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K6sztilt: Kissikdtor kcizs6g Kissikdtor
Onkorm6nyzat K6pvisel6- testtiletdnek
testiileti Ules6n.

Az iil6s h elve : Ki s sik6to r Ko zs d g 0nkorm6n y zatdnak hivatali helyis 6 ge

Jelen vannak: Kocsik Lilszlo polgdrmester
Henyecz S6ndorn6 jegyzo,jegyzokonyvvezeto
Kocsik Bertalan alpolg6rmester

Kozsd g 0nkorm6n yzatdnak hivatali helyis6 g6b en, az
2017.12. 19. napj6n 11@ 6rrit6l megtartott k6pvisel6

Maruzsi J6nos
Moln6r Tibor

teleptil6si kdpvisel6
teleptil6si kepviselo

T6vol maradt: Kov6cs LaszIo telepiil6si kdpviselo

Kocsik Lfszlil polgdrmester koszcinti a megjelenteket, majd meg6llapitja a testiilet hatdrozat
k6pessdg6t, mivel 5 fo kdpvisel6b6l 4 fo jelen van, Kov6cs LdszIS teleptil6si k6pvisel6
tdvolmarad 6s6t elozetesen i elezte.

Ezutttn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

l.l TajdkoztatS alejdrt hat6ridejri hattrozatokvdgrehajt6sdr6l
Eloterj eszto : Kocsik Ltszl6 polg6rmester

2./ Tdjekoztat6 a Saj6 B6dva T6rsul6s mukodds6rol
Eloterj eszto : Kocsik Ldszlo polgdrmester

3.1 Kissik6tor Kozseg Onkormdnyzat kepvrselo-testi.ilet 512014. (III.14.) onkormrinyzati
rendel ete a telepiil6si hullad6kg azdftlko ddsr6 I m6 do s it6s a
Eloterj eszto : Kocsik LiszIo pol g6rmester

4./ Javaslat a20I8-ra s2616 Munkaterv megtdrgyalishra
Eloterj eszto : Kocsik Ltszl6 pol g6rmester

5.1 Javaslat a Teleptildsi Arculati K6zikonyv elozetes munkaanyag megismer6s6re,
elfogad6sara
Eloterj eszto : Kocsik Ldsz\6 polg6rmester

6./ Inditvdnyok,javaslatok, aktu6lisfeladatok.

A napirendekre vonatkoz6 javaslatdt a kdpviselok egyontetrien elfogadjdl< az alilbbiak
szerint:



r.l Titiekoztat6 alejdrt hatdrideji hatdrozatokvdgrehajt6srrr6l
Eloterj eszt6 : Kocsik Lilszlo pol g6rmester

2.1 Titjekoztat6 a Saj6 B6dva T6rsul6s mrik6d6s6r6l
El6terj eszto : Kocsik Ldszl6 polg6rmester

3,1 Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzat k6pviselotestiilet 512014. (III.14.) tinkorm6nyzati
rendelete a telepiil6 si hull ad6k g azddlko d6sr6 I m6 do sit6sa
Eloterj eszt6 : Kocsik L6szl6 pol g6rmester

4.1 Javaslat a2018-ra sz6l6 Munkaterv megt6r gyalfustra
Eloterj eszt6 : Kocsik Liszl6 pol g6rmester

5'l Javaslat a Teleptildsi Arculati Kdzikdnyv elozetes munkaanyag megismerds6re,
elfogad6sara
Eloterj eszto : Kocsik Ldszlo polgdrmester

6.1 Inditv6nyok,javaslatok, aktu6lis feladatok.

A kdpviselo testi.ilet a napirendi pontokkal egyet6rt ds r6tdr azokmegtdrgyaldshra.

l./ Tfj6koztat6 a lejfirt hatriridejii hatilrozatok v6grehajtr{s{r6l

Kissik6tor K<izsdg Onkorman y zat Kepviselo-testiilete
88 12017 . (XI. 28.) hathrozat
Hangonyi Kdzcis Onkorm6nyzatiHivatal20lT. evi kdltsdgvetds6nek m6dosit6sa
2017 . szeptember 30-rin

