JEGYZ6KONYV
K6sziilt: Kissik6tor kcizs6g Kissik6tor

Kdzsd g Onkorm6ny zatfnak hivatali helyis6gdb en, az
Onkorm6nyzat K6pvisel6-lestiilet6nek 2017.IL 28, napjdn gw 6r6t6l megtartott
kdpviselci
testiileti iil6s6n.

Az iil6s h elve : Ki ssik6tor Kozs6 g 0nkorm6n y zatinakhivatali helyi
Jelen vannak:

Kocsik L6szl6
Henyecz Sfndornd
Kocsik Bertalan
Kov6cs Ldszlo
Maruzsi J6nos

Moln6r Tibor

s6

ge

polg6rmester
j e gy zo, j e gy zokony v v ezet6
alpolgiirmester
telepiildsi k6pvisel6
telepi.ildsi kdpvisel6
telepiil6si k6pviselS

Kocsik L6szl6 polgrirmester kcjsz<jnti a megjelenteket, majd megdllapitja
kdpessdg6t, mivel 5 fo kdpvisel6b6l, 5 fo k6pvisel6 jelen van.

a testi.ilet

hatfuozat

Ezutdn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:
L

l

6koztat6 a lej 6rt hatfiridejij hatdr ozatok vd grehaj t6sar6l
El6terj esZ6 : Kocsik L6szl6 polgdrmester
T 6j

2.1

3

'/

Javaslat a Hangonyi Kcjzos OnkormdnyzatiHivatal2017 . dvi kcilts6evet6s6nek
m6dosit6s6ra
El6terjeszto : Henyecz S6ndorn6 jegyzo
Javaslat a Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkormriny zati lsztondrjrendszer
helyi
szabilly ozilsdr ol sz6Io rendelet m6 do sit6s 6r a
El6terj eszt6 : Kocsik Laszl6 polgarmester

4./
A

Inditv6nyok,javaslatok, aktu6lis feladatok.
napirendekre vonatkoz6 javaslatfut a kepvisel6k egycintetiien elfogadj6k

szerint:
1./

az alabbiak

Tdjdkoztat6alejfurthatfridejrihatilrozatokvegrehajtilsdrol
El6terj eszt6 : Kocsik Lhszl6 polgdrmester

2.t

Javaslat a Hangonyi Kcjzds Onkorm6nyzatiHivatal2017 . dvi kcilts6gvetesdnek

m6dosit6s6ra
El6terj eszt 6 : Heny ecz S rindorn6 j egyz6
J.l

Javaslat a Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkormriny zati lsztondijrendszer
helyi
szab iiy o zfts6r6 I sz6l 6 rendel et m6 do sf t6s 6ra
El6terj eszt6 : Kocsik Ldszlo polg6rmester

4./

Inditv6nyok, j avaslatok, aktu:ili s fel adatok.

A k6pviselo testiilet

l./

a napirendi

pontokkal egyet6rl es rdter azokmegtfirgyalilsdra.

Tij6koztat6 alejfirthatdridejii hathrozatok v6grehajtdsdr6l

Kis sik6tor K0zs6 g Onkormiiny zata Kepv is elo - testiiletdnek
86 12017 .(XI. 1 3.) hatrir ozata

telepi.il6si cinkorm6nyzalokrendkiviili onkormdnyzati tdmogatdsdrapillyfnat

Kissikritor Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselotestiilet
87 12017 . (XI. 1 3.) hattuozat
LEADER Helyi Akci6csoportok kdzremrikdddsdvel2100639180 azonosito sztrntpilIyazat
me gval6 sit Ssilhoz hitel felv6tel

Azismertetetthatfirozatbanfoglaltakvdgrehajtrisrakertiltek.

2.1

Javaslat a Hangonyi Kiiziis OnkormdnyzatiHivatal20lT" 6vi kiilts6gvet6s6nek
m6dosftisrira

Henyecz S6ndornd ismerteti ahatdrozattewezetet, kiemeli, hogy a tdbbletbevdteiek teszik
sziiks6gess6 a Hangonyl Kozds OnkormfnyzatiHivatal20lT.6vi kdlts6gvetdsdnek
m6dositfs6t.

