A rendelet teljes szcivege a jegyzbkonyv 3, szhmt rnell6kletet kepezi.

Kissik6tor Kozsdg 6nkorm6nyzata K6pviselo-testtilete Kocsik Lilszlo fo6ll6sri polg6rmester
illetmenydt 2017, jrilis 1-j6tol a Magyarorsz6g helyi onkorrn6nyzarairol szol6 2011. dvi CLXXXIX.
torvdny (a tov6bbiakban: Mdtv.) 71. $ (4) bekezd6s a) pontja alapj6n l"tavi 299,200,-Ft-ban dllapitja
meg' A polg6rmester a Mcitv. 71. $ (6) bekezd6se alapjhn havonta 44.900,-Ft
- illetm6ny 15%o-in'rak
megfelelo - osszegri kolts6gtdrit6sre jogosult. Utasitja a jegyzot, hogy intdzkedjen a polg6rmester
j 6r and6 shgai havi rendszeres s 6 gge I tortdn6 kifi zetds i 16 nt.
i

A dontdshozatalban rdsztvev6 k6pvisel6k
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4 f6. 4 igen szavazat, tartozkodfts 6s ellenszavazat
hozza.

szav az6s eredm6nyekdppen a te stii I et az al 6bbi hathr ozatot

Kissikdtor Kiizs69 Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
50 I 2017 (VI.27 .\ hathrozatz
Polgdrmester tiszteletdijinak, kiilts6gt6rit6s6nek,

Kissik6tor Kozs6g 1nkormhnyzata Kdpviselo-testiilete Kocsik Lhszl6 foSll6sir polgrirmester
illetm6ny6t 2017. jrilis l-jdtol a Magyarorszrlg helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011. 6vi CLXXXIX.
torv6ny (a tov6bbiakban: Mdtv.) 71. $ (4) bekezdds a) pontja alapj6n l'tavi299.200,-Ft-ban tilapitja
meg. A polg6rmester a Motv, 71. $ (6) bekezddse atapj6n havonta 44.900,-Ft
- illetm6ny lSok-furak
megfelelo - osszegti koltsdgtdritdsre jogosult. Utasitja a jegyzot, hogy intezkedjen a polg6nnester
jhrandoshgai havi rendszeressdggel tortdno kifi zetdsi ir6nt.

Hat6rid6: azonnal, illetve folyamatos
Felel6s: jegyzo

Kocsik Bertalan Lijekoztatja a k6pvisel6-testiiletet, hogy sztiksdges a polg6rrnester szabads6gdt
beiitemezni, idoar6nyosan 20 nap szabads6g illeti meg.

is

Hatdrozati javaslata:

Kissik6tor Krizs69 Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete Kocsik Lhszl6 fo6ll6sf polg6rrnester
5

szabads6g6nak iitemez6st 2017

.jflius

2017.jflius 10., 11., 12.,13.,14,
201 7. augusztns 22., 23., 25.

1-t6l 2011 . december 3l-ig az al6bbiak szerint hagyja j6va:
5 nap

3 nap
4 nap
2 nap
6 nap

201 7. okt6ber 25., 27 ., 30., 31.
20 I 7. november 2.. 3 .
20 1 7. december 20.,21.,22.,27 .,28.,29.

A ddntdshozatalban rdsztvevo k6pviselok
nd

lkii

I

i

sz6ma

szav azds eredm6nyek6ppen a te stii I et

4 f6. 4 igen szavazat, tartozkodhs 6s ellenszavazat

az alSbbi

h athr ozatot h ozza.

Kissikdtor Kiizs69 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
5l /2017 (V1.27 .) hathroznta
Polgdrmester szabadsf g iitemez6se
KissikStor Kozs6g 1nkormlnyzata Kdpviselo-testi.ilete Kocsik Lhszlo fddllSsfi polg6rmester
szabads6gSnak iitemezdst20lT.jrilius l-tol 2017. december 3l-ig az alilbbiak szerint hagyja j6va:
2017. jrilius 10., 11,, 12, I3.,74.
5 nap
2017.

augusztus22.,23.,25.
.,30.,3I.
2017. november 2.,3.

3 nap

2017 . oktober 25.,27

4 nap

2017. december

6 nap

20,21.,22.,27.,28.,29.

