
K6sztilt: Kissikdtor kcizs6g
Onkormdnyzat K6pvisel5-
k6pvisel6 testti leti ri l6s6n.

IEGYz6KoNYV

Kissikdtor Kozs6g onkormdnyzatdnak hivatari heryis6g6b en, az
testtilet6nek 2017.jrilius 25. napjSn g@ oratdt riegtartott

Az [il6s helve: Kissikdtor Kcizs6g 0nkormdnyzatdnak hivatali helyis6ge

Jelen vannak: Kocsik Ldszl6 polgSrmester
Kocsik Bertalan alpolgdrmester
Molndr Tibor
Kovdcs L6szlo

telepril6si k6pviseld
teleptil6si k6pvisel6

Henyecz Sdndorn6 jegyzl,egyben jegyz6konyvvezet6

Tdvol maradt: MaruzsiJ6nos
elSre jelezte

telepril6si k6pvisel6 aki tdvol maraddsdt

Kocsik Laszl6 polgdrmester koszcinti a megjelenteket, majd megdllapitja a testrilet hatdrozatk6pess6g6t, mivel 5 f5 k6pvis el6b6l4 f6 jelen van.

Ezutdn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

L, BeszSmo16 a lejiirt hatiiridejf hatdrozatok v6grehajtiisii16l
El6terjeszt6: Kocsik Ldsz16 polgdrmester

2' A telepril6sfejlesztesi, telepril6srendez6si 6s telepril6sk6p-6rv6nyesit6ssel cisszefrl996
partners6gi egyeztet6s szabdlyai16l sz616 rendelet
El6terjeszt6: Kocsik Ldszl6 polgdrmester

3. A 2077 . evi kcilts6gvet6si rendelet m6dositdsa
El6terjeszt5: Kocsik Liisz16 polgdrmester

4. I nd itvd nyok, javaslatok, a ktud I is feladatok

A polgSrmester napirendi pontokra vonatkoz6 javaslatdt a k6pviselSk egydntet(en
elfogadjdk az alSbbiak szerint:

A k6pvisel6 testrilet rdt6r a tdrgyarand6 napirendi pontokra:

Kissikdtor Kiizs69 on kormd nyzat K6pvisel6-testi,il et6nek
47 | 2OL7 (Va.27 .l hatd rozata

Beszdmof 6 az iinkormdnyzati ad6ztatdsr 6',, a 2ot6.6vi ad6hat6sdgi munkd16l

Kissikdtor K<izs6g 6nkormdnyzat K6pviser6-testiilet6nek



48 I 20t7 (V a.27 .l hat6 rozata
Helyi Es6lyegyen | 6s6gi progra m fel iitvizsgd lata

Kissi k6tor K<izs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiiret6nek
49 | 20L7 (V a.27 .l h atd rozata

20L7 . 6vi Kiizbeszerz6si Sza bd lyzat

Kissikdtor K6zs69 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 120L7 . (Vt.2g.) 6nkormdnyzati rendelete a
tZl 2Ot4. (Xt.26.) iinkormdnyzati rendelete

Kissikdtor Kiizs6g dnkormdnyzata K6pvisel6-testii lete
Szervezeti 6s Miikiid6si szabdlyzat616l m6dositds616l

Kissi kdtor Kiizs69 6nkormi nyzat K6pvisel 6-testi,il et6nek
50 | 2Ot7 (V a.Z7 .l h atd rozata

Po I gd rm ester ti szter etdijd na k, kiirts6gt6rit6s6 n ek,

Kissikdtor K6zs6g 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
5t | 2OL7 (V t.Z7 .l hatd rozata

Polgdrmester szabadsdg iitemez6se

Kissikdtor Kiizs69 6nkormin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
52 I 2Ot7 . lV .24.1 hatd rozata

Bels6 ellen6rz6si int6zked6si terv elfogaddsa

Kissi kdtor K6zs69 6n korm6nyzata K6pvisel6-testi,ilet6nek
53 I 2Ot7 (V t.27 .l hat6 rozata

Keresetlev6r benyrijtrisa a Magya r Ailam kincst6 rnak

Kissi kdtor Kiizs6g on kormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
54 | 2Ot7 (V 1.27 .l h atd rozata

Keresetlev6r benydjtrisa a Magyar Ailamkincstdrnak

Kissi kdtor Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
55 I 2Ot7 (V t.Z7 .l h atd rozata

TOP-3.2.1-15 k6dszdmf p6lyiizat
K6zbeszerz6si eljdrds lebonyolitdsdhoz a c6g kivdlasztdsa

Kissikdtor Kiizs69 6nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
56 | 20L7 |Vt,.27 .l hat6 rozata

