JEGYZOKoNyv
K6sziilt : Ki s sik6tor ktiz s 6 g Kis sik6tor Krizs 6 g 0nkorm6n y zathnak hivatali helyis6g6ben, az
Onkorm6rryzat Kepvisel6- testtilet6nek 2017. december 27 napjfun 9w 6rdt6l megtartott
"
rendkivi.ili k6pvisel6 testtileti til6sdn.

Az iil6s h elve : Kis sik6to r Ko zs6 g 0nkorm6n
Jelen vannak:

y zatfunakhivatali helyis6 ge

Kocsik Ltszlo
Henyecz S6ndomd
Kocsik
Kov6cs Ldszlo
Maruzsi Jiinos
Moln6r Tibor

Bertalan

Jegyzokdnyvvezet6'.

polg6rmester
jegyzo
alpolg6rmester
telepiil6si k6pvisel6
telepiil6si k6pviselo
teleptildsi k6pvisel6

P6tern6 Moln6r Reniita

Kocsik L6szl6 polgrirmester koszcinti a megjelenteket, majd meg6llapitjaa testiilet hat1rozat

k6pessdgdt, mivel 5 fo kdpvisel6bol, 5 fo kdpviselo jelen van.

Ezutftn ismerteti a javasolt napirendi pontokat:

l.l

T6jekoztat5 a lejarthat6ridejri hatfnozatokvdgrehajtris6r6l
Eloterj eszto : Kocsik Ldszlo polg6rmester

2.1

Inditv6nyok,javaslatok, aktu6lis feladatok.

A

napirendekre vonatkoz6 javaslattfi a k6pviselok egycintettien elfogadj6k az al1bbiak
szerint:

l.l

ri\ekoztat6 a lejarthatdridejri hatilrozatokv6grehajt6sar6l
Eloterj eszt6 : Kocsik LhszIo polg6rmester

2.1

Inditvfnyok,javaslatok, aktu6lis feladatok.

A kepvisel6 testiilet

l./

a napirendi

pontokkal egyet6rt ds r6tdr azokmegthrgyal1s1ra.

Tii6koztat6 a lejilrthatriridejii hatilrozatok v6grehajtris6r6l

Ki s sik6tor Kdzs 69 Onkormrin y zat Kdpv isel6 - Testiilet6nek
I 02/2017 . (XII. 1 9.) hatitrozata
a Kdpviselo-testi.ilet 2018.

6vi munkatervdnek elfogad6sa

Ki s sik6tor Kozs d g Onko rm6n y zat Kepv is el 6 - Te sti.iletdnek

(XII.19.) hathrozata
Teleptildskdpi Arculati Kdzikonyv elozetes elfogad6sa
10312017 ,

Kissik6tor K0zs6g nkorm6nyzat K6pviselo- Testtilet6nek
10412017 . (XII.19.) hatfrozata
Sz6nddknyrlatkozat
Kissikdtor Kozs6g nkorm6nyzat K6pviselo- Testtilet6nek
105 12017 . (XII. 1 9.) hathrozata
Mriszaki szakdrt6i dij
Kissik6tor Kozs6g nkorm6nyzat K6pvisel6- Testiiletdnek
106 12017 . (XII. 1 9.) hatitrozata
Kormitny zati funkci 6 kie 96 szitds
Kissikdtor Kozsdg nkorm6nyzat K6pviselo- Testiiletdnek
l0l 12017 . (XII. 1 9.) hattrozata
K6nya Tibornd lakhat6si tilmogattsa

Az ismerte tett hat6r ozatban

zl

fo

glaltak v6grehajt6sra kertiltek.

Inditvrinyok, j avasl atok, aktu6lis feladatok.

Leader falumegfjitfs
A polgdrmester elmondja, hogy onkorm6nyzatunka Teleptil6si OnkormdnyzatokRendkiviili
T6mogat6sa (REKI) cim:d pillyitzatrabenyijtott t6mogat6si ig6ny6t a dont6shoz6k elfogadt6k
es t6mogattttk, igy a Miskolci Kozigazgat6si 6s Munkaiigyi Bir6s6gon folyamatban ldv6 perek
okafogyottav6ltak. A polg6rmester k6ri a K6pviselo-testriletet, hogy a folyamatban l6v6
pereket vonjrik vissza.
Hattuozatr javaslata:
Kissikdtor Kdzsdg Onkorm6nyzat kepvisel6-testtiletddntds, hogy a Miskolci Kdzigazgat6si 6s
Munkaiigyi Biros6gon 1LK.27.5391201712. sz6mon 6s a 11.K.27.5431201713. szdmon
folyamatban l6vo kozigazgatisi hattrozat bir6s6gi fehilvizsgdlata irdnt inditott pert nem
kiv ttnj a tov6bb folytatni, att6l e16Jl.

A per megszi.intetdse

6rdekdben felhivja a polg6rmestert, hogy a sztiks6ges l6p6seket tegye

meg.

HozzdszSlils nem ldvdn a polgiirmester szavazdsra k6ri a kdpvisel6ket, melynek
eredmdnyek6pp 5 fd jelenldvo 5 igen szavazattal. ellenszavazat 6s tafi6zkodds ndlkiil
me ghozza az alilbbi hattr o zatot:

Kissikritor Kiizs6g Onkormdnyzat K|pvisel6- Testtilet6nek
108 12017 . (XIl.27 .) hah6r ozata
Pert6l val6 el6ll6s

Kissik6tor Kozsdg Onkorm6nyzat kdpvisel6-testrilet ddnt6s, hogy a Miskolci K1zigazgat6si 6s
Munkaiigyi Bir6s6gon 11.K,27.5391201712. szdmon 6s a 11.K.27.5431201713. sz6mon
folyamatban 16v6 kcizigazgatisi hatirozat bir6s6gi feltilvizsg6lata ir6nt inditott pert nem
kiv6nja tov6bb folytatni, att6l el6lI.

A per megsztintetdse drdekdben felhivj a a polgfrrmesterl, hogy a sztiks6ges l6pdseket

tegye

meg.

Hat6rido: azonnal
Felelos: polg6rmester
Tobb napirendi pont, inditv6ny, javaslat, hozzdszSlfus nem l6vdn Kocsik Lhszll polgdrmester
megkciszrini a r6szvdtelt ds 1Ouu 6rakor bez\riaaz [l6st.

jegyz6