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6n yzat Kepviselo-testtilete
89/2017 , (XI,28.) hatfirozata
Magdnszemdlyek kommun6lis ad6ja ds a helyi ipariizesi ad6 m6rt6kdnek meg6ltapit6sa 2018.
dvre

Kissik6tor Kcizsdg Onkormdnyzat Kepvisel6-testtilete
90 120 17 . (XL28.) hatfrozata
a 62 I 20 I7 . (V II. 2 5 . ) hat6r o zat vi s szavondsiir6 I

Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzat Kdpviselo -testi.ilete
9 1 /2017 . (XL2 8.) hathrozata
42018, evre sz6l6 ellenoru6siterv elfogad6sa

Kissikdtor Kozsdg Onkorm6n yzat Kepviselo-testiilete
9212017 . (XI.2 8. ) hattuozata
Belso ellenorz6si csoport 2018. 6vi ellen6rz6si munkaterve

Kissik6tor Kdzseg Onkorm6nyzat Kepviselo -testtilete
93 120 17 . (XI.2 8.) hatdrozata
Testvdr-teleptildsi programok ds egyiittmrikod6sek" cim.6palyazat benyrijt6sa



Kissik6tor Kdzseg Onkormdn yzat Kepvisel6-testtilete
9 4 120 17 . (XI.28.) hatirozata
Javaslat a gyermekek mikuldsi ajdnddkozilsira

Kissikdtor Kozs6g Onkorm6n yzat Kepviselo-testtilete
9 5 120 17 . (XI.2 8.) hatttrozata
KRESZ t6bla kihelyez6se

Kissik6tor Kdzs6g Onkormdnyzat K6pviselo- Testiiletdnek
9 6 120 17 . (XI.2 8. ) hatfrozata
Kanta Tibornd lakhat6si t6mogat6sa

Kissik6tor Kdzs6 g Onkorm6n y zat Kepv is e I o - Te sttil etenek
97/2017 . (XI.28.) hatilrozata
Dudu Zoltfinne lakhat6si tdmo gatdsa

Ki s s ik6tor Kri zsd g Onkorm6n y zat Kepv is elo - Te stiilet6nek
9 8 I 20 1 7 . (XI.2 8. ) hat6r ozata
Nagy Gyul6nd lakhat6si t6mogat6sa

Ki s sik6tor Krizs 6 g Onko rm6n y zat Kepv rsel 6 - Testiil etdnek
99 120 17 . (XI.28.) hatdrozata
Molndr Andrea egyetemi hallgato, Bursa Hungarica Felsooktat6si Onkormrlnyzati
0 s ztcindij p ily ilzattnak el b ir6l 6s a

Ki s sik6tor Kri zs e g Onkorm6n y zat Kepv isel6 - Te stiil etdnek
I00 l20 Il . (XI.2 8.) hatilrozata

Jan6 Zs6fia egyetemi hallgat6, Bursa Hungarica Fels6oktatdsi Onkorm6nyzati
O s zto ndij p fiy i.zatfnak e lb irdlis a

Ki s sikdtor Ko zs 6 g Onko rm6n y zat Kepv is el 6 - Testtil etdnek
101/2017 . (XI.28.) hathrozata
Lest6l Fanni R6chel egyetemi hallgat6, Bursa Hungarica Felsooktat6si Onkorm inyzati
6 sztrindij p iiy ilzatinak elbir6l6s a

Az ismerte tett hatdr ozatban foglaltak vdgrehaj tilsra keriiltek.

2./ Tfj6koztat6 a Sajti B6dva Trfrsutds mtikiid6s6r6l

A Saj6-B6dva Vcilgye ds kcirnydke Hulladdkkezel6si Onkormdnyzati Tdrsul6s mrik6d6s6rol
sz6l6 ir6sos titjekoztat6t a k6pvisel6-test0let 6ttanulmilnyoztads egyhangrilag ellbgadta.