Kroda Kft. megbiz6sa az
Eljiiriist El6k6szit6 6s Biriil6 Bizottsdg feladatainak eilitdsdra

Kissikdtor Kiizs6g on kormd nyzata K6pvisel6-testi,ilet6nek
57 I 2Ot7 (V t.Z7 .l h atd rozata

TOP-3.2. 1-15 k6dszdmf prilyiizat
az Indikativ ajdnlatt6telifelhiviis a projektmenedzsment feladatok ell6tdsa

- szak6rt6i szolgiltat6s t6rgyri tev6kenys6g6hez



Kissikdtor Kiizs69 6nkormd nyzata K6pviser6-testi,iret6nek

sZrpprojektkeret6be"t#"?t":t'.t"J;:ilri::il1ffi .,n"ter6r6stbiztosit6
h:i l6zatfejleszt6s kia la kitdsa

Kissikdtor Kiizs69 6nkormdnyzata K6pviser6-testi,iret6nek
59 | 2Ot7 lV t.27 .l h atd rozata

Egyiittm fi kiid6si megd llapod6s
Nyugat-Borsodi Foglalkoztatdsi 6s Gazdasdgfejleszt6si paktum

l6trehoz6sdra

Az ismertetett hatdrozatban fogrartak v6grehajtdsra kerrirtek.

Kocsik Ldszl6 polgdrmester elmondja, hogy az el6terjeszt6st a k6pvisel6k megkaptdk atelepti l6sfejleszt6si, telepti t6srendez6si 6s telepui6sk6p-6rv6nyesit6ssel 6sszefiiggd
pa rtners6gi egyeztet6s szabd lyai 16l sz616 rendelethez.

K6rdezi, hogy van-e 6szrev6tel, k6rd6s az irdsos anyaghoz.

Hozz6szol6s nem l6v6n a polgdrmester szavazasra k6ri a k6pvisel6ket, melynekeredm6nyek6pp a f6 jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lktilelfogadta az aldbbi rendeletet:

Kissikdtor Kiizs69 6nkormdnyzat K6pviser6-testtiret6nek
8/20L7. (Vil.26.) iinkormdnyzati rendelete a

telepiil6sfejleszt6si, telepiil6srendez6si 6s telepiil6sk6p-6rv6nyesit6ssel iisszeftigg5
partners6gi egyeztet6s szabdlyai16l

A rendelet teljes szovege a jegyz6konyv L. szdmri mell6klet6t k6pezi.

Kocsik Ldszl6 polgdrmester elmondja, hogy az el5terjeszt6s a 2017.6vi kcilts6gvet6sr6l sz6l6rendelet m6dositdsa tdrgydban a k6pvisel5k megkaptiik. A m6dosit6st a mdr szdmldkrameg6rkezett pdlySzati osszegek teszik szriks6gess6. Ez megjelenik mind a kiaddsi, mind abev6teli oldalon.

K6rdezi, hogy van-e 6szrev6tel, k6rd6s az irdsos anyaghoz.



Hozzdszol1s nem l6v6n a porgdrmester szavazdsra k6ri a
eredm6nyek6pp a fd jerenr6v6, 4 igen szavazattar, eilenszavazat
elfogadta az al5bbi rendeletet:

k6pvisel6ket, melynek
6s tart6zkodds n6lktil

Kissi kdtor Kiizs69 0n korm6nyzatdnak
I | 2017. (Vil.26.1 iinkormdnyzati rendelete

Kissikdtor Kiizs69 Onkormdnyzatdnak
L/20L7. (11.1.)iinkormSnyzati rendelet az iinkormSnyzat 2oL7.6vi kiilts6gvet6sr5l

m6dositds616l

A rendelet teljes szovege a jegyzdkon yv 2. sz6mt mel16klet6t k6pezi.

A/ Telepilldskdpi Arculati Kdzikonyv ds a hozzd kapcsolodo szolgdltatds megrendeldse

Kocsik Lilszl6 polgdrmester elmondja, a telepril6skep v6delm6r6l sz6l6 20t6. 6vi LXXVI
tcirv6ny alapjiin minden teleptil6snek el kell k6szitenie a telepril6sk6pi rendelet6t 6s az azt
megalapoz6 Telepril6sk6pi Arculati K6zikcinyve t zotT . okt6ber L. napjaig. Ennek
elk6szit6s6vel kapcsolatosban felmerril6 kiaddsok teljesit6s6h ez az dllami kdlts6gvet6sb6l
normativ tdmogatdsk6nt 1.000.000,- Ft-ot kapunk. A Konszenzus pann6nia Zrt kLild6tt
ajdnlatot, mely szerint hatdridSre a fent jelzett feladatokat elv6gzik. M6g k6t c6get keresttink
meg ezen feladatelliitdsra. Egy esetben nem kaptunk vdlaszt, a mdsik c6g2OL7. december
31-i hatdrid6 megjelol6s6ver vdllalnd el a sztiks6ges feladatelldt6st.

