
K6sziilt: Kissik6tor kozs6g Kissikritor Kozs6g Onkorm6nyzathnak hivatali helyis6gdben, az
Onkormdnyzat K6pvisel6- testtiletdnek 2017.11, 13. napjdngw 6rfut6l megtarlott rendkivtili
kdpviselo testiileti ii16s6n.

Az iil6s h elye : Kis sik6tor Kozs6 g Onkorm6n y zatdnak hivatali helyis 6 ge

Jelen vannak: Kocsik Liszlo polg6rmester
Henyecz S6ndorn6 jegyz\,jegyz6konyvvezeto
Kocsik Bertalan alpolg6rmester
Kov6cs Lhszl6 teleptil6si kdpvisel6
Maruzsi J6nos telepiildsi k6pviselo
Moln6r Tibor telepiil6si k6pviselo

Kocsik LiszlS polgfrmester koszcjnti a megjelenteket, majd meg6Ilapitja a testi.ilet hatdrozat
k6pessdgdt, mivel 5 f6 k6pviselobol, 5 f6 kdpvisel6 jelen van.

Ezutfn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

1 . I T ttj ekoztat6 a lej 6rt hatitridejij hat6r ozatok vd grehaj tris 6161.

El6terj eszt6 : Kocsik Ldszlo polg6rmester

2./ Javaslat a a rekl6mokr6l, rekl6mhordoz6k 6s c6gerek elhelyez6sdnek, alkalmazdstnak
kovetelmdnyeirol, feltdteleirol 6s tilalm6r6l, valamint a telepr.ildskdpi bejelentdsi
elj 6r6srol sz6l6 rendelet elfogadds6ra
El6terj eszt6 : Kocsik Ldszlo polg6rmester

3./ Inditv6nyok,javaslatok, aktu6lisfeladatok.

Kocsik Ldszl6 polg6rmester javasolja a napirendi pontok m6dosit6s6t az alSbbiakszerint:

I.l Tdjekoztato a Iejdrthat6ridejri hatdrozatokvdgrehajtris6r6l.
Eloterj eszt6 : Kocsik LlszIo polg6rmester

2.1 Javaslat a teleptildsi <inkormrinyzatokrendkiviili onkorm6nyzatitfumogatisfrapillyinat
benyfjtSsrira
El6terj eszto : Kocsik Lilszlo polg6rmester

3.1 Inditvrlnyok,javaslatok, aktu6lisfeladatok.

A k6pvisel6 testiilet a napirendi pontok m6dosit6s6val egyetdrt 6s r6tdr azokmerytdrgyalilsdra.



2,t

Ki s sik6tor Ko zsd g 0nkorm6n y zat Kepvisel6 - Testtilet6nek
8 5 I 20 17 . (X.24 .) hat6r ozata
Moln6r Gyorgy lakhat6si t6mogat6sa

Az ismertetetl hatirozatban fo glaltak vdgrehaj t6sra kertiltek.

Javaslat a telepiil6si iinkorm6nyzatok rendkiviili iinkormdnyzatitilmogatfushra
p 6ly 6zat b enyrij tf s r{ra

Kocsik Lfszlo polg6rmester elmondja, hogy a beliigyminiszter 6s anemzetgazdasdgr
miniszter 6ltal kiirt, a Magyarorsziry20IT. 6vi kcizponti kolts6gvetes6r6l sz6l6 2016. 6vi XC.
tdrvdny 3. melldklet 1.7, pont 6s a III. 1 . pont szerinti a megyei onkorm6nyzatokrendkivtili
thmogatixdra 6s a telepi.il6si cinkormrinyzatokrendkivi.ili dnkorm6nyzatitfimogatdsdra
p iiy ilzatot nyrij thatnak b e.

Hatftrozati javaslat:

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet dcintdse, hogy a beliigymisztdrium 6s a
nemzetgazdasrigi miniszter fital kiirt, a Magyarorczdg 2017. dvi kdzponti kcilts6gvet6s6r6l
szolo 2016.6vi XC. tcirv6ny 3. melldklet L7. pont 6s a III. 1. pont szerinti a megyei
cinkorm6nyzatok rendkivrili tdmogatfsdra es a teleptldsi onkorm6nyzatok rendkivtili
onkorm6nyzatithmogatilsitraptiyazatotnyrijtbe.
A Kdpvisel6-testiilet felkdri a polgiirmestert, hogy a palyazat benyrijt6s6ra a sztiks6ges
intdzkeddst tegye meg.

