
Jegvzőkönyv

Ké szült: I(issikátor közsé g Kissikátor I(özsé g Önkormányzatának hivatali helyisé gé ben, az
Önkormányzat l(é pviselő-testületé rrek 2020, .iantrár 28, rrapján 09.00 órától rnegtarlott
ké pviselő{estületi ülé sé n.

Az ülé s helye: I(issikátor Közsé g Önkormány zatának hivata|i helyisé ge

Jelen vannak: Kocsik Lász]ő polgárrrrester

Molnár Imre jegyző lielyett eliáró

Kocsik Szabolcs települé si ké pviselő

Losoncziné  KantaBarbara telepü|é si ké pviselő

Maruzsi János települé si ké pviselő

Montvairré  Mede l{elga települé si ké pviselő

Jegyzőkönyvvezető: Pé terné  Molnár Renáta

Kocsik László polgármester köszönti a rnegjelenteket, majd megállapí t|a a testület határozat
ké pessé gé t, nrivel 5 fo ké pviselőből 5 fő jelen van.

F,zután ismerteti a meghí vó szerinti napirendi pontokat

1.1 Beszámoló a lejárt határidejű lratározatok vé greha.itásáról

Előterj esztő : Kocsik Lászlő pol gárrnester

2.1 A2020. é vi költsé gveté st megalapozó dönté sek rneghozatal

Előteriesztó: Kocsik László polgármester

3.1 .Iavaslat az önkormányzaí 2019.é vi költsé gveté sé nek módosí tására

Előterjesztő: Kocsik Lászlő polgármester

4.1 Indí tvárryok, javaslatok



A polgármester napirendi pontokra vonatkozó javaslatát a ké pviselők egyöntetűen elfogadják
azalábbiak szerint:

1.1 Beszámoló alejárthataridejű határozatokvé grehajtásáról

Előterj esztő : Kocsik Lász|ó pol gármester

2.1 A2020. é vi költsé gveté st megalapozó dönté sek meglrozatala

Előteriesztő: Kocsik LászIő polgármester

3,1 Javaslat az önkormányzat2019,é vi költsé gveté sé nek módosí tására

Előterj esztő : Kocsik Lászlő pol gármester

4.1 Irrdí tványok, javaslatok

A ké pviselő testület táí é r a tárgyalandó napirendi porrtokra.

1,1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vé grehajtásáról

K i ss i k zltor I( özsóg () n ko rrná rlyzal K c(1,1i, i sc l (j - t cs1 ti l c tt( nc l<

19l2() l 9. (XlI. l 9.) hatlrrozata
i]clső []jllcrrőrzé si Cso1-1tlrt Kissikirttlr I(()zsclgrc rlcltratkozci 2()2(). óvi bclső cllc:rl(irzósi
m rtn l<atcrlrc

K i ss i kli t trl Kiizsi,g ()ttktl rtll átl},zat Kóllv i sc l ó-tcst ti l ctórrck
80l2()l 9. (XI l. l 9.) hatlrltlz-ata
K i s s i l< li ttl r l( ö zsó g () n k o r I n tin y" l,ztl 2()2() . é  v i tl u n lt a t c r r,, c

K i s s i k ir1 o r K il zsó g ( ) rrk tl r ni i'l rr y, za t K ópv i s c I 
(i - tc s t ij l c t é  ll c l<

8 l /20 l 9. (Xl I. l 9,) hatí rrtrzata

Csupa Fé ny Alapí tvány tiirllogitttisa

Ki ss i kirtor Ki)zsé g () rrktlrrrrárly,zat Kóllv i sc l (i-tcst ii lctóllck

8212019. (X I l, l 9. ) htrtározata

Szcrctet lrónl,c l(()zhaszrrú  Alallí tviirl1, titrrrogatií sit



l:lnronclja. Irogy,az istllcrtctctt Ilatiirozatbirn lilglilltalt vógreha.jtí rsra Itcriiltcl<,

2.1 A2020. é vi költsé gveté st megalapoző dönté sek meghozatala

Kocsik László polgármester elmondja, hogy rninden é vben a költsé gveté st megelőzően a

ké pviselő-testület tárgyé rvre vonatkozóan a bé rleti dí ité teleket megtárgya|ja.