Kocsik L6szl polg6rmester hat6rozati javaslata: Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pviselotesttilete d<int6se, hogy mint a Hangonyi K<;zcis 0nkorm6nyzatiHivatal fenntart6ja a

1.

A

K<izds Onkorm6nyzati Hivatal
42.7 46.063 Ft-ban illlapitja meg.

2017

. 6vi bev6teleinek f6<isszeg6t 2017 .09.30-6n
Adatok Ft-ban

A

me 96l I apf tott

Eredeti ei.

M6dositott

40.624.600
72.593
40.697.193

40.848.893
t.897.170
42.746.063

bev6teli fo 6 s sze g r 6 szletezdse :

iny it6 szervi t6mo gat6s :
El6z6 lvimaradvdny
h

A Kdzds 6nkorm6ny zati Hiv atal 2017 . 6vi kiadds ok fo osszeg 6t 20 17 .0g
42.146.063 Ft-ban 6llapitja meg.
2.

A

me grillapitott ki ad6si fo <i s sze g r lszletezdse
Szemdlyi juttatrisok:

Munkaad6kat terhelo i 6rul6kok:
Dologi kiaddsok:

Kiaddsok r6szletez6se:
Torvdny szerinti illetm6nyek, munkabdrek:

.3

0

-in

:

29.428.r35
6.611.734
2.352.000
40.697.L93

29.61r.035
6.6s3.r21
2.352.000
4.129.
42.746.063

26.210.885

26.0t7.567

ei.

C6ljuttatds:
Helyettesit6s:
B6ren kiviili j uttat6s :
K0zleked6si k6ltsdgt6rit6s :
Egy6b kdlts6gt6rit6s:
Fo glalkoztatottak egydb szem6lyi j utt athsai:

lvi
Szem6lyi

i

juttatis:

Munkaad6i j6rul6k
K6szletbeszerz6s:
S zolgilltatSsi ki ad6s ok
Kikiildet6s kiad6sai:
t AFA
Dologi kiadrisok:

:

Egy6b mtikiiddsi c6hi l<iadfs

3.

A Hangonyi Kdzds dnkormdnyzati

57.160
600.000
r.490.090
600.000
200.000

89.1 60

600.000
1.490.090
600.000

200.000

344.2r8
270.000
29.428.135

29.61r.035

6.611.734

6.653.r27

100.000
1.655.000
150.000

100.000

270.

2.3s2.000

1.6ss.000
1s0.000
447.000
2.352.000

2.30s.324

4.129.901

Hivatal kcilts6svet6sdnek m6dosit6s6t az aIilbbi

tcibbletbev6telek tett6k gziiks6gessd:

-

2017.6vi bdrkompenzSci6
h frny it6 szervi tiim o g at6s
Szemdlyi juttat6s
Munkaad6kat terhel6 j 6rul6kok

+ 69.906 Ft

+

+

57.300 Ft

12.606Ft

4. A kdpvisel6-teshilet megbizza a jegyzot, hogy a hatdrozatban foglaltak vdgrehajt6s6r6l
2017 . 6vi kdltsdgvet6si 6vben gondoskodjon.

Hozzdsz6l6s nem l6v6n a polgarmester ismertetihatdrozati javaslatdt mely az el6terjeszt6s
szerinti. Szavazdsrakdri a k6pviseloket, melynek eredmdnyek6ppen 5 fo jelenl6v6, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat estartozkod6s n6lkril meghozza az alilbbihatdrozatot:

Kissikftor Kiizs6g Onkormf n yzat Kflpvisel6-testiilete
88 12017 . (XI.28.) hnt6r ozat
Hangonyi Kiizds OnkormdnyzatiHivatal20lT.6vi kiilts6gvet6s6nek m6dosftfsa
2017. szeptember 30-6n

{issik6tor Kdzs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilete dont6se, hogy mint a Hangonyi Kozos
Onkorm6ny zati Hiv atal fenntart6j a a

A K<jztjs Onkormpnyzati Hivatal 2017.
42'746'063 Ft-ban 6llapitja

1.

meg'

6vi bev6teleinek fodsszeg6t 2017.09.30-6n
Adatok Ft-ban
Eredeti ei.

M6dositott ei.
A megdllapitott bev6teli focisszeg r6szletezdse
Irtnyit6 szervi trimogatds :
Eloz6

:

evimarcdv6ny

2.