2 nap

Hat6rid6: azonnal, illetve folvamatos
Felelos: jegyz6
Kocsik Bertalan alpolgdrmester visszaadja
5.

a

testtileti iilds vezetdset Kocsik Ldszlo polg6rrmesternek.

Indifvdnvok. iavaslatok. aktur{lis feladatok

A/ Belsri ellenrirzdsi intdzkeddsi terv

Henyecz SSndorn6 iegyzo elmondja, hogy a Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzatfinitl az Ozdt
Polgi{rmesteri Hivatal Ellenorz6si csoportja belso ellenorzesttartott. Mivel a kdpviselo - testijletnek az
afeladata, hogy a feltfirt hi6nyoss6gok rendezdse 6rdek6ben intdzkeddsi tervet fogadjon el, ez6ft k6reni
a Testiiletet melldklet int6zkeddsi terv hatfrozattal toftdn6 elfogad6s6t. Ismerteti az irftezkedesi tervet.

Hatdrozati javaslata:

Kissikdtor Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilet az Ozdi Polgdrmesteri Hivatal Ellen6rz6si

csoportja Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzathnill vegzett ellen6rz6si jilent6st megismerte,
kdsztilt intdzkeddsi tervet elfogadj a.

az

ehhez

Hozziszolils nem l6vdn a polgdrmester szavazasra keri a kdpvisel6ket, melynek eredmenyekeppen 4 fo
jelenf dvo, 4 igen szavazattal, ellenszavazat es tart6zkod6s n6lkiil rneg}tozza az al/bbi l'tatarozatot:

Kissikritor Kiizs69 Onkormf n yzata Kfipviseld-testiilet6nek
52 /2016 (V .24.) htthrozata
Bels6 ellen6rz6si int6zked6si ter-v elfogadisa
Kissikritor Kcizsdg Onkorm6nyzat Kdpviselotestiiletdnek dontese, ltogy az Ozdi Polg6rmesteri Hivatal
Ellenorzdsi csoportja Kissik6tor Kdzsdg OnkormSnyzathnill vlgzett ellen6rz6sijelentest megismefie,
az ehltez

kds zti

lt intdzkedd s i terv et elfo gadj a.

Hat6rid6: drtelemszeni
Felel 6s : Heny ecz S6ndomd j egyz6

B/ Ker e s e tl ev dl b enyuj t ds a
Kocsik Lilszl6 polgSrmester elmondja, hogy a Mez6gazdas6gi 6s Vid6kfejleszt6si Hivatal megktildte a
jogosulatlanul ig6nybe vett t6mogat6s visszafizetds6re kcjtelezo hatilrozatht. Meg6llapitott6k, hogy
2.815.961,-Ft-ot jogosulatlanul vell az onkorm6nyzat igdnybe 6s l5 napon beliil visszafizet6sre
kdtelez. Dont6si.ik ellen fellebbezdssel dlttink. Megkaptuk a hathrozatot" melyben az els6fokfi
hathrozatot helybenhagyta a Miniszterelndks6g Jogi Ugyek6rt Feletos Helyettes Allamtitk6r.
.
Lehet6s6g van keresetlevdl benyfj t 6shra a Magyar Al lam ki ncst6rnak.

Hatdrozati iavaslat:

Kissik6tor
Helyettes

isel6-testillete a Miniszterelnoksdg Jogi Ugyek6rt Felelos
(iktat6sz6m: JHAT-JF/l0gl2 (201i) ) ellen keresetlevelet

nyrijt be a

Hozzilszolils nem l6v6n a polg6rmester szavazasra k6ri a kepviseloket, melynek eredrndnyekdppen 4 f6
jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkod6s ndlki.il meshozza az alhbbj hat6rozatot..