Hatdrozoti iavaslota: Kissikdtor Kcizs69 Onkormdnyzat

Kissikdtor Kozs6g onkormdnyzat K6pviselS-testrilet dcjnt6se, hogy a 2016. 6vi LXXIv
torv6nyben foglaltaknak megfele15 Telepiil6sk6pi arculati k6zikcinyr,relk6szit6s6re megbizza
a Konszenzus Pann6niaZrt-t' A k6pvisel6-testtilet felhatalma zza a polgArmestert a megbizdsi
szerz6d6s alSirdsdra.

Hozz6sz6l6s nem l6v6n a polg5rmester szavazdsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek
eredm6nyek6ppen 4 f5 jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lkril
meghozza az aldbbi hatdrozatot:

Kissi kdtor Kiizs69 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
60 1 20L7 . (Vil.2S.) hatd rozata

Telep iil6sk6pi arculati k6zi kiinyv elk6szit6se

Kissikdtor Kdzs6g 0nkormdnyzat K6pviselS-testtilet dcint6se, hogy a 2016. 6vi LXXIy
tcirv6nyben foglaltaknak megfelelS Teleptil6sk6pi arcutati k6zikonyv elk6szit6s6re megbizzaa Konszenzus Pann6ni a Zrt-t. A k6pvisel6-testtilet felhatalma zza a polgilrmestert a megbizdsi
szerz6d6s aldfrdsdra.



Hatdrid6: azonnal 6s2Ot7. okt. 1.
FelelSs: Kocsik Liisz16 polgdrmester

B/ Pdlydzat szocidlis cdt0 tilzel6anyagro

Kocsik Ldszl6 polg5rmester elmondja, hogy a Magyar Allamkincstdr fel6 lehet6s6ge van azonkormdnyzatoknak, hogy szociSlis c6lri trizel( rny.g vdsdrlds t5mogatds 1rhozkapcsol6d6anpdlydzatot nyrijtson be. A k6pvisel6k erre vonatkoz6 v6lem6ny6t k6ri.

A jelenl6v5 k6pvisel6k v6lem6nye, hogy nem szr-iks6ges ezt a p6ly6zatot beadnia azon kormdnyzatn a k.

Hatdrozati iavaslat:

Kissikdtor Kozs6g 0nkormdnyzati
fel6 a szociSlis c6lri ttjzel6anyag
nyfjtja be.

K6pvisel5-testrilet dont6se, hogy a Magyar Ailamkincstdr
v5sdrlSs tdmogatdsdrhoz kapcsor6d6an pdrydzatot nem

Hozz6szol6s nem l6v6n a polgdrmester szavazdsra k6ri a k6pviseldket, melynekeredm6nyek6ppen 4 f6 jelenl 6v6, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lkrilmeghozza az aldbbi hatdrozatot.

Kissi kdtor Kiizs69 6nkorm6nyzata K6pviser6-testi,iret6nek
6t / Z0L7 (Vil.25. ) hatd rozata

P6ly6zat szocid lis c6l f tiizel6a nyagra

Kissikdtor Kozs6g 0nkorm6nyzati K6pviselS-testtilete dont6se, hogy a Magyar Allamkincstdrfel6 a szocidlis c6l0 trizel6anyag vdsdrlSs tdmogatdsdhoz kapcsol6d6an pdlydzatot nemny(jtja be.

Hatdrid6: 6rtelemszerfi
Felel6s: Kocsik Ldsz16 polgdrmester

c/ Kultdrhiiz 6prilet6ben l6vd helyis6g b6rleti drj tartozds

Kocsik Ldszl6 polgSrmester ismerteti Kanta Tiborn6 k6pvisel6-testtilethez irt level6t, melyben0jabb hSrom h6nap halad6kot k6r a b6rleti dij hiitra16k megfizet6s6re. Elmondja, hogy azadott havi b6rleti dfjat a b6rl6 hatdrid5re fizeti, de a hdtral6k megfizet6s6b6l tobb mint200'000,- Ft hiitra16ka van. A k6pvisel6k v6rem6ny6t k6rdezi.



Hatdrozati iavaslot:
Kissikdtor Kozs69 Onkormdnyzati
Vdmhivatal BAZ Megyei Ad6_ 6s

K6pvisel6-testtjlete dcint6se,
Vdmigazgat6sdga V6grehajtdsi

alapjiin a b6rld a hiitral6k
ennek elmaraddsa eset6n a

hogy Nemzeti Ad6 6s
Osztiily Onkormdnyzata

A jelenl6v6 valamennyi k6pvisel6 tdmogatja, hogy a keremmegfizet6s6re m6g kapjon hdrom h6nap halad6koi, azzal hogyb6rleti szerz6d6s keruiljon felmonddsra.