Ismerleti ajelenleg é rvé nyes bé rleti dí iak rrré rté ké t é s ké ri a ké pviselők vé lemé nyé t a jelenlegi
bé rleti dí j akkal kapcsolatosan.

Határozati iavaslata:

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete az Önkormányzaí  tula.idonát ké pező,
helyisé gek bé rleti diját2020.január l. napjával az alábbiak szerint állapí tia meg:

Imaház (Kápolna): Bé rleti dí i elengedé se

Erdőbirlokosság: Bé rleti dí j emelé s 10.000,- Ft/hó helyett l2.000,-Ft/ hó

Önkorrnányzatibé rlakás: Változatlanmarad 15.000,-Ft/hó

Művelődé siHáz: Változatlan marad 20.000,-Ft/nap
2.000,-Ft/óra

É lelmiszerbolt Yáltozat|an marad l8.000,-Ft/lió

A cl(jntóshtlzatalbatt ré sztvci,(j ltópviscl(tk sziitna.;1ii" _5 igcn sza\/azlit. tarttlzl<tlciiis ós
cllctlsu,aviizat nóIl<iili szAvttzils cl,cclttrótll,cl<ó1-11lcll tr tcstLilct az altiblli htttlit,ozitttl1 holl.tl,,.

Kissil<ritor l(özsé g Örr ko rrnárryza t Kópvisclő-tcstü lctónck
l 12020. (1.28.) hatii rtlzata

A 2020. é vi költsé gveté st megalapoző dönté sek meghozatala

Kissikátor Közsé g Önkornrányzat Ké pvise|ő-testülete az Örrkorn,lányzaí  tula.idonát ké pező,
helyisé gek bé rleti diját2020.január l. napjával az alábbiak szerint állapí tja meg:

lmaház (Kápolna): Bé rleti dí i elerrgedé se

Erdőbirtokosság: Bé rleti dí j emelé s l0.000,- Ft/hó helyett 12,000,-Ft/ lró

Önkormárryzatibé rlakás: Yáltozatlanmarad 15,000,-Ft/hó

Művelődé siHáz: Változatlan marad 20.000,-Ft/nap
2.000,-Ftlóra



É lelmiszerbolt Yáltozat\anmarad l8.000,-Ft/hó

I Iatáridő: azontlal
l;c l c l (is : Kocs i l< í ,il,s,tlő ptl l glirIl cstcr

3,1 Javaslat az önkormányzat2019.óvi költsógveté sé nek módosí tására

Kocsik László polgármester elmondja, hogy a2019. é vi költsé gveté si rendelet módosí tásáról
szóló rendelet-tervezetet a ké pviselők a meghí vóval együtt megkapták, ismerteti azt.

Ismerteté s után ké ri a ké pviselők vé lemé nyé t, a maga ré szé ről javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.

A ké pviselők a 2019. é vi költsé gveté si rendelet módosí tásával egyeté rtenek.

Hozzászőlás nem lé vé n a polgármester szavazásra ké ri a testületet, melynek eredmé nyeké ppen
5 fő jelenlé vő ké pviselő, 5 igen szavazattal, ellenszavazaté startőzkodás né lkül megalkotják az
alábbi rendeletet:

KIS§IKÁTOR KÖZSEC ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1 12020.(L29.) rend elete

KISSIKÁTOR KÖZSBCI ÖNXORMÁNYZATÁNAK

ll20l9. (II. 13.) önkormányzati rendelet

az önkorm ányzat 2019. é vi költsé gveté sé ről módosí tásáról

Kissikátor Közsé g Önkormányzat ké pviselő-testülete az Alaptörvé ny 32. cikk (2)

bekezdé sé ben meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré ben, az Alaptörvé ny 32. cikk (1)

bekezdé s f) pondában meghatátozott feladatköré ben Kissikátor Közsóg Önkormányzat 1l20l9.
(II. l3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat2019. é vi költsé gveté sé ről módosí tásáról a

következőket rendeli el:

1. §

A Kissikátor Közsé g Ötlkonnárry,zttí  1 l20l(). (IL l 3.) önkorrrrá tryzati rerrdclet az ötlkonn ányz,at

