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amely ké szült Kissikátor Közsé gi Önkormányzat Ké pviselő - Testülete 2017. augusztus 29.
napján 9.00 órától megtartott rendkí vüli ülé sé ről.

Jelen vannak: Kocsik László polgármester

Kocsik Bertalan alpolgármester

Maruzsi János

Molnár Tibor

települé si ké pviseló

települé si ké pviselő

Henyecz Sándorné  jegyző, egyben jegyzőkönywezető

Távol maradt:  Kovács László települé si ké pviselő, akik távolmaradását előzetesen jelezte a
polgármester felé .

Kocsik László polqármester 9.00 órakor megnyitja az ülé st, köszönti a ké pviselő - testület
tagjait é s a jegyzőt. Megállapí tlaaz ülé s határozatké pessé gé t, mivel a 5 fő ké pviselőből4fő
jelen van. Ezt követően ismerteti az ülé sre javasolt napirendi pontokra vonatkozó javaslatát.

1./  Javaslat a helyi né pszavazás kezdemé nyezé sé hez szüksé ges választópolgárok számáról
rendelet elfogadására

előteriesztő:  Kocsik László polgármester

2.1 Javaslat a Kistelepülé si önkormányzalok alacsony összegű fejleszté seinek
tá mog atásához kapcsolódó pályázaton törté nő ré szvé tel re

előteriesztő:  Kocsik László polgármester

3./  lndí tványok, javaslatok, aktuális feladatok

A napirendekre vonatkozó javaslatát a ké pviselők egyöntetűen elfogadják az alábbiak
szerint:

í ./  Javaslat a helyi né pszavazás kezdemé nyezé sé hez szüksé ges választópolgárok számáról
rendelet elfogadására

előteriesztő:  Kocsik László polgármester

2.1 Javaslat a Kistelepülé si önkormányzatok alacsony összegű fejleszté seinek
tám ogatásához kapcsolódó pályázaton törté nő ré szvé tel re

előteriesztő:  Kocsik László polgármester

3./  lndí tványok, javaslatok, aktuális feladatok

Ezt követően ráté rnek a tárgyalt napirendi pontokra.



1./  Javaslat a helvi né pszavazás kezdemé nvezé sé hez szüksé qes választópolqárok
számáról rendelet elfoqadására

Kocsik László polgármester ismerteti az előterjeszté st a helyi né pszavazás
kezdemé nyezé sé hez szü ksé ges választópol g árok számáról szóló rendelethez.

Ké rdezi, hogy van-e é szrevé tel, ké rdé s az í rásos anyaghoz.

Hozzászólás nem lé vé n a polgármester szavazásra ké ri a ké pviselőket, melynek
eredmé nyeké pp 4 fó jelenlé vő, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül
elfogadta az alábbi rendeletet:

Kiss i kátor Közsé g Ö n kormá nyzat Ké pviselő-testü Ieté nek
1 0l 20'17 . (Vl I  1.27. ) ön kormányzati ren delete

helyi né ps zav azás kezdemé nyezé sé hez szü ksé ges vá lasztópol gárok számáróI

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú  mellé kleté t ké pezi.

2./  Javaslat a kistelepülé si önkormánvzatok alacsonv összeqű feileszté seinek
támogatásához kapcsolódó pálvázaton törté nő ré szvé telre

Kocsik László polgármester a Kistelepú lé si önkormányzatok alacsony összegű
fejleszté seinek támogatásához kapcsolódó pályázaí on törté nő ré szvé telre vonatkozó kií rást
ré szletesen ismerteti. Elmondja hogy 1 millió forintra lehet itt pályázni a pályázali alcé lokra.

Határozati iavaslata

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testület dönté se, hogy a Kistelepülé si
önkormányzatok alacsony összegű fejleszté seinek támogatásához kapcso| ódó pályázaton
ré szt kí ván venni. Támogatást igé nyel a telepüIé s belterületé n ú t, hí d vagy járda é pí té sé re,
felú jí tására, karbantartására, é s ví zrendezé si é s csapadé kelvezeté si rendszer kié pí té sé re,
felú jí tására alcé lokra.

Hozzászólás nem lé vé n a polgármester szavazásra ké ri a ké pviselőket, melynek
eredmé nyeké ppen 4 fő jelenlé vő, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül
meghozza az alábbi határozatot.

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek

65 l2OL7 . (V! l1.29.}  határozata
Kistelepülé si önkormányzatok alacsony összegű fejleszté seinek támogatásához

kapcsolódó pályázat

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő{ estület dönté se, hogy a Kistelepülé si
önkormányzatok alacsony összegű fejleszté seinek támogatásához kapcsolódó pályázaton
ré szt kí ván venni. Támogatást igé nyel a települé s belterületé n ú t, hí d vagy járda é pí té sé re,
felú jí tására, karbantartására, é s ví zrendezé si é s csapadé kelvezeté si rendszer kié pí té sé re,
felú jí tására alcé lokra.