Hozzhsz6l6s6t egyetlen kdpvisel6 sem jelzi, ezetl apolg6rmester szavazhsra k6ri a testi.iletet,
melynek eredm6nyekdppen 5 fo jelenldvo kdpviselo, 5 igen szavazattal. ellensz:avazat 6s
tartozkodds n6lktil megalkotjdk az aI6bbi rendeletet:

Kissikdtor Kiizs6 g dnkormdn y zata K6pvis el6- testiilet6nek
86 12017 .(XI. 1 3.) hathr ozata

telepiil6si iinkormfnyzatok rendkiviili iinkormfnyzati tfmogatfsilra pilyfzat

Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testtilet dontdse, hogy a behigymisztdrium ds a
nemzetgazdasdgi miniszter 6ltal kiirt, a Magyarorszdg 2017. 6vi kdzponti koltsdgvetdsdrol
sz6l5 2016.6vi XC. torv6ny 3. melldklet I.7. pont 6s a III. 1. pont szerinti a megyei
onkormfnyzatok rendkiviili titmogathsira es a telepiil6si cinkoim6nyzatok rendkiviili
onkorm6nyzatitttmogatishrapillydzatotnyi$tbe.
A Kdpviselo-testiilet felk6ri a polgrirmestert, hogy a palydzat benyrijt6srira a szi.iksdges
int6zkeddst tegye meg.

Hatdrido: 2017, november 1 4.
Felel6s: polg6rmester



3.t Indftvrlnyok, javaslatok, aktuflis feladatok.

Kocsik Liszlo polg6rmester elmondja, hogy 2017. december 31-6n lejfn a LEADER
F al ume grij i t6 p 6ly lzatho z felvett hite I s zerzo d6 s .

J avas o lj a annak me gho s s z ab bitds 6t az ono s kamatfrzetd s me I I ett.

Hattrozati javaslata:
Kissik6tor Kcizs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilet meg6llapitja, hogy a LEADER Helyi
Akci6csoportok k0zremukdd6s6vel a2100639180 azonosit6 szftmifalumegrijit6s 6s fejlesztds
cimliphlydzatmegval6sitdsilhoz, melyet az MVH 2100639180 sz6mon elfogadotr, az
ut6frnanszirozdsratekintettel 24.750.700.- Ft hitelt vett fel a Saj6volgye Takardksz}vetkezet
Hangonyi Kirendeltsdg6t6l. A hitel visszafrzet6sdnek vdgdffiuma: 2015. december 3 1 . A
felvett hitel cisszege az elso rdszszdmlakifizetdse alapjdncsokkent 22.497.926.- Ft-ra, A
Kdpvisel6-testiilet meg6llapitja, hogy apiiyinat eur6pai uni6s szervezettol elnyert
tdmogatdsb6l val6sult meg .

A K6pviselo-testi.ilet dcjnt6se, hogy az MVH altali elhuz6do kifizet6sb6l eredo kdtelezettsdgek
fedezdsdre, a2015. december 31-dvel lejdr6 hitel kiv6lt6sa drdekdben24.300.000.- Ft hitel
felvdtelre keriil sor, 2016.02.01. foly6sit6si d6tummal. A visszafizetdsdre a projekt MVH
titmogatds kifizetdsdt kcjvet6en kertil sor.

Mivel az emlitettpdlyazatb6l a teljes dsszeg nem kertilt kifizetdsre, ezert2Tl7.0l.}l-vel az
Onkormrinyzat 14.469.000.- Ft hitel felvdtel6re kdnyszeril,mely hitel likvid hitel,
vrsszafrzetls hat6rideje 2017. december 31. amelyetmeghosszabbit2}I8. december 3l-ig.

Hitelfelv6tel fedezetekdnt felaj6nlja az alabbi onkorm6nyzatitulajdonban ldv6 ingatlanokat:
Kozdss6gi Epiilet b6ziskcizpont es polgaroriroda (fusz:2i2) Kissik6tor, Szabads6g LLt 14.
szftm, Falumrizeum ds lak6s (hsz:193) Kissik6tor, Szabads6g u.2.,mely ingatlanok
forgalomk6pesek.