Kissik6tor Kiizs69 Onkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet6nek
53 /2017 (VI.27 .) h athrozata
Keresetlev6l benyrijtrisa a Magyar Allamkincst6rnak

Kissikdtor
Helyettes
nyrijt be a

iselo-testiilete a Miniszterelnciksdg Jogi Ugyekdrt Felelos
(iktat6sz6m: JHAT-JF/l\gl2 (201i) ) ellen keresetlevelet

Felk6ri a kdpvisel6-testiilet a polgdrmestert, hogy a keresetlevdl hatdrid6ben tort6no benytit6s6r6l
gondoskodjon.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felef os: Kocsik Lhszl6 polg6nnester

Kocsik LhszIo polg6rmester elmondja, hogy a MezSgazdasrigi 6s Viddkfejleszt6si Hivatal megkiildte a
kifizet6si k6relemnek rdszben helyt ad6 |tathrozatht. Meg6llapftotta, lrogy 8805902514 azonosito
sz6mon nyilv6ntartott kifizetdsi k6relemnek r6szben helyt adoft 6,s ezzel 9.830.262,-Ft tdrnogat6si
cisszeg kifizetesdrol rendelkezik. Dontesi.ik ellen fellebbezdssel elttink. Megkaptuk a l-ratirozalot,
elsgfokn haftrozatot helybenhagyta a Miniszterelnoksdg Jogi Ugyekdft Feletos Hetyettes
?:lyb:.|. y
Allamtitk6r. Lehetos6g van keresetlev6l benyrijtdshra aMagyar Allamkincst6rnak.
Hatdrozati javaslat:

KissikStor
,Kdzsdg Onkorm6nyzati Kdpvisel6-testtilete
Helyettes AllarntitkSrt6l kapott hatdrozat ( iktat6sz5rn:

nyrijt be a Magy ar Allamkincst6.rnak.

a Miniszterelndks6g Jogi Ugyekdft Felelos
;tlAt-lpl10112 (20i7) ) ellen keresetleveler

Hozzhszolils nem ldv6n a polg6rmester szavazhsra kdri a kdpviseloket, melynek eredmenyekeppen 4 fo
jelenl6v6, 4 igen szavazaltal, ellenszavazar 6s tart6zkod6s ndlki.il rnesl"tozza az alihbi harirozatot..

Kissilcltor Kiizs69 Onkormin yzata Klpvisel6-testiilet6nek
54 12017 (VL27 .) hilfirozata
Keresetlev6l benyrij tdsa a Magyar Allam ki nestdrn ak
KissikStor .Kozsdg Onkorm6nyzati Kdpvisel6-testiilete a Miniszterelnoksdg Jogi Ugyekdrl Felelos
Helyettes Allamtitk6rt6l kapott hatirozat ( iktat6sz6m: mAt-m'/t0712 (2017)) ellen keresetlevelet
nyfj t be a Magy ar Allamkincst6rnak.

Felk6ri a k6pviselo-testiilet a polg6rmestert, hogy a keresetlevdl hat5rid6ben tort6no benyijtrls6r6l
gondoskodjon.
Hat6rido : 6rtelemszerii
Felel6s: Kocsik Lhszl6 pol g6rmester

Cl TOP

-

3. 2.

I - I 5 -BO I -2 0 I 6-000

2

5

pdl:tdzat

Kocsik Ldszlo polg6rmester elmondja, hogy az,,Energetikai fejleszt6s Kissik6tor telepi"il6sen" cimri
TOP-3'2.1-15-BOl-2016-00025 azonosit6sz6mri projekthez kapcsol6d6an a kcizbeszerzesi eljirhs
lebonyolit6shhoz ajhnlatk6r6ssel fordult az alhbbi clgekltez, melyek ajilnlata:
- Kroda P5'lyhzati Tan6csad6 Kft.
469.900,-Fl
- Home-Reality Kft.
482.600,-Ft
- Deme Liszlond Ugyvddi Iroda
508.000,-Ft
Hatdrozati javaslat:

Kissikrltor Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete

a

TOP-3.2.1-15-BOl -2016-00025

azonosit6szhmf projekthez kapcsol6d6an a kozbeszerzesi eljirhs lebonyolitdshhoz benyrijtott
ilrajhnlat kdzi.il a Kroda Pf'lyhzati Tan6csad6 Kft. aj6nlat6t vttrasztja.

3

Hozzitszolis nem l6ven a polg6rrnester szavazasra k6ri a kepviseloket, melynek eredmdnyekeppen 4 fo
jelenldvo, 4 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6s ndlktil meghozza az alihbi |ratarozaroL..

Kissilcitor Kiizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
55 12017 (VI.27 .) httflrozata
TOP-3.2. 1 -15 k6dszdm rt p6ly 6zat
Kdzbeszerz6si elj 6r6s lebonyolitfs6hoz a c6 g kiv6l asztf sa

Kissikdtor Kozs6g dnkorm6nyzata

Kdpvisel6-testtj

a

lete a

TOP-3.2.

