
Jeeyzőkönyv

Ké szült: Kissikátor közsé g l(issikátor Közsé g Önkormány zatánaL< lrivatali lrelyisé góben' az

önkormányzat Ké pviselő_-testületé n ek 2020, szeptember 1, napján 09,00 ór,átó1 megtartott

ké pviselő-testiileti iilé sé n,

Az ülé s helye : Kissikátor Közs é  g önkorrnány zaí ának lrivatali helyis ó ge

Jelen vannak: I(ocsik Lászlő Polgármester

dr. SallaiAttila jegyző

I(ocsik Szabolcs telepiilé si ké pviselő

Losortcziné l(antaBarbara telepiilé si ké pviselő

Maruzsi János telepiilé si kópvisclő

Montvainé  Mede Helga települé si ké pviselő

Jegyzőkönyvvezető: Póternó Molnár Renáta

Kocsik Lász|őpolgármester köszönti a megjelenteket, majd rnegállapí tja a testr"ilet lratrirozat

ké pessógót, rnivei 5 fő kópviselőből 5 fő jelerr van,

Ezutánismerteti a meglrí vó szerinti rrapirendi pontokat

r.lBeszámolóalejártlratáridejűhatfuozato|<vé grehajtásáról

Előte{ esztő : I(ocsik Lászlő po1 gármester

2,1Javaslatatelepülé sitánrogatásróIé sazegyé bszociálisellátásokr.ólszólórerrdelet
módosí tására

E lőterj esztő : I(ocsilt Lászlő polgármester

3.1 incií tvárryok,javaslatok

A polgárrnester napirendi pontokra vonatkozó javaslatát a ké pviselők egyharrgú rlag elfogadják

az alábbial< szerint:

1.1Beszámolóalejárthatáridejűhatározatokvé grehajtásáról

Előterj esztő : I(ocsik Lászlő polgárrnester



z,l

3,1

Javaslat a települósi támogatásró l é s azegyé b szociális ellátásol<ról szóló rendelet

rrródosí tására

Előtelj esztő : I(ocsik LászIő polgármester

Indí tványok, j avaslatok

A ké pviselő testiilet rátór a tárgyalandó napirendi pontokra,

t.tBeszámolóalejárthatáridejűhatí rozatokvé grehajtásáról

Kissikátor I(özsé g Önkorrnárryzata Ké pviselő-testületé rrek

28 l 2020. (VII.2 8,) hatőrozaí a

Ellenőrzé si j elenté s eifo gaclása

Kissikátor l(özsé g Önkorrnányzata l(é pviselő-testtileté nek

,: 
í :?^rJJl 3 3 J lJ ffi :í i|1 u, u a.o,, Kö n yv tár b e s z á m o l ój á rr a l< e l fo g a c1 á s ár Ó 1

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtileté nek

3 0 l 2020, ryrI. 2 8.) határ ozaí a

Kamera rendszer kié pí té sé rő1

Kissikátor I(özsé g Örrkormányzata Ké pvi selő-testületé nek

ii_,,'rl;í #"',,*"]};r;;í ?il",onu"ő megvásárlása cí mii pá|yázatbcrryiljtásáról

Kissikátor Közsé g Önkormányzata l(é pviselő-testtileté nek

32 l 2020. (VII. 2 8,) haí ár ozaí a

Bari lré rr lakhatási tárlogatása

Kissikátor Közsé g Önkorrnányzata Ké pviselő-testiileté nek

33 l 2020. (VII.28,) határ ozata

Varga Eva laklratási tárnogatása

l11rntlnclja. lrogy az isInet,teictt határozatban í bglaltal< vógrelra jtás|a l<cr"i_illc1<,

2.t Javaslat a települé si támogatásról é s az egyé b szociális ellátásokról szóló rendelet

módosí tására

KocsikLász|őpolgárrrresterelmonclja,hogyatelepülé si.tánrogatásrólósazegyé bszociális
ellátásokról ,róto ...,.,J.let-tervezet.i u refuir.lők á rneghí vóval együrtt rllegl<aptirk' isrr-rerteti

azt.