Határidő: 2017. szept. 7,

FeIelős: Kocsik László polgármester



3./  ! ndí tvánvok. iavaslatok. aktuál is feladatok

a) Táié koztatás az iskolakezdé si támooatásról

Kocsik László polqármester tájé koztatja a ké pviselőket, hogy a helyi rendelet szerint az
iskolakezdé si támogatás kifizeté sre fog kerülni október hónapban. Előtte a szüksé ges
iskolalátogatási igazolások beszerzé sé re fogja fel h í vn i a szü lőket.

b) ldősek estie

Kocsik László polgármester elmondja: az é vről é vre megrendezé sre kerülő idősek
estjé nek idópontját é s az ehhez szüksé ges költsé gkeret meghatározását ké ri a ké pviselő-
testülettől, Határozati javaslata:  2017. október 21-é n idősek estjé t megrendezi az idősek
estjé t a 60 é ven felüli kissikátori lakosok ré szé re, ehhez 150.000,- Ft-ot biztosí t.

Hozzászólás nem lé vé n a polgármester szavazásra ké ri a ké pviselőket, melynek
eredmé nyeké ppen 4 fő jelenlé vő, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül
meghozza az alábbi határozatot:

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviseIő-testületé nek

661 2OL7 . (Vt t t.29.) hatá rozata
!dősek estje

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testület dönté se, hogy 2017. október 21-é n az
idősek estjé t megrendezi a 60 é ven felüli kissikátori lakosok ré szé re, ehhez 150.000,- Ft-ot
biztosí t.

Határidő: 2017. október 21.
Felelős: Kocsik László polgármester

c) Mikulás est

Kocsik László polgármester tájé koztatja a jelenlé vőket, hogy az idé n is megrendezé sre
kerül a mikulás est. A műsort a megyei könyvtár szervezé sé ben fellé pők biztosí tják é s ők
gondoskodnak a Té lapóról is.

d) Támoqatás

Kocsik László polqármester ismerteti a helyi Római Katolikus Egyházközsé g ké relmé t,
melyben támogatást ké rnek a működé si költsé gük fedezé sé re. Határozati javaslata:  a helyi
Római Katolikus É gyházközsé g működé si költsé geihez 20.000,- Ft támogatást biztosí t,
Felhatal ma zza a polg ármestert a tám og atási megál lapodás aláí rására.

Hozzászőlás nem lé vé n a polgármester szavazásra ké ri a .ké pviselőket, melynek
eredmé nyeké ppen 4 fó jelenlé vő, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül
meghozza az alábbi határozatot:



Kissi kátor Közsé g Ön kormá nyzata Ké pviselő-testü !eté nek

67 l2OL7 . (Vt l t.29.) határozata
Római Katolikus Egyházközsé g támogatása

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testület dönté se, hogy a helyi Római Katolikus
Egyházközsé g működé si költsé geihez 20.000,- Ft támogatást biztosí t. Felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megál lapodás aláí rására.

Határidő: 2a17. szeptember 30.
Felelős: Kocsik László polgármester

Több napirendi pont, hozzászólás n a polgármester bezárja.

W* d
polgármester

Henyecz Sándorné
jegyző



Kissikátor Közsé g Onkormányzat Ké pviselő-testületé nek

70 l20l7 (VI I I .30.) önkormányzati rendelete

A h elyi né p szav azás kezdemé nyezé s é h ez szüks é  ges választóp olgárok számár Ől

Kissikátor Közsé g Önkormanyzat Ké pviselő-testülete a né pszavazás kezdemé nyezé sé rŐI , az

európai polgári kezdemé nyezé sről, valamint a né pszavazási eljárásról szőlő 2013. é vi

CCXXXVI I I . törvé ny 92. §-ban kapott fe\hatalmazás alaplán, az Alaptöwé ny 32, cikk (1)

bekezdé s a) pontjában meghaté nozott feladatköré ben eljarva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Helyi né pszavazást a települé s választópolgárai

v álas ztóp o l gár kezdemé ny ezhet.

2.§

25 oÁ-ának megfelelő számú

(I )Ez a rendelet a kihirdeté sé t követő napon lé p hatályba.

(2) Hatá| yát veszti Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete 9l200L
(IV.19.) számí rendelete a helyi né pszavazásról é s né pi kezdemé nyezé sról.

. "'j. r tt] ll."

A rendelet kihirdeté sre került 2017 . augusztus 30-án.



Jelenlé ti í v

2017 . auguszfus 29. napi ké pviselő-testí ileti ülé sen

H,

kocsik Lászlő

Henyecz Sándorné

Kocsik Bertalan

Kovács LászIő

Maruzsi János

Molnár Tibor
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