I-I

5-BO I -201 6-00025

kozbeszerzdsi eljirls tebonyolf tfsii'toz benyfjtott
ilrajinlat koziil a Kroda PSIyinati Tan6csad6 Kft. aj6nlat6t villasztja.
azonositoszhmri projekthez kapcsol6d6an

F elhatalmazza a p ol ghr me

s

tert a c 6 gek

6rte s it6s 6re.

Hat6rid6: 6rtelemszeni
Felelos: polg5rmester

Dl EEBB tasiainak kivdlasztdsa
Kocsik Ldsz16 polgdrmester hatdrozati j avaslata;

3

Kissik6tor Kcizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete a Kroda PillyhzatiTan6csad6 Kft. bizza meg,
hogy a TOP-3.2.1-15 Onkorm6nyzatiEpnletek Energetikai Korszenisit6se kozbe szerzlsi elj6r6shoi
kapcsol6d6an biaositsa 6s meghat6rozza azElj6r6st Elok6szit6 ds Bir6l6 Bizotts6g tagait(EEBB),
valamint a Kissik6tor I(ozs6g Onkorm6nyzata l(dpvisel6-testijlet 4912017 , (VL27J l-ti6rozat6val
elfogadott Kozbeszerz6si Szab6lyzat szerint az EEBB feladatait teljes kdrfien ell6ssa a k6zbeszerzdsi
elj6r6s lefolytat6s tirgydban megkotetett megbizhsi szerz6d6sben szereplo ellenszolg6ltatrls6rrak
terh6re, figyelemmel a2015.6vi GXLIII. torvdny 27.$ (3)-(5) bekezddseire.

A ddntdshozatalban r6sztvevo k6pviselok
n6

lkii

I

i

szav az6s ere dm 6nyek6p

p

szhma 4 fit" 4 igen szavazat, tartozkod6s 6s ellensz avazat
en a te s tii I et az allbbi hat6r o zatot ho zza.

Kissikitor Kiizs69 6nkorm 6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
| 2017 (V1.27 .) hathroznta
Kroda Kft. megbizhsa az
Eljfrfst El6k6szit6 6s Bir6l6 Bizottsig feladatainak ell6t6s6ra

56

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete a Kroda Pillyhzati Tan6csad6 Kft. bizza meg,
hogy a TOP-3.2.1-15 Onkormfnyzati Epiitetek Energetikai KorszerLisit6se kozbeszerzesi elj6rrishoi
kapcsol6d6an biztositsa 6s meghatdrozza azElj6r6st Elokdszit6 6s Bir6l6 Bizotts6g taglait (EEBB),
valamint a KissikStor Kozs6g 6nkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet 4912011 . (VL21 .) ltatdrozatitval
elfogadott Kozbeszerzdsi Szab6lyzat szerint az EEBB feladatait teljes konien ell6ssa a kozbeszerz6si
elj6r6s lefolytat6s thrgy6ban megkotetett megbiz6si szerzod6sben szereplo ellenszolgriltat5s6nak
terhdre, figyelemmel a2015.6vi GXLIII. rcirvdny 27.$ (3)-(5) bekezddseire.

Hat6rid6: azonnal
Felelos : Kocsik Lhszlo polg6rmester

El TOP -3, 2. I - I 5 -BO I -20 I 6-0002 5 pdlydzat
Kocsik Ldszlo polg6rmester elmondja, hogy az,,Energetikai fejleszt6s Kissik6tor telepiildsen" cimti
TOP-3.2'1-15-BOl -2016-00025 azonosit6sziimir projekthez kapcsol6d6an az Indikativ ajhnlatteteli
felhiv6s a projektmenedzsment feladatok ell6t6sa - szak6rtoi szolg6ltatris tilrgyi tevdkenys6g6hez
aj6nlatk6rdssel fordult az al6,bbi cdgekhez, melyek ajinlata:

-

Nyugat-Borsodi Teriiletfejlesztdsi Nonprofit Kft.
Innovo-Patak Sdrospataki Vdrosfejleszto Nonprofit Kft.
KBTF-KOzep-Borsodi Nonprofit Kft.
Borsod-Abatj-zempl6n Megyei Fejlesztdsi ugyn6kseg Kdzhasznt Nonprofit Kft.