Kissikdtor Kozs6g on.kormdnyzati K6pviseld-testrllete dont6se, hogy a Kissikdtor, T6ncsics rit57 ' szdm alatti ingatlanban l6v6 b6rlem6ny b6rleti dij heitral6k megfizet6si hatdrideje KantaTiborn6 b6rl6 r6sz6re 2017' okt6ber 31. A hdtrar6kk6nt kimutatott 270.000,- Ft zot7.okt6ber 31-i megfizet6s6nek elmaraddsa eset6n a k6pvisel6-testrilet a b6rlem6nyrevonatko26 b6rleti szerz6d6st felmondja,

Hozz6sz6l6s nem l6v6n a polgdrmester szavazdsra keri a k6pvisel6ket, melynekeredm6nyek6ppen 4 f6 jelenl6v6, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lkrilmeghozza az aldbbi hatdrozatot..

Kissikdtor K6zs69 onkormdnyzata K6pviser6-testi,iret6nek
62/ zOLt . (Vt t.25. ) hatd rozata

B6rtetidij hdtral6k

Kissikdtor Kcizs6g onkormdnyzati K6pvisel5-testtilete dont6se, hogy a Kissikdtor, Tdncsics rit57' szdm alatti ingatlanban l6v5 b6riem6ny b6rleti drj hriiral6k megfizet6si hatdrideje KantaTiborn6 b6rl6 r6sz6re 2017' okt6ber 31. n hiitral6kk6nt kimutatott 270.000,- Ft 20t7.okt6ber 31-i megfizet6s6nek elmaraddsa eset6n a k6pvisel6-testrilet a b6rlem6nyrevonatkoz6 b6rleti szerz6d6st felmondja.

Felk6ri a k6pvisel6-testrilet a polgdrmestert, hogy a b6rldt a dont6s161 6rtesitse.

Hatdrid6: 6rtelemszer(
Felel6s: Kocsik L6szl6 polgdrmester

Ft-ot hdrom r6szletben fizessrink be, azzal,
ptil6si t6mogat6sra benydjtott p6ly6zat
zdsunkat.



2017 ' m6ius L9-6n kelt 1343195L97 tigysziimri levele szerinti kovetel6sfoglaliisShozkapcsol6d6an fizet6si szdnd6kunkdt ; onkormdnyzat kinyilvd nft1a. 2e17. okt6ber 31-ig azcinkormdnyzat kolts6gvet6si lehet6s6geihez m6rten 5oo.ooo,- Ft befizet a NAV megadottszdml6j6ra, a teljes dsszeget viszont a paryezat erbfrdrdsa utdn utarja.

Hozz6szol6s nem l6v6n a polgdrmester szavazdsra k6ri a k6pvisel6ket, melynekeredm6nyek6ppen 4 f6 jelenl6vS, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lkrilmeghozza az aldbbi hatdrozatot..

Kissikdtor Krizs69 6nkormdnyzata K6pviser6-testiiret6nek
6g I ZOt7 . (Vt t.25.) hatirozata

Fizet6si szdnd6k jelz6se a NAV fel6

Kissikdtor Kozs69 onkormdnyzati Kepvisel6-testr.ilete dont6se, hogy Nemzeti Ad6 6sVdmhivatal BAZ Megyei Ad6- 6s Vdmigazgat6sdga vegrehajtdsi osztdly onkorm6nyzata2ot7 ' mdjus 19-6n kelt 1343195197 rigyszdmd levele szerinti kovetel6sfoglaldsdhozkapcsol6d6an fizet6si szdnd6kunkat iz cinkormdnyzat kinyilvd nitja. 20L7. okt6ber 31-ig azdnkormdnyzat kciltsegvet6si lehet6s6geihez m6rten 5oo.oo0,- Ft befizet a NAV megadottsz6ml6jdra, a teljes osszeget viszont a p6ry6zaterbirdldsa utdn utalja.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s : Kocsik L6szl6 polgd rmester

Kocsik Ldszl6 P a a K6pvisel6-testriletet, hogy a kcjzmunka keret6benmegtermelt ub nnyiben az a napi 500 kg-ot meghaladja EKR szdmotkell k6rni' Ehh 6 sziiks6ges. Tekintettel arra, hogy ezt a s4yhatdrtnagyon ritkdn l6pn6nk tf l, ezt nem ig6nyeljtik meg.

Tobb napirendi pont, hozz6szol6s nincs a st a polgdrmester bezlrja.
,GT

jegyz6