Isnrerteté s után ké ri a ké pviselők vé lemé nyé t, a

elfogaclását,

A ké pviselök a települé si tárnogatásról é s az

*OOo.irarauaI egyeté rtenek,

naga ré szé rő'l j avasolj a a rendele t,terv ez,et

egyé b szociális eiiátásokról szóló rerrdelet

Hozzásző|áSl-IelTllé vé napolgármester,,uyv7la3ra-.ké t.ial<é pviselőket,'nrclynel<
eredrrré rryeké ppen s io 1eientovo, s ig"u-'rru;uratta1, ellens )u''u'ul Ós tartózkoclás né lk|il

,r,,e gutkotJ u az a\ábbi tenclel etet:

KISSIKÁT.R KöZSú G öNKoRTfr)I"Öxnpvt sEt-Ó-rnsrÜt'['TENEK

önronmÁNyz,lrr RENDBLET E

a települé si támo8atásokrol#í ",fJ"ffil;l*r,jT",T:I;í i,"u,u 
3/2015, (IL11,)

Kissikátor Közsé g önkormány zatáwak Ké pviselő-testiilete a szociáiis igazgatásrÓl Ós

szociális ellátásokr.ól-Jáio ,ónr. o"i rii.'itiruonY 1, s tzl uer"zcles1|1' 10' § (1)

bekezdé sé ben.25. § (3) bckezder,rrl ponuiban^26,§-uun, ar) u 
'jl 

bckezclósé bcn' 45' § (1)

bekezdé sé ben,48. § i+; u.t.rouru9"",fil§ öój u,t"áeJo,", á ,32,§ (4) bekezdé s a) é s

g) pontjában é s a ]i+lB. s-u* r.upou'i.irr), atÁozás ut*Plin oL AlaPtárvé nY^32' oikk (2)

bekezdé sé ben é s ú ugynrlr.."ág h^elyi ;;;r"rzaí airő|.'.)oiJ zoir' é vi CLXXXXIX'

törvé rry 13. § (1) üórezaes 8.-8a. Ö;;;;eghatározott 
felaclatkÖré ben eljárva a

következőket rendeli el:

t.§Atelepillé sitárrrogatásokÍ ó1::azegyé bszooiá]i1^3llátásokrólszőlő3'l2O)'5.(il.1l.)
önkormányzati rendelet]a továbbialó# o?1,á,r,0 3, § pli,i""Jcse er következő e) ponttal

egé sziil ki:

,,e) időskorirak támogatása"

2'§ARendelet4.§(6)bekezdé sé benaz,,Szt.l0.§(2)-(5)bekezclé sé ben''szövcgré sz
rr.ryeU" az,,Szt,10, §-ban" szöveg lé p,

3, § A Rendelet 8/A, §-a helyé be a következő rendelkezé s lé p:

,,8iA.§(l)Tané vkezdé shezkapcsolódótámogatásb.anré szesürlatelepiilé serrbejelentett
lakcí rnmel rendelkező óvodai ".riüru.- 

rZsz"stilő,'ilr;i;;"' isú iai' közé Piskolai

tanulnrányor,., r"rvr.,o é s aztigoroto-ffinck törvóny". k;;;i,.;iŐlc^-valarrrint a t'clsőfokir

nappali ,uro,o,Il''ii-r,r",ái' i3r",.l"i'rÜl'1,i1":i::imLi.Jl.'liJ"r[ii:]lid:',i;I
hází artásában ui,""gy főie jutó lravi jövedelem nem ert

i.gr.ir.UU összegé nek hú sszorosát,



o}ff:H,,;:T" 
ffi :,}:;S Ze S ü l ő gy.:,T.k eS eté b en : 2 0. 0 0 0, _ Ft/ gy errrr ck/é v

b) általános iskolai tanl,manyor.á, roryruiJ gY.r..r. eseté ben: 30,000,_ Ft/gyerrnek/é v

c) közé piskorul tunuin,,ányor.ut roryuto gy,i,i,,"r, 
",ter,en:,40,000,_ 

Ft/gyermek/é v

d) felsőfokű 
".oo.,i^;;;;"uto, 

t utigutót j;;;i;;"nYuun álló fiatal felnőtt: 60'000'- Ft/é v'"