I

.174.750,-Fr

l. t88.720,-Fr

t.t8t.100,-Fr
I.I

93.800,-Fr

Hatdrozati javaslat:

Kissikrltor Krizsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete
azonosit6sz6mrl projekthez kapcsol6d6an az

fefadatok ell6t6sa

-

a

TOP-3.2"1-15-BO1 -2016-00025

Indikativ ajinlatteteli felhivrls a projektnienedzspent

szakdrt6i szolg6ltat6s thrgy(t tevekenysdgdhez benyiljtotL

Nyugat-B orsod i Terii letfej leszt6s i Nonprofi t Kft.

aj 6n

4 irajinlat kcizi]l a

lat6t v iil asztja.

Hozzhszolils nem l6v6n a polg6nnester szavazlsra kdri a k6pviseloket, melynek eredmdnyekeppen 4 fo
jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellettszavazat 6s tart6zkodds ndlkiil meshozza az alilbbihathrozatot.

Kissikftor Kiizs69 Onkorm6n yzata Klpvisel6-testiilet6nek
57 12077 (V1.27 .) hathrozata
TOP-3.2.1-15 k6dsz6m t pfity|zat

azlndikativ ajfnlatt6teli felhivfs a projektmenedzsment felaclatok ell6t6sa
- szak6rt6i szolg6ltatds tdrgyri tev6kenys6g6 hez

Kissik6tor Kozs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testiilete

a

TOp-3,2.1-15-Bo1 -2016-00025
a",onosit6sz6mri projekthez kapcsol6d6an az Indikativ aj6nlatt6teli felhiv6s a projektmenedzsment
fefadatok ell6tSsa
szakdrtoi szolg6ltat6s thrgyi tevdkenysegdhez benyrijtott 4 Lrajitnlat kcjztjl a
Nyu gat-B orsodi rerti letfej lesztd s i Nonprofi t Kft . aj 6n r at6t v 6r asztja.

-

Felhatalmazza a polghrmestert a c6gek 6rtesitds6re.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: polg6rmester

F/

2 0 I 6. 0 3. 0

I

.

-2 0

I

7, 0 2. 2

B. B elv fz elv ez etd s i pro gra m el lencjr z d s e

Kocsik Liszlo polg6rmester thjekoztatja a Kdpviselo-testiiletet, hogy 2017. m6jus 30. napon a BorsodAbarij-Zempl6n Megyei Kormrlnyhivatal Foglalkoztat6si FSoiztilly Kdzioglalkoztatilsi oszt6ly
(tov6bbiakban: Hat6s6g) ellenorzdst tartott, melynek thrgya a Belvizelvezet6siprogram ellenorzdse
volt' Az ellen6rz6s sor6n mindent rendben talilltak,melyr6l jegyzi5konyv k6szillt"

Kgcsik Lhszl6 polg6rmester thjekoztatja a K6pviselo-testliletet, hogy 2017. rn6jus 30. napon a Borsod-

Aball-Zemplln Megyei Korm6nyhivatal Foglalkoztat6si Fooizt6ly Kozioglalkoztatitsi Oszt6ly
(tovdbbiakban: Hat6sdg) ellen6rzdst tartott, melynek thrgya a Belteriileti kcjzutak karbantart6sa
program ellenorz6se volt. Az ellen6rzds sor6n mindent rendben taltitak, melyr6l jegyzokcinyv kdsztilt.
H/ IL Rdkdczi Ferenc Megyei ds Vdrosi Konyvtdr tdjdkoztatLja