40.624.600

40.848.893

40.697.193

42.746.063

72.593

LB97j70

A Kozds OnkormanllzatiHivataI20lT,6vi kiad:{sok fd dsszeget2017.0g.30-6n
63 Ft-ban ilIlapitja meg.

42.7 46.0

A

me

g6llapitott kiadrisi

f6

ci s

sze g r 6szletez6se

Szemdlyi juttatiisok:

:

29.428.t35
6.6rr.734
2.352.000
2.305.

Munkaad6kat terhel6 j 6rul6kok:
Dologi kiad6sok:

40.697.193

Kiad:[sok r6szletez6se!
Tdrvdny szerinti illetmdnyek, munkabdrek:
Cdljuttatris:
Helyettesit6s:
B6ren kiviili juttat6s :
K<izleked6si kcilts6gt6ritds :
Egy6b koltsdgt6rftds:
Foglalkoztatottak egydb szemdlyi juttat6sai
Szem6lyi juttat:is:

26.210.885

57.t60
600.000
1.490.090
600.000
200.000
:

29.428.135

Kdszletbeszerz6s:

100,000
1.655.000
150.000

i ki ad 6s ok :

Kiktiidet6s kiad6sai:

26.0t7.567
600.000
L490.090
600.000
200.000
344.218

.000

6.6rt.734

zoLgiitatds

6.653.127
2.352.000
4,129.901
42.746.063

89.1 60

Munkaad6i jfrul6k:

S

29.6rt.035

Apa
Dologi kiadfsok:

2.352.000

Egy6b miikiid6si c6hi kiadfs

2.305.324

29.611.035

6.6s3.t27
100.000
1.655.000
150.000

447.
2.352.000
4.129.901

3.

A Hangonyi Keizos dnkorm6nyzati

tdbbletbev6telek tett6k sziiks6sess6

-

FIwatal kolts6gvet6s6nek m6dosit6s6t

az

alilbbi

:

2017.evi b6rkompenzhcio
h 6ny it6 szervi t 6mo g at6s
Szemdlyi juttat6s
Munkaad6kat terhel6 i 6rul6kok

+ 69,906 Ft

+ 57.300 Ft
+ 72.606Ft

4. A kdpvisel6-testtilet megbizza a jegyz6t, hogy a hatfuozatban foglaltak vdgrehajt6sdrol

a

2017. dvi kdltsdgvet6si 6vben gondoskodjon.

Felel6s: jegyzo
Hat5rid6: folyamatos

3,1

Javaslat a Bursa Hungarica Fels6oktatdsi OnkormhnyzatiOsztiindijrendszer
h elyi szab 6ly ozhs 61 6l sz6l6 ren delet m 6 d o s iths 6r a

Kocsik Ldszl6 polgiirmester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkorm6nyzati
Osztondijrendszer helyi szabrilyozhs m6dosftiis6r6l s2616 rendelet-tewezetet, a meghfv6val
egytitt megkapt6k, ismerteti a rendelet tervezetet, mely a jegyz6kdnyv mell6klet6t kepezi.
Kiemeli, hogy a m6dosit6ssal a jogosultak k6re b6viilt.
Ismertet6s ut6n k6ri a k6pviselok vdlem6nyet, amagarcszerol javasolja a rendelet-teweze|
elfogadris6t.

A kdpvisel6k

a Bursa Hungarica Fels6oktat6si

szab 6ly o zirs rendel et m6 do

s f t6s

Onkormdnyzati lsztondijrendszer helyi
gyet6rtenek.
6val e

HozzdszSlfls6t egyetlen kdpvisel6 sem jelzi, ezdrt apolgrirmester szavazlsra k6ri a testtiletet,
melynek eredm6nyek6ppen 5 f6 jelenl6v6 k6pvisel6, 5 igen szavazallal, ellenszavazat es

tart6zkodds ndlkiil megalkotjrik az alihbi rendeletet:

Kissikdtor Kiizsdg Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
13 12017 . (XI.28.) iinkormdnyzati rendelete
a 10/2005. (X.28.) ii.nkormdnyzati rend,elet a Bursa Hungarica Fels6oktatfsi
Onko rm 6n y zati O sztii n dij ren dszer h elyi szab 6ly ozhs 6 16l m 6 d o s f tris 6 rrf I