A fedezetkdnt felaj6nlott 193. es2I2. hrsz-ri biztosft6ssal rendelkezoingatlanvonatkozhsdban
a kdpviselo-testiilet beleegyezik abba, hogy az ingatlanra kdtdtt vagyonbrztosit6st a
Saj6vdlgye Takardkszcivetkezetre engedm6nyezi, s annak rendszeres pdnzigyiteljesft6sdrol
minden 6vb en I e gal 6b b e gys z er ir6s b an tdj eko ztatj a a hitelintezetet.

A kdpvisel6-testtilet felhatalmazzaapolgfumestert, hogy a hitelszeruoddst irja.

Hozzfsz6ltts nem l6v6n a polg6rmester szavazdsra k6ri a k6pviseloket, melynek
eredm6nyekdppen 5 fd jelenldv6, 5 igen szavazattal, ellenszavazat es tartozkodris ndtktil
me gho zza az alfibbi hat6r o zatot:

Kissikritor Kiizs6g Onkormfnyzat Kfipvisel6-testiilet
87 /2017. (XI.13.) hathrozat

LEADER Helyi AkcirScsoportok kiizremiikiid6s6vel2100639180 azonosft6 szimfr
p6lyhzat

m egval6sf tfsfihoz hitel felv6tel

Kissik6tor Kozseg OnkormrinyzatKepvisel6-testiiletmegilllapitja, hogy a LEADER Helyi
Akci6csoportok kcjzremrikod6sdvel a2100639180 azonosit6 szdmufalumegrijit6s 6s fejlLsztds



cimipiiydzatmegvalosililsdhoz, melyet az MVH 2100639180 sz6mon elfogadott, az
ut6finanszirozdsratekintettel 24.750.700.- Ft hitelt vett fel a Saj6volgye Takardkszovetkezet
Hangonyi Kirendeltsdg6tol. A hitel visszafrzetds6nek v6gd6tuma: 2015. december 31. A
felvett hitel osszege az elso rlszszdmlakifizet6se alapjlncsokkent 22.497.926.- Ft-ra, A
K6pviselo-testtilet megiilapitja, hogy ap6ly6zateur6pai uni6s szervezettol elnyerl
t6mogat6sb6l val6sult meg .

A Kdpvisel6-testrilet dcjntdse, hogy az MVH altali elhiz6d6 kifizet6sbol eredo kdtelezettsdgek
fedezds6re, a2015. december 31-6vel lej616 hitel kivriltfsa 6rdekdben24.300.000.- Ft hitel
felv6telre keri.il sor, 2016.02.01. foly6sftrisi d6tummal. A visszafizetds6re a projekt MVH
t6mogat6s kifizet6s6t kovetoen keriil sor.

Mivel az emlitettp6lyazatb6l a teljes dsszeg nem keriilt kifizet6sre, ezert2017.01. 01-vel az
Onkorm6nyzat 14,469.000.- Ft hitel felvdtel6re kdnyszeril,mely hitel likvid hitel,
vrsszaftzet6s hat6rideje 20ll . december 3 1. amelyet meghossz abbit 2018. december 3l-ig.

Hitelfelv6tel fedezetek6nt felajanljaazal6bbi dnkorm6nyzatitvlajdonban ldv6 ingatlanokat:
Kcizcissdgi Epiilet bilziskdzpont 6s polg6roriroda (fusz:2l2) Kissik6tor, Szabads6g iLt 14.
sz6m, Falumrizeum 6s lak6s (hsz:193) Kissikiitor, Szabads6g u.2.,mely ingatlanok
forgalomk6pesek.

A fedezetk6nt felaj6nlott 193. es2l2. hrsz-ri biztosit6ssal rendelkez6 ingatlan vonatkozdsilban
a k6pviselti-testi.ilet beleegyezik abba, hogy az ingatlanra kdtott uagyoniittosft6st a
Saj6volgye Takardkszovetkezetre engedm6nyezi, s annakrendszeres penzigyiteljesitdsdrol
minden 6vb en 1 e gal 6bb e gy szer irrisb an t6j eko ztatj a a hitelinte zetet.

A kdpviselo-testtilet felhatalmazzaapolgfnmestert, hogy a hitelszerzod6st irja.

Hat6rid6 : drtelemszeru
Felel6s : Kocsik Ldszlo polg6rmester

Tdbb napirendi pont, inditv6ny, javaslat, hozzdszSlils nem l6vdn Kocsik Lhszl(t polgdrmester
megkriszonr arcszvetelt ds 09" 6rakor bezfitia az iildsl

k:m,f. \

jegyz6