3./ Kissikftor Kiizs6g Onkormdnyzat k6pvisel6-testiilet 512014. (III.14.)
iinkormdnyzati rendelete a telepiil6si hullad6kgazd6lkodds16l mridositfsa

A polg6rmester elmondja, hogy Kissikritorban a hintart6si hulladdkot a tov6bbiakban a
Borsod-Abaui-Zempl5n Megyei Hulladdkgazd6lkod6si Kdzszolgilltat6 Nonprofit Korl6tolt



Felel6ss6gti T6rsas6g vegzi a szolgtitatS altal el6re kikiil dott szilllitftsi napokon.

2018.6vtol v6ltozik a lomtalanit6s rendje is Kissik6torban. A lomtalanit6s k6t alkalommal
kdrhet6. Fontos megjegyezni, hogy a lomtalanitdsra szrint hullad6kot az ingatlan el6
kihelyezni nem lehet, a hullad6kot az ingatlanr6l a tulajdonos jelenl6t6ben, el6re egyeztetelt
idopontban szilllitja el a Borsod-Abarij-Zempl6n Megyei Hullad6kgard6lkoderi
Ko zszol g6ltat6 Nonprofit Korl6to lt Felel 6 s s6 gri T6rs as 69.

Ismertet6s utan k6ri a kdpviselok v6lemdnyet, a maga reszlroljavasolja a rendelet-teruezet
elfogad6s6t.

A k6pviselok a teleprildsi hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6lo rendelet m6dosit6s6val egyet6rtenek.

Hozzisz6lfrs6t egyetlen k6pviselo sem jelzi, ezefi apolg6rmester szavazilsra kdri a testiiletet,
melynek eredm6nyek6ppen 4 fo jelenl6vo kdpviselo, 4 igen szavazattal, ellLenszavazat 6s
tartozkodts ndlkiil megalkotj6k az alabbi rendeletet:

Kissikftor Kiizs6g Onkormdnyzat
K6pviseld-testiilet6nek14/2017. (XII.20.) dnkormrinyzati rendelete a 5/2014. (III.14.)

tinkormfnyzati rendelet a telepiil6si hullad6kgazdrllkodris16l
m6dositrlsd16l

Kissik6tor Kdzsdg )nkorm|nyzat Kdpviselo-testiilete a hulladdkr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny 88. $ (4) bekezdds6ben kapott felhatalmazds alapjdn, a Magyarorszitg
helyi onkormilnyzatairol sz6l6 2011. dvi CLXXXX. torv6ny 13. $ (1) bekezd6s 19. pontj6ban
meghatiirozott feladatkordben eljfurva Kissik6tor Kdzs6g lnkormdnyzat K6pvisel6-
testiiletdnek 512014. (III.30.) dnkorm6nyzati rendelete a teleptildsi hullad6kgazdrilkod6sr6l
m6dositfs6r6l a kdvetkezoket rendeli el:

1.$

Kissik6tor K<izs6g Onkorm6nyzat K6pviselo-testiiletenek 512014. (III.14.) cinkormilnyzati
rendelete a telepiildsi hulladdkgazddlkod6sr6l 2.$. (2) bekezdds helydbe a kcjvetkezo
rendelkezes ldp:

Az Onkorm6nyzat kdzigazgatdsi teri.iletdn a hulladdkgazd6lkod6si ktizszolg6ltatdst
kizdr6lagos joggal a Borsod-Abaij-Zempldn Megyei Hulladdkgazdillkod6si Kdzszolgtitat6
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6g (tov6bbiakban: Kcizszolg6ltat6) 6ltalI6tjael.

Kissik6tor Kozsdg Onkormd.nyzat Kepviselo-testi.iletdnek 512014. (III.14.) dnkorm6nyzati
rendelete a telepiildsi hullad6kgazdiikoddsr6l kiegdsztil a 8/A. g-al,

2.$



Lomtalanitds alf tartoz6 szildrd hullad6kra 6s a hullad6kudvar ig6nybev6tel6nek
lehet6s6g6re vonatkozd, kiiltin rendelkezdse

8/A. $

(l) az ingatlanokon felhalmoz6d6, a rendszeres gyrijtoj6rt mdret6n6l , mennyis6g6n6l
fogva nem elsz6llithat6 telepUl6si hullad6k szewezett osszegytijt6sdr6l 6s
elszfilitdsfur6l (lomtalanit6s) a kdzszolgilltat6 evente 2 alkalommal hilzhoz men6
lomtalanit6s keret6ben az ingatlanhasznill6val egyeztetett m6don 6s idopontban
gondoskodik.