Kocsik Lhszlo polg6rmester thjekozLatja a K6pviselo-testiiletet, hogy a II. Rdk6czi Ferenc Megyei 6s
V6rosi Kon}vt6r a Kdnyvt6rell6t6si Szolg6ltat6 Rendszer kereteben Kissik6tor telepiiles sziln1ra
2016-ban nyirjtott szolg6ltat6sokr6l megkiildte a t6jdkoztat6jifi. Benne foglaltak alapj6n:
- a regisztr6lt olvas6k szhma20l5, 6vben i0 fii,2016.6vben gl f6
- szem6lyes haszn6latok sz6ma 2015. dvben s05,20l6.6vben 1401
- kolcscinzott dokumentumok szhma 2015, 6vben r0g9,20r6.6vben 1g66
- helyben haszn6lt dokumentumok sz6ma 20 r 5 . 6vben 977 , 2016. evben 397
- rendezvdnyek 2015. 6vben 3 alkalom, Bzf6,2ol6.6vben l0 alkalom 223 f6
2016. dvben 432 db dokumentumot helyeztek kis, melynek drtdke 1.020.328,-Ft. A Kcinyvtirellttto
Nonprofit Kft. 3 8%-os kedvezm6nyt biztositott a konyvek megv6s6rliis6hoz. Kdnyv tAr szarnara I 3 f6le
fo y6 iratot fizetell el o nett6 8 6. 9 7 5 Ft drt6kbe n.
f

I/

SZIP szdlessdvil internet eldrdse. hdl6zatfejlesztds

Kocsik Ldszlo polg6rmester tillkoztatja a Kdpvisel6-testiiletet, hogy a SZIp projekt keret6ben a pRTelekom Zrt. nyerte el az Ozdijrir6s szdless6vri internet el6r6st biaosit6 harczatfeJleszt6sdt, melynek
rdsze Kissik6tor kozsdg is. A SZIP projektet a39212014. (XIL3l,) Korm. repdelet-a Digitdlis
Nemzet
Fejlesztdsi Program v6grehajtrls6hoz kapcsolod6 szdlessiiv[r h6l6zatfejlesztdsi beruh6z6sok
megval6sit6siival osszhangban nenzergazdasrigi szernpontb6l kierrrelt jelentosegri tiggye rryilv6litotta.
Ahillozatfejleszt6s kiviteli tervek elkdszit6sevel a PR-Telekorn Zrt. a K6bel ig fft.-t blzta meg, A
dokumentumok 6ttanulmhnyozdsa ut6n Kissikritor Kozsdg 0nkorm6nyzata 6ll6sfogLal6st ad u ,n"gl6uo
6 s tervezett hii6zati str uktirr6k ki al akithat6 s 6g6val kap
c so I at ban.
Hat dr oz at i j qv as I ato k :

Kissik6tor Kdzsdg 0nkorm6nyzata Kepvisel6-testtilete

a

SZIP projekt keret6ben

megval6sul6

l0

szdless6vri internet eldrdst biztosit6 h616zatfejlesztds kialakit6s6val egyetert.

Hozzhszolils nem l6v6n a polg6rmester szavazhsra k6ri a k6pviseloket, melynek eredrndnyekdppen 4 f6
jelenldvo, 4 igen szavazattal, ellenszavazat ds tart6zkod6s n6lki.il meghozza az al|,bbihathrozatot.
Kissikdtor Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
5812017 (VI"27 ") hathrozata
SZIP projekt keret6ben megval6sul6 sz6lessfvri internet el6r6st biztosit6
h616zatfej leszt6s kialakit6sa

Kissik6tor Kcizsdg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testi.ilete

a

SZIP projekt keretdben rnegval6sul6

szdless6vri internet eldrdst biztosit6 h6l6zatfejlesztes kialakit6s6val egyetdrt.

Hat6rido: drtelernszerti
lelos: Kocsik Lhszl6 polg6rmester

Fe

J/ Fo glalkoztatas i e gyiittmiikddd s
Kocsik Lhszlo polgrirmester thjekoztatja a Kepviselo-testilletet, hogy a Putnok Vdros Onkorm6nyzata
t6mogatdsi k6relmet nyrijtott be a Terlilet- 6s Telepiilesfejlesztdsi Operatlv Program kereteben