Kissik6tor Ktizs6g 0nkorm6nyzatSnak Kepviselo-testi.ilete, a Magyarorczdg helyi
onkorm6nyzataftol szSLo 2011. 6vi CLXXXX, tcirv6ny 13. $ (1) bekezdds 8. pontjriban
foglalt felhatalmazSs alapjdn, az Alaptorv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontlaUutt
meghatinozott feladatkcir6ben elj 6rva

a

1012007. (IX.2S.) onkorm6nyzati rendelet

Hungarica Fels6oktatdsi Onkormfnyzati Osztondijrendszer
m6dosit6s6r6l a kcivetkez6 rendeletet alkoti a.

helyi

a Bursa
szabhlyoz6s6r6l

1.$

A

1012005. (X.28.) tinkorm6nyzati rcndelet a Bursa Hungarica Fels6oktat6si Onkormitnyzati

Oszttindijrendszer helyi szabdlyozds6r6l2. $ a hely6be a k0vetkez6 rendelkezds 16p:

Szoci6lisan r6szorultnak tekintendo jelen rendelet 6rtelmeben az a k6rehnez6, akinek a
csalridj6ban az egy fore jut6 jcivedelem nem haladja meg a mindenkori dregsdgi nyugdij
legkisebb dsszeg6nek 400 %-at.
2.$

A rendelet

a

kihirdet6st kovet6en l6phatillyba.

Kocsik Ldszlo
polg6rmester

4,/

Henyecz Sdndornd
jegyzo

Inditvdnyok,javaslatok,aktu{lisfeladatok.

Ad6 mdrtdkdrcil val6 dontds
Kocsik LiszI6 polg6rmester elmondja, hogy minden 6v v6g6n van lehet6segmeghathrozni a
kcjvetkez6 6vre vonatkoz6 magdnszem6lyek kommun6lis ad6j6nak 6s a helyi iparuzesi ado
m6rt6ket, amennyiben azt emelni szeretndk. K6ri a k6pvisel6k v6lem6nydt a jelenlegi ad6k
m6rt6kdnek megtart6s6val kapcsolatban.
Hatinozati javaslata: Kissik6tor kdzsdg Onkorm6nyzathnakK6pvisel6 testiilete a
mag6nszem6lyek kommundlis ad6j6nak 6s a helyi iparizesi ad6nak mdrt6k6t 2018. 6vre
vonatkoz6an nem emeli.

Hozzdszolils nem l6v6n a polg6rmester ismertetihatfrozati javaslatifimely az el6terjesztds
szerinti. Szavazfsrak6ri a k6pvisel6ket, melynek eredm6nyekdppen 5 f6 jelent6v6, 5 igen

szavazattal,ellenszavazat6startozkodftsn6lktilmeghozzaazalihbihatdrozatot:
Kissikr{tor Ktizs6g Onkormfnyzat K6pviseld-testiilete
89 12017 . (XI.28.) hatirozata
Magfnszem6lyek kommun{lis ad6ja 6s a helyi ipariiz6si ad6 m6rt6k6nek megr{llapftrisa
2018. 6vre

Kissik6tor kdzsdg 0nkorm6nyzat6nakK6pvisel6 - testi.ilete amagdnszem6lyek kommun6lis
ad6jhnak ds a helyi iparizesi ad6nak m6rtdk6t 2018.6vre vonatkoz6annem emeli.
HatSr ido : 6rt el emszeni
Felelos : Kocsik Lhszl6 polgiirmester

Javaslat a 62/2017. (VIL25.l KT hatdrozat visszavondsdra

Kocsik Ldszl6 polg6rmester ismerteti a testtilettel, hogy egy kordbbi testiileti til6sen
hatfrozatothozott a testtilet aberleti dij hdtralekravonatkoz6an, melyben Kanta Tibornd b6rlo
rdszdre 270.000,-Fthdtralekkeriilt kimutat6sra, mely megfizetdsi hat6rideje 2017. okt6ber 31e volt. Ahattnozat szerint, amennyiben ez az risszeg nem keriil kiegyenlit6sre, rigy a kdpviselo
testiilet a b6rlemdnyre vonatk ozo berleti szerz6d6st felmondj a.