(2) A lomtalanit6si szolgriltatdst az az ingatlanhasznill6 veheti ig6nybe, aki az eseddkes
klzszolgtrltatdsi dijfizetdsi kotelezettsdgdnek igazolhato m6don eleget tett.

(3) A lomtalanitdsi szolgiitallsra vonatkoz6 ig6nybejelent6s k<izl6sdt kovet6en a
Kdzszolgitltato az rngatlan hasznti6val egyeztetett id6pontban, de legfeljebb az
igenybejelent6st koveto 30 napon beliil k<iteles a lomtalanit6sr6l gondoskodni.

(4) Kcizszolgilltat6legkdsobb a lomhulladek szfilitds6t megel6zo munkanzrpon kciteles az
i g6nyb ej elentovel a szilllitds ponto s idopontj 6t kcizcilni.

(5) Az igdnybejelento a Kcizszolgilltat6 altat megjelolt szillititsi iddpontban vagy
idotartamban a lomhulladdk tfiadistra k6szen rillni, Stvdteldre lehet6s6get biztositini
azzal, hogy a lomhulladdk koztertilten nem helyezheto el.

(6) Az ingatlanhasznfio az ingatlanhn alkalmilag keletkezett teleptil6si hulladdkot -
negyeddvente 250 kg mennyisdgben - a Kozszolgilltato 6ItaI meghathrozott
l6tesitmdnybe (hulladdkudvarba) saj6t maga is elsz6llithatja ds ott dijmentesen
elhelyezheti lakcimkttrtya, valamint a kdzszolgiltatts megfizetds et igttzol6 keszpetu
6tutal 6s i me gbizfts fel ad6 v e v6ny fe lmutat ts 6v al.

3.$

A rendelet a kihirdetdst kdveto napon 16p hatdlyba.

Kocsik Lhszl6
polgfrmester

A rendelet kihirdetdsre keriilt 2017. december 20-an.

Henyecz Sdndorn6
jegyz6

Henyecz S6n<lornd
jegyz6



4.1 Javaslat a 2018-ra sz6ki Munkaterv megtrirgyalfs6ra

Kocsik Liszl6 polg6rmester tdjekoztatja a k6pviselo testtiletet, hogy a 2018. 6vi munkatervet
a meghiv6val egyiitt a k6pviselok megkapt6k, 6s kdri mondj6k el v6lem6nytiket.

Hatitr o zati j av aslata:
Kissikdtor Kdzs6g Onkorm6nyzatinakKdpvisel6-testtilete a2018. dvi munkaterv6t elfogadja
az eloterjeszt6s szerint.

Hozzdsz6l6s nem l6vdn a polg6rmester szavazdsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek
eredm6nyekdpp 4 fo jelenldvo 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tartl,zkodds ndlkiil
me ghozza az alabbi hattn ozatot.

Kissikdtor Kiizs6g Onkormr{nyzat K6pvisel6-Testiilet6nek
102 /2017 . (XII. I 9.) hathrozata

a K6pvisel6-testiilet 2018. 6vi munkaterv6nek elfogadfsa

Kissik6tor Kozs6g Onkorm6nyzattnak K6pviselo-testi.ilete a2018.6vi munkaterv6t elfogadja
az eloterjeszt6s szerint.

Felkdri a testiilet a polg6rmestert, hogy a testiileti Dl6sek osszehiv6s hrol a munkatervnek
megfeleloen gondo skodj on.

Hatririd6: folyamatos
Felelos : Kocsik Lhszlo polg6rmester

A munkaterv a jegyzokrinyv mell6kletdt kepezi.