megval6sul6, TOP-5.1,2-15 k6dsz6mri,,,Helyi foglalkoztat6si egyi.ittmrikoddsek; megnevez6s[i
pitlyhzati felhiv6sra, A projekt celja: a teljes putnoki, a teljes 6zdi j6r:6sra, valamint a kazilcbarcikai
jbrhs 6 teleptildsdre kiterjed6en k6pzdsi 6s foglalkoztatisi programok megval6sit6sa a kcjz- 6s
gazdashgi szfdra partners6gdben, ahtftrhnyos helyzetfi, megvilltozott munkak6pessdgii munkav6llal6k
elhelyezkedesdnek segitdse. A projektvezetd Putnok V6ros Onkorm6nyzata, k'onzorciLrrni tagok: Ozd
V6ros 0nkonn6nyzata, a Borsod-Aba'tj-Zemplen Megyei Korrn6nyhivatal, ds a NyLrgar-Borsodi
Teriiletfejlesztdsi Nonprofit Kft. A Nernzetgazdasdgi Miniszteriurn Region6lis Fejlesztdii Operariv
Programok lr6nyft6 Hat6sriga, mint tdrnogato kdrviseletdben elj616 Magyar Allarnkincstd.r BorsoclAbafij-Zenpl6n Megyei Igazgatoshga, mint l<ozrerniikcjdo szervezer es Putnok V6ros Onkonnanyzata
2016. december 23-6n,,T6mogatdsi Szerzodds"-t kotott, amelynek azonosit6 szama: a TOp-5.1.2-15BOI-2016-00004. Egyiittmtikdd6si me96llapod6s al6ir6s6val ,,Nyugat-Borsodi Foglalkoztatrisi 6s
Gazdas6gfejleszt6si Paktum" elnevezdssel foglalkoztat6si 6s gazdashgfejlesztdsi egyiittmiikdddst parlners6get - Iroznak l6tre.

Felek rogzftik, hogy a Nyugat-Borsodi Foglalkoztatdsi 6s Gazdas6gfejlesztdsi Pakrum ldtrehoz6s6t
nem csup6n az l.l. pontban korijlirt projekt megval6sit6sa erdekeben hozzal< ldtre, hanenr az6ft is,
hogy ezen partnersdg hosszri t6von segitse elo a terlilet lakossrigfnak kepzettseget,
foglalkoztatotts6guk b6vitdsdt, a tdrsdg gazdashgi szereploi munkaeroigdny6nek kielegitesdt, ds ezaltal
ncivekedjen a tdrsdg ndpessdgmegtart6 ereje, ds a tdrsegben 6lok dletszinvonala.
A Nyugat-Borsodi Foglalkoztat6si 6s Gazdasrigfejleszt6si Pakturn (a tov6bbiakban: paktum)
I

dtrehozdsa hathrozatlan idore tdft dnik.

A

Paktumhoz ir6sbeli sz6nddknyil atkozattal mindazon szervezetek csatlakozhatnak, amelyek
egyetdrtenek a Paktum c6ljaival, ds aktiv rdszvdtellel l'tozzdjhrulnak azok rnegvalosit6s6hoz, tovdbbd a
kitilzcitt cdlok teljesitdsdhez kapcsol6d6 szol96ltat6si profillal, hat6skorrel, rnegfelelo hum6n

es

szerv ezeti h6ttdrre I ren de I keznek.

Hatdrozati jqvaslat;

Kissik6tor Kcizs6g Or.rkorm6r,yzat Kdpvisel6-testiilete Egyiittmtikoddsi meg6llapod6st kot a NyugatBorsodi Foglal koztat6si 6s Gazdas6gfej leszt6si paktum r6trehoz6s6ra.
Hozzdsz6lis nem levdn a polg6rrnester szavazasra kdri a kepviseloket, rnelynek eredmdnyekeppen 4
jef enldv6, 4 igen szavazatral, ellenszavazat es tart6zkodds ndlki.il neghozza
az alihbi lratar.ozatot.

t-o

Kissikdtor Ktizs69 On korm 6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
59 /20

17 (VL27 .) hathr ozata

Egyiittmiikdd6si megillapod6s
Ny

u

gat-Borsoi

Fo

glalk oztathsi 6s Gazdasdgfej leszt6si paktum
l6trehoz6s:ira

ll

Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testi.ilete Egyi.ittmtikoddsi meg6llapoddst kcit a NyugatBorsodi Foglalkoztat6si 6s Gazdas6gfej leszt6si pakturn l6trehoz6s6ra.
Hat6rido: 6rtelemszerfi
Felelos : Kocsik Lhszl6 polg5rmester

Tdbb napirendi pont, hozzhszolils nincs
tov6bb munk6j6t.

a

'.anU{. i til6sen. ezert a testtilet z611 iildsen folytatja

'-srr<s4
Hbnyecz Sllndornd
jegyzo

T2