Mivel a fenti <isszeg kiegyenlitdsre kertilt 25.000,- Ft
j avasolj a a hatdr ozat vi s szavon6s6t.

hij6n, fgy Kocsik Lfszl6 polg6rmester

Hathtozatiiavaslata: Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzatdnakK6pvisel6- testiilete a6212017.
(VII. 2 5 .) hat6r ozatdt vis szavonj a.
Hozzdsz6l6s nem l6vdn a polg6rmester ismertetihatfnozati javaslatfutmely azeloterjeszt6s
szerinti. Szavazilsrakdri a kdpviseloket, melynek eredm6nyek6ppen 5 fo jelent6v6, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6stafi6zkod6s ndlkiil meghozza az alilbbihatdrozatot:

Kissikdtor Kiizs6g onkormdn yzat Klpvisel6-testiilete
90 12017 . (XI.28.) hatirozata
a 62 12017 . (VII.25.) hathrozat visszavondsfr6l
Kissik6tor Kdzs6g Onkorm6nyzatdnakKdpviselo- testiilete a 6212017. (VII.25.) hathrozaftrt
visszavonja.
Hatdrido: azonnal
Felel6 s : Kocsik LinzIo polg6rmester
Bels6 ellendrzdsi terv
Henyecz S6ndom6 jegyz6 elmondja, hogy az Allamhdztartdsr6I sz6lo 2071. 6vi CXCV.
tcirvdny, valamint a kiilts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr6l ds bels6 ellen 6rzeser6l
sz6l6 3701201 1. (XIL31.) Korm. rendelet 32. $ (4) bekezdds6ben foglaltak alapjfn attugyevet
megellzo 6v december 3 1-ig j6v6 kell hagyni az 6ves ellen6rz6si tervet.
20

18

. 6vben az alilbbi ell en6rz6 s ek me gtartri s6t terv ezi:

Munkafoly amatba dpitett v ezetoi ellen6rz6sek:

1.

2018. kdnyveldsi bizonylatok szuroprobaszerti ellenorz6se
:
:iigyintezo
2018. okt6ber
Jegyz6

Az ellenlr z6sben 6rintett
Az ellenlrzds id6pontj a:
Az ellen6rz6,stvdgzi:

2.

2018. evi penztfir szir6pr6ba szeru ellen 6rz6se
Az ellenor zdsb en drintett :
Agyintezo

Az ellenorz6s id6pontj a:
Az ellenorz6st v6gzi:

2018. m6jus
Jegyzo

Henyecz S6ndorn6 jegyzo k6ri a kdpvisel6ket, mondj6k el v6lem6nyiiket.

Kocsik L6szl6 hat6rozati j avaslata:
Kissik6tor Ktizsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilet dont6se, hogy 2018. 6vre vonatkoz6an a
munkafolyamatba 6pitett vezetoi ellen6rz6sek teljesitds6hez elfogadja az alSbbi ellenorzdsi
tervet.

1.

2018. krinyveldsi bizonylatok szrir6pr6ba szerti ellen6rz6se
Az ellenlrzd sben drintett :
ijgyrntezo
Az ellenorz6s idopontj a:
2018. okt6ber
Az ellenorzlstvdgzi:
Jegyzo

2. 20

8. 6vi penztttr szrir6pr6ba szerti ellen orzdse
Az ellenlr z6 sb en 6rintett :
igyintez6
Az ellen6rz6s id6pontj a:
2018. mSjus
Azellenorzdst v6gzi:
Jegyzo
1

Hozzdszolils nem 16v6n a polgrirmester ismertetihathrozati javaslat6t mely az eloterjesztds
szerinti. Szavazilsrak6ri a kdpviseloket, melynek eredm6nyekdppen 5 f6 jelenldvo, 5 igen
szavazattal, eTlenszavazat es tartozkod6s n6lkiil meshozza az alilbbihatdrozatot:

Kissikdtor Kiizs6g dnkormfnyzat K6pvisel6-testiilete
91/2017 . (XI.28.) hatilrozata
A 2018. 6vre sz6l6 ellen6rz6si terv elfogadfsa
Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet ddnt6se, hogy 2018. 6vre vonatk ozoan a
munkafoly amatba epitett vezetoi ellen6rz6sek telj esit6s ehez elfogadja az alilbbi ellenorz6si
tervet.