5.1 Javaslat ^ Telepiil6sk6p Arculati K6zikdnyv el6zetes munkaanyag
megismer6s6re, elfo gad6sf ra

Kocsik Liszlo polg6rmester titjekoztatja a kdpvisel6 testiiletet, hogy a Telepiildskdpi Arculati
KdzikdnyvrSl sz6l6 elozetes munkaanyagot a meghiv6val egytitt a kdpvisel6k megkapt6k, 6s
kdri mondj6k el vdlemdnytiket.

Hatirozati javaslata:
Kissik6tor Kozsdg 0nkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testi.ilete a bemutatott Telepiil6sk6pi
Arculati Kdzikdnyv dokument6ci6jfhanfoglaltakkal egyet6rt, igy aztelozetesen elfogadja.

A Testiilet felkdri a Megbizott Konszenzus Pann6nia Zrt.-t a vonatkoz6 korm6nyrendelet
szerinti v6lemdnyezdsi elj6r6s lefolytat6sdra ds a be6rkezett v6lemdnyeket figyelembe v6ve a
Telepril6skdpi Arculati K6zikdnyv v6glegesit6s6re.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgirrnestert, hogy gondoskodjon a Telepiil6skdpi
Arculati K6zikonyv elk6szitds6hez kapott dllami t6mogat6s elsz6mol6sa miatt az elkeszitl,s



tfugyfhan k<itcitt Megbiz6si Szerz6dds szerinti dijak legk6s6bb 2017. december 31-ig tort6n6
kifizetdsdrol,

Hozztsz6lits nem l6v6n a polg6rmester szavazdsra k6ri a k6pvisel6ket, melynek
eredmdnyekdpp 4 fo jelenl6v6 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tarr6zkodds ndlkiil
meghozza az alabbi hatfu ozatot.

Kissikdtor Kiizs6g Onkormrinyzat K6pvisel6- Testiilet6nek
103 12017 . (X[. I 9.) hathrozata

Teleiil6sik6pi Arculati K6zikiinyv el6zetes elfogaddsa

Kissikritor K<izs6g Onkorm6nyzatfnak Kdpvisel6-testiilete a bemutatott Telepiildsk6pi
Arculati Kdzikonyv dokument6ci6j6ban foglaltakkal egyetdrt, igy aztel6zetesenL elfogadja.

A Testiilet felk6ri a Megbizott Konszenzus Pann6nia Zrt.-t a vonalkoz6 korm6nyrendelet
szerinti vdlemdnyez6si elj6r6s lefolytat6sdra es a beerkezett vdlemdnyeket figyelembe v6ve a
Telepril6sk6pi Arculati Kdzikcinyv v6glegesit6s6re.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy gondoskodjon a Telepiil6sk6pi
Arculati K6zikonyv elk6szit6s6hez kapott 6llami tdmogaths elsz6mol6s a miatL az elkeszitl,s
tdrgyilban kdtott Megbizrisi Szerzodds szerinti dijak legkds6bb 2017. december 31-ig tcirt6n6
kifizet6sdrol.

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Kocsik Ldszlo polg6rmester

Inditvdnyok, javaslatok, aktuflis feladatok.

Javaslat a magdnszemdlyek kommundlis addjdrdt szdl6 hnkormdnyzati rendelet
mddosittisdra

Kissikdtor Onkorm6nyzatinak 1512017. (XIL20.) rendelete, mely a magiins zemelyek
kommun6lis ad6jar6l sz6l, visszamen6leg 2015. augusztus 26-t6I kieg6sziil azzal, hogy a
be6pitetlen belteriileti foldtertiletek (telkek) tulajdonosai a megrillapitott ad6m6rt6k 50%-At
kritelesek megfizetni.

Ismertet6s ut6n kdri a k6pviselok vdlemenydt, a maga rlszeroljavasolja a rendelet-tervezet
elfogad6s6t.

A kdpvisel6k a mag6nszemdlyek kommun6lis ad6jdrSl szolo rendelet rm6dositris6val
egyetdrtenek.