4. § A Rendelet a következőt B/B, §-sal egé szül ki:

,,B/B.§.ldőskorűaktárrrogatásací rrré n10.000,.Fté rté kűé leln-iiszercsolnagtámogatásban
ré szesül a települé sen bejelentett lakcí mmet renjekező 60, é letóvót betöltött szcmé ly, zrkinek

aháztafiásában azegy főre jutó lravi jou.a.t.n, nem é ri el az Öregsé gi nYrrgclí i nrindenkori

legkisebb összegé nek hú sszorosát,"

5'§Ezarencleletakilrirdeté sé tkövetőnaponlé phatálybaé saz'.aztkör,etől]zrpollhatályát
veszti.

3.1

kocsik Lászlő
polgármester

Indí tványok, j avaslatok

dr. Sallai Attila
jegyző

Kocsik L6sz|ő polgárrrrester ismerleti a ké pviselő-testülettel, hogy l(issikátorban is egYrc

gyakrabban lőtnt az utcán kóborló ebeket, ezeknek ugyan. ttttcttrcto gzlzdáí l< vtrnnak ós

felszólí tásra általában be í s zárját< az aliatokat a saJát ingatlanrrk tcr|ileté re' de ettől

függetlenül a polgaÁester javasor:u, r,ogv ro,on" M,ntőkutyás Alapí tvánnyal l<össtink

szerződé st,lriszen megtöfié nlret, hogy az ö1ko,rmányzaí nakkell befogatnia é s elszállí tatnia az

utcán kóborló ebet, ebeket,

Határozati javaslata: v L,^_.:^,.'A +....tii]r,tónr:1< rltintóse . hog1, ir K,arattcs

KissikátorKözsé gÖnlrormányzataKópvisolő-te9titeliio|döntóse,hog;,a
Mcntőkutyirs Alapí tvány (3100 Salgóta'á;i"i"."rr.l ú t 14.) illtal l(i.jlclijtt szc.zÖdÓs lartirlnát

tlegismcrtc, é s clí ilgailjo, lr*llrut n.|,nu,r,iu'u'i,rigárnr.rr*.í , 1,,ngy í ,r gycplTlcslori t,claclatol<

.tt,norarOt szóló nreql,crrilclé st aláí r,ja,

Hozz,ász.Iás ncnl lóvón a polgármoster: szttvttzá sra ké ri a kóPvisolilket' trrclYtrck

ct.cclmótryckóppcn 5 í ij jclcnlóvő, 5 ig.n ,rouorirttal, clletrs'Z,aYtL7.L.l Ós tartóz-kcrc]ris rrÓlltiil

m.eghoz,za az alábbi határozatot:



Kis s ikátor Közs é g önko rm ány zata Ké Pvis elŐ-testÜleté nek

3 4 t 2020, (IX, 0 1,) határ ozata

ebrendé szeti feladÁt euatáser a szerződé s megköté sé ről

Kissikátor t(özsé g önl<ormirnyzata Ké pviselő_testülelerrek clörrlé se, hogy a

Mentőkutyás Alapí tvány (3r_o!.Salgótafiir"r. irr"".i o, 
11.) 

által külclött szerződé .s

tnegismerte, e, .rr"J"óa. Fellratairrrii-^-'" Polgárn-restert' lrogY a gYePnrestert

"iií rararOr 
szóló megrerrdelé st a|áí lia

Felelős : Kocsik LászIő pol gármester

Határidő : é rtelemszerű

Ka.ritt-tcs

tartalnTiit
1'claclatok

Több napirendi pont, hozzásző|ás nincs a nyí lt ülé sen, ezé rt atestÜlet a zárt Ülé sen folYtatja

tovább a munkáját,

-í :,---Í -- -k-,T.-'-.-..-..-.-

dr. Sallai Attila
jegyző

ft*,a,a 
ö4e\

gffi3