1.

2018. kdnyveldsi bizonylatok szrir6pr6ba szerii ellenbrzdse
ijgyintez6
:
2018. okt6ber
Jegyz6

Az ellendrz6sben drintett
Az ellen6rz6s id6pontj a:
Az ellenorzestvegzi:

2. 2018. evi penzthr szur6pr6baszeni
Az ellenorzd sben 6rintett
Az ellendr z6s id6pontj a :
Az ellenorzdst v6szi:

:

Hat6rid6 : 6rtelemszerti
Felel6s: Henyecz S6ndorn6 jegyz6

ellenorzdse
ijgyintezo
2018. m6jus
Jegyzo

Kocsik Linzll polg6rmester ismerteti a testtilettel az eloterjeszt6st: A kdlts6gvetdsi szervek
bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellenorueserol a37012011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint
a ktivetkez6 6vi belso ellen6rz6si feladatok v6grehajt6s6hoz ellenorz6si munkaiervet kell
ossze6llitani.
Az Ozdi Polgarmesteri Hivatal Bels6 Ellen6rzdsi Csoportja 6ltal elkdszitett 6ves ellenorz6si
tervet elkdszitette a jelzett kormdnyrendelet szerint, mivel az kimondja, hogy a helyi
onkorm6nyzatok eset6ben 6ves ellen6rzdsi tervet a k6pvisel6-testtilet atdrgyevetmegelozo ev
december 3 | -ig hagyj a j ov 6.

Hat6rozati

-i

avasl ata

:

Kissik6tor K<izsdg Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilet dontdse, hogy az eloterjesztds
mell6klet6t kepezo Kissikdtor Kcizs6g Onkorm6nyzatfnavonatkoz6 20I8.6vi ellen6rzdsi
tervet elfogadja.
Hozzhszolils nem l6v6n a polgilrmester ismertetihatdrozati javaslat6t mely az el6terjeszt6s
szerinti. Szavazdsrakdri a k6pviseloket, melynek eredm6nyek6ppen 5 f6 jelenl6v6, 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zkodds n6lktil meghozza az alilbbihatdrozatot:

Kissikdtor Kiizs6g Onkormdn yzat Klpviseld-testiilete
92 12017 . (XI.28.) hathr ozata
Bels6 ellen6rz6si csoport 2018. 6vi ellen6rz6si munkaterve
Kissik6tor Kcizs6g Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilet dcint6se, hogy azel6terjeszt6s
mell6kletdt kepezo Kissik6tor Kcizs6g Onkormdnyzatdravonatkoz6 2018.6vi ellen6rzdsi
tervet elfogadja.
Hatririd6 : drtelemszerti
Felel6s : Kocsik LdszIo polg6rmester

Kocsik Ldszl6 polg6rmester elmondja, 6s egyben hatirozati javaslata,hogy a,,'Iestvdrtelepiil6siprogramok6segyrittmrikdd6sek" cimiipillydzatotaz6nkorm6nyzatunkbenyirjtja.
Hozzflsz6lits nem l6v6n a polgdrmester ismertetihatinozati javaslat6t mely az el6terjesztds
szerinti. Szavazdsra k6ri a kdpvisel6ket, melynek eredm6nyek6ppen 5 fo jelenl6v6, 5 igen
szavazattal,ellenszavazatestarlozkoddsn6lktilmeshozzaazalilbbihatfu
ozatol;:

Kissikftor Kiizs69 Onkormdnyzat Kfipvisel6-testiilete
93 /2017 . (XI.28.) hatfrozata

Testv6r-telepiil6si programok 6s egyiittmiikiid6sek" clmii p6lyhzatbenyrijt6sa
Kissik6tor Kdzsdg 0nkgrl6nyzatKdpviselo-testiilet d<int6se, hogy
a,,Testv6r-telepiil6si
programok 6s egytittmriktjddsek" cimipalyinatot az0nkorm6nyzatunkbenyrijtja.

Felhatalmazzaapolgtrmestertapiiyfnatbenyrijt6s6ra.