Hozztsz6l6s6t egyetlen k6pvisel6 sem jelzi, ezdrt a polg6rmester szavazdsra k6ri a testiiletet,
melynek eredmdnyekdppen 4 f6 jelenl6vo k6pviselo, 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s
tart6zkod6s n6lkiil megalkotj6k az alabbi rendeletet:

6.t



Kissikdtor Kiizs 6 g Onkormdn y zata K6pvisel6-testiilete
15 l20ll . (XII.20.) iinkorm6nyzati rendelete a
8/2015.(VIll. 26.) iinkormf nyzati rendelete

a magiinszem6lyek kommunrilis adr6,j 616l m6dosit6s 616l

Kissikdtor Kdzsdg Onkormdnyzat Kepvisel6-testiilete (tov6bbiakban: K6pvisel6-testiilet) a
helyi ad6r6l sz6l6 1990.6vi C. tcirv6ny (tovrlbbiakban: Htv.) 1.$ (1) bekezdds6ben 6s 6- g-
6ban kapott felhatalmazis alapjtn az Alaptdrveny 32. cikk (1) bekezd6s a) es h) pontj6ban
meghat6rozott feladatkdr6ben Kissikdtor (iizs6g Onkormr[nyzata K6pviseld-testiilete
8/2015.(VI[. 26.) iinkormhnyzati rendelete a magdnszem6lyek kommundlis adt6jrir6l
mddositfsdr6l a kovetkez6ket rendeli el:

1.$

Kissikdtor Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilete 8/2015.(VIIL.26.) iinkormfnyzati
rendelete a magdnszem6lyek kommundlis ad6jdrril kieg6sziil a2/A. $-sal.

A be6pitetlen belteriileti fiildteriiletek (telkek) tulajdonosai a megfllapitott adr6m6rt6k
50 o/o-itt kiitelesek megfizetni.

2.$

A rendelet a kihirdetdst kdvet6en l6p hatillyba, rendelkez6seit 2075. aug. 26-t6l kell
alkalmazni.

Kocsik Liszlo
polg6rmester

A rendelet kihirdetdsre keriilt 2017. dec.20-6n.

Henyecz S6ndom6
jegyzo

- Szdnddk nyilatkozat

Kocsik Lilszlo polgdrmester elmondja, hogy az Onkormfinyzat Eur6pai Uni6si t6mogat6sb6l
eredm6nyesen pfiydzott a Kissik6tori szennyvizhillSzat ki6pit6s6re. A munk6lirtok v6rhat6an
ez ev tavasztn kezdodnek ds a pr6baiizem 2018. szeptemberdben elindulhat. Az rijonnan
meg6piilt szennyvizrendszer iizemeltetdsdre sem joga sem szakmai kapacitds;a nincs, ez6rt



javasolja a Kdpvisel6-testiiletnek, hogy a szennyvizrendszer iizemeltet6sdvel az ERV Zrt.-t
bizzftkmeg egy b6rleti szerz6d6s keret6ben.

Hat6rozati javaslata:
Kissik6tor Kdzsdg Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet szdnddka, hogy a yp6-7.2.12-16
palyitzali konstrukci6 keret6ben megval6sul6 Egyedi szennyvizkezel6s keretdiben meg6piil6
szenrryvizhti6zat tizemeltetdsdt b6rleti dij elle rdben azERV Zrt. rdszlte 6tadja,

HozzitszSlits nem l6vdn a polg6rmester szavazilsra k6ri a kdpvisel6ket, melynek
eredmdnyekdpp 4 fo jelenl6vo 4 igen szavazattal. ellenszavazat es tartozkodds ndlktil
me ghozza az alitbbi hatitr ozatot.

Kis s ik6to r Kiizs 6 g O nko rm r{n y zat Klpvis el6- T estiilet6nek
l0 4/2017 . (XII. 1 9.) hatfrozata

Sz6nd6knyilatkozat

Kissikdtor Kozsdg Onkorm6nyzat Kdpviselo-testiilet sztnddka, hogy a yp6-7.2.12-16
piiyhzati konstrukci6 keret6ben megval6sul6 Egyedi szennyvizkezeles keretdben meg6piil6
szennyvizhii6zat tizemeltet6sdt bdrleti dij ellendben az ERV Zrt. ftszdre dtadia.