Hat6rid6 : 6rtelemszeni
Felelos :

Kocsik Lhszlo polgdrmester

hogy a kor6bbi dvekhez hasonl6an, mikul6s
tilds a gyermekeket. A csomag kioszt6sa a mikul6si
Hatitr o zati j av aslata:
Kissik6tor Kozsdg onkormiinyzat Kdpviselo-testiilete a Kissikatorban
lak6 14 ev alatti
gyermekek rdszere mikul6s csomagot biztosit, melynek
koltsdgdre csomagonkent 1.200,- Ft
cisszeget enged6iyez a2017 . dvi koltsdgvetds terh6re.

A Kdpviselok a javaslattal egyetertenek.
Hozzfnz6lfts nem l6vdn a polgrirmester ismertetihatirozati javaslatiltmely
azeloterjeszt6s
szerinti' Szavazhstakdri a kdpvisel6ket, melynek eredm6nyekdppen 5 folelenldvo,
5 igen
szav azattal, e I I ens z ava zat 6 s tarto zko dirs nd lktil me gho
zza az alilbbi hatfro zatot:

Kissikritor Kiizs6g onkormrin yzat Klpvisel6-testiilete
9 4 /2017 . (XI.2S.) hat6r ozata
Javaslat a gyermekek mikukisi aj rind6ko z6s6ra
Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a Kissik6torban
lak6 14 ev alatti
gyermekek reszere mikul6s csomagot biztosit, melynek koltsdgdre
csomagonk6:nt 1.200,- Ft
iisszeget enged6lyez a2017. dvi kciltsdgvetds terhdre.
Felkdri a kdpvisel6-testi.ilet a polgdrmestert, hogy a csomagok
elk6szfttet6sdr6i ds a
gyermekek rdszdre tcjrtdno itaddsdrol a Mikulds v fuonreniezvdnyen
2017. december 6-6n
gondoskodjon.
Hat6rido: 2017. december 6.
Felelos: Kocsik Ldszlo polgdrmester
Kresz tdbla kihehtezds

e

polgSrmester
el6tti (hrsz. 150.) belteriileti
fakitermeio lepakol, aminek
t!9cgit Litszlo

Trincsics rit
ztertilet (rit)

ye,hogy'az

parkol6 j6rmtivek tcjnkre teszik, az megsiillyed.
Az itt tortdno megrill6st, az azttilt6 KRES z tablakihelyezdsdvel

ngatlanok
ott lak6
srily miatt a
cdlszerti lenne megsztintetni.

Hatttrozatijavaslata: Kissik6tor Kdzsdg onkorm6nyzatKepvisel6-testiilet
ddnt6se, hogy

l0

Kissikritor T6ncsics rit hrsz.: 150. kcjzteri.iletre ,,meg6llni tilos" KRESZ t6bla
kihelyez6se
sztiksdges. Felhatalmazza apolgdrmestert, hogy a t6blu
kihetyez6s6r6l
-.g.endelds6r6l,
intezkedjen.

A K6pviselok

a

javaslattal egyetdrtenek.

Hozzitszolils nem ldv6n a polg6rmester ismerte ti hatdrozati javaslatdt mely
az el6terj esztes
szerinti. Szavazdsrakeri a k6pvisel6ket, melynek eredmdnyekdppen 5 f6lelenl6vo,
S igen
szavazattal, ellenszavazat es tartozkodds ndlkiil meghozza az
atiaaihattrozatot:

Kissikftor Kiizs6g 6nkorm6n yzat Kfipviseld-testiilete
/2017 . (XI.28.) hat6r ozata
KRESZ ti,}.la kihelyezdse

95

Kissik6tor Kozsdg Onkormiinyzat K6pviselo-testtilet ddntdse, hogy
Kissik6tor T6ncsics rit
hrsz.: 150. kciztertiletre ,,megiillni tiloi" KRESZ tribla kihelyezdse
sziiks6ges, Felhatalmazza a
po I g6rme stert, ho gy a tdbla me grendel 6 s dr6 l,
kihel y ezesercl int6zkedi en.
Hatdrido : 2018.j anudr
Felel6s :

3

0.

Kocsik Liszlo polg6rmester

Tobb napirendi pont, hozzitszolils nincs a nyilt testiileti i.il6sen, ez6rt
a testiilet z6rt iil6sen

folytad a tovribb munk6i 6t.

rnAt

Henyecz S6ndornd
jegyz6

l1