Hatdrido : 6rtel emszeni
Felel6s : Kocsik Liszl6 polg6rmester

- Miiszaki szakirtdi dfj

A Kissikritor Kdzseg Onkorm6nyzata 6ltal inditott perben, mely a ki nem fizetett
,,Falumegrijitds" piiyitzat miatt kezdoddtt a Borsod-Abaij-Zempl6n Megyei Kozigazgatfusi
Bir6s6gon. Az i.igyben elj6r6 biron6 mriszaki szakerto kirendel6sdt Lezdemdny"ri". A
muszaki szak6rto szakertor dija 200.000 forint, melyet elore kell megfizetni 6tutal6ssal a
bir6s6g itltal adott szitmlaszlmon. A polg6rmester keri a testiilet hozzdjarul1sdt a szak1rtoi dij
megfrzetdsehez.

Hatdrozatr javaslata:
Kissik6tor Kozsdg Onkormanyzat Kepviselo-testtilet ddnt6se, hogy a JHAT-JF/I 0912 (2017)
iktat6sz6mon fut6 bir6s6gi elj6r6shoz kirendelo mriszaki szakdrtoi dijat ( bruttri ZOO.OdO,-ftj
kolts6gvet6se terhere biztositj a.

Felkdri a polg6rmestert, hogy a mriszaki szakertbi dij utal6s6r6l gondoskodjon.

Hozzfszolits nem ldv6n a polgd.rmester szavazhsra kdri a k6pvisel6l<et, melynek
eredmdnyekdpp 4 fd jelenl6vo 4 igen szavazattal, ellenszavazat 6s tart6zrkodds n6lktil
me ghozza az althbi hatfu ozatot.

Kissikf tor Kiizs 69 onkormrln y zat K1pvisel6- Testiiletdnek
105 12017 . (X[. I 9.) hathrozata

Mtiszaki szak6rt6i dij



.Qnkgrm{yzat Kepviselo-testiilet ddnt6se, hogy a JHAr-,IF/1 0gl2 (20t7)
bir6s6gi elituilshoz kirendelo mtiszaki szaklrt{i dijat ( brutt6 zoo.odo,_rtj
re biztosida.

Felkdri a polgiirmesterl, hogy a mriszaki szakertoidij utal6s6r6l gondoskodjon,

Hat6rid6: azonnal
Felel6s : Kocsik Lilszlo polgdrmester

- Kormdnyzatifunkcif hiegdszitis

Kocsik Lriszl6 po
A 12t2014.
onkor;n; K #.J:i'rT:f;il')#l E'"rT'IrTfiiggeldke tartalmazza az dnkorm ilnyzat 6ltal ellitand6 feladatok korm6nyzati funkci6kszerinti besorol6s6t.

Szriksdges kiegdsziteni a 052020 Szennyviz gyijtese, tisztitdsa, elhelyezesie kormdnyzatifunkci6 szitmmal.

A vdltoztts miatt k6rem, hogy a jelzett fiiggeldket a fenti viiltozks szerint elfogadnisziveskedjenek.

Hatdrozati javaslat:

el6-testiilet diintdse, hogy az SZMSZ 2. ftiggel6kben
kiegdsziil a 052020 Szettnyviz gyrijtdse, tisztit6sa,

Ez6'ltal a 2' ftiggeldkben szereplo II. dnkormiinyzat alaptevdkenysdg6nek korm1nyzatifunkci6k szerinti besoroliisa az alabbi:

Kormitnyzati funkci6 sz6m

01 1 130

013320
01 3350

041231
04t232
041233
041236
045 1 60
05 1 040
052020
063020

Megnevez6s

<inkormrinyzati hivatalok jogalkot6 6s
vdkenysdge
6s -mrikcidtet6s

Az dnkorm iny zati vagyonnal v aro gazditrkod6ssal kapcsolatos
feladatok
Rcivid idotartamri kozfo glalk oztatils
Start-munkapro gram - t6li kcizfo gl alkoztat6s
Hosszabb id6tartamri kdzfoglalk oztatils
O oztatisrprogram
K utak tizemeltetdse, fenntart6sa
N d6k kezel6s e, irtalmatlanitfusa
S zennyv iz gytij t6 s e, tisztitils a, el he I ve z 6 s e
Viztermelds,- kezelds, - ell6tas

l0



0640 1 0

06601 0

066020
082044
082091
t04037
082092

Kdzvil69ft6s
Zcildteri.ilet kezel6s
V6ro s -, kdzseggazd6lkod6si e gy6b szol gilltat6sok
Kdnyvt6ri szolg6ltatrisok
Kdzmtivelodd s-kcizd s sd gi d s t6rsadalmi r6szv6tel fej le szt6 s
Intdzm6nyen kivtili gyermekdtkeztetds
Kdzmrivel6dds-hagyomdnyos k6z6ss6gi kultur6lis 6rt6kek
gondoz6sa

k6pvisel6,ket, melynek
es tartozkod6s ndlktil

HozzitszSrhs nem ldv6n a polg6rmester szavazilsra kdri a
eredmdnyekdpp 4 fo jelenl6vo 4 igen szavazattar, ellenszavazat
me ghozza az alilbbi hat6r o zatot.

Kissikritor Kiizs6g Onkormrin yzat K1pvisel6- Testiilet6nek
106 /2017 . (XU. I 9.) hatilrozata

Kormfnyzati funkci6 kieg6szit6s

elo-testtlet ddntdse, hogy az SZMSZ 2. fiiggel6kben

.kieg6sztil 
a 052020 Szennyviz gyrijt;6se, tisztitfusa,

Eziital a 2. ftiggel6kben szereplo IL cinkorm6nyzat alaptevdkenys6gdnek. korm1nyzati
funkci6k szerinti besorolisa az al6bbi:

Korrnilny zati funkci 6 szrim

01 1 130

013320
01 3350

041231
041232
04r233
041236
045r60
05 1 040
0s2020
063020
064010
0660 1 0

066020
082044
082091
r04037
082092

Megnevezds

Onkormdnyzatok 6s cinkorm6nyzati hivatalok jogalkot6 6s
6ltal6nos igazgatilsi tevdkenys6ge
Kciztemeto fenntartils ds -mtikridtetds
Az onkorm ilnyzati vagyonnal v alo gazdilrkodrissal kapcsolatos
feladatok
Rovid idotartamri k<izfoglalk oztatfus
Starl-munkapro gram - t6li kci zfo glalko ztat6s
Ho sszabb id6tartamri kdzfo glalk o ztatis
Orsz6go s kozfo glalk o ztatdsi pro gram
Kdzutak, hidak, al agutak tizemeltetdse, fenntart6s a
Ne m ve s zd lye s hul I addk kezel d s e, furtalmatlanitils a
S zenny v iz gytij td s e, tisztitds a, el he I ye z d s e
Viztermelds,- kezel6s, - ell6t6s
Kcizvil6gitds
Zrildteriilet kezelds
Viiro s-, ko zse ggazddlkod6si e gy6b szo I g6ltatrisok
Kiinyvtdri szol giiltat6sok

Kcizmtivel6dd s -kdzd s sd gi d s trirs adalmi r 6szv etel fej le szt6s
Intezmdny en kivtili gyermekdtkeztetd s

Kdzmrivelodds-hagyom6nyos kciz6ssdgi kurtur,6ris 6rt6kek
gondoz6sa
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Hat6rid6: azonnal
Felelos: Henyecz Sandorn6 jegyzb

- fithaszndtat

Kocsik Laszl6 polgrlrmester ismerteti az rithaszn6lattal kapcsolatos beadv6nyt.
A Kepviselo-testiilet megvizsg6lj a a panasz orvosl6s6nak lehet6s6g6t.

Tcibb napirendi pont, hozzdsz6lds
folytatj a tov6bb munk6j 6t,

nincs a nyilt testtileti til6sen, ezdrt a testtilet zrirt iil6sen

IK

$NKo4.

t2