20l9. é r,i kö[tsé gveté sé riil 2, § (l) bckczcié s lrclyé bc a l<tjvetkező rcndcll<ezé s lóp:



A Ké pviselő-testrilet az önkortlrányzat 201 9. é vi

módosí tottköltsógveté sibevé telé t 202.917.965,-Ft-
ban

módosí tottköltsé gveté sikiadását 202.917.965,-Ft-
ban

a költsé gveté si egyenleg összegé t 0 Ft-ban

állapí tia rneg,

A kiadási főösszegerr belül a módosí tott kiemelt előirányzatokat

47.165.450 Ft Műkiidé si költsé gvetós nródosí tott kiadásai

l6.350.000 Ft Szcnlé lyi.irrttatások

2,517.500 Ft Munkaadól<at terhelő.járLrlókok é s szociális hoz,zá,lárulási acló

23.296.792 Ft Dologi kiadásol<

2.500.000 F't t]llátottak pé nzbeli.jultatásai

2.50l ,158 F't ljgyób mú iködé si cé lú  kiaclások

ebből:

l .l 58 l]lvorrások é s belizeté sel<

Garancia- ós kezessé gválIalásból killzeté s Át I-n belülre

V i sszaté rí tenclő tárrlogatások. kij lcsölr nyú r j tá.sa Á H-rr be l í .il re

Visszaté rí terrdő tárnogatások, kölcsör-r törleszté se Án-n
belülre

500.000 Ft llgl,é b nrűkcjclé si cé lú r tárlogatások Át t-n bcliilrc

Gararrcia- é s kezessé gvállalásb<ll kilrzeté s Át t-n kí vülre

V i sszaté rí terrclő tárnogatások. kölcsön nyú .itása Á l,t-n kí vtil le

Árkiegószí tósck. tánrogatások

Kallattátrrogatirsok

2.000.000 F't llgyé b műköclé si cé lú  tánlogatások Án-n kí viilre

14í 1.007.547 Ft Fclhalmozási l<öltsé gvctós módtlsí tott kiadásai
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I47.360.t)34 Ft BerLrhrizásol<

cbből: ELJ-s í brrásból nrcgvalcisuló bcruházás

638.000 Ft lrelí rií tások

- cbből: IlU-s lbrriisból t-clú .jí tás

tl.(; 1 3 t,lgyé b 1'elhalnloziisi kiaclirsol<

- ebbőt: Garancia- é s kezessé gvállalásból kilrzeté s ÁU-n belLilre

v i sszaté rí terrclő tilrnogatitsok, kö l csön nil ú .i tása Á u -n be l ri l re

V i sszaté rí terrclő tánrogatirsok. kö l csij n törl eszté se Á H -n

bel|ilre

Llgyé b rnűrktjclé si cé lú  tárrrogatások Átt-n beltilre

Garancizl- é s kezessé gvállalásból kiljzeté s ÁH-n kí v|ilre

V i sszaté rí tenclő tárrro gatások. köl cs()rr nyú ri tása Á n-n
kí v|ilre

I-akirstánlclgatás

l,.gyób í -ellralnlozási cé lú r tán' ogatásoI< ÁI I-n ltí r,iilre

Tartalé k

7.744.968 Ft Finanszí rtlztisikiadirsok

.j ogcí nenkónti nrcgoszl ásbarr ál lapí t i a rncg.

2,§

A költsé gveté s bevé teleit é s kiadásait é rintő módosí tások

Az alaprendelet 1.1. mellé klete,2.1. mellé klete,2.2. mellé klete helyé be a 1.1. mellé klet,2.1.
mellé klet, 2.2, mellé klet lé p.



3.§

A rerrdelet kihirdeté st követő llapon lé p hatirlyba.

kocsik Lászlő

polgármester

Hollóné  Orosz Eszter

jegyző helyett eljáró

A rerrdelet l<ilrircleté sre került 2020..jarlr"rár 29-.é n

Hollóné  Orosz Eszter
jegyző helyett eljáró

4.1 Indí tványok, javaslatok

- volán menetrend változás

Kocsik László polgármester elmondja, hogy a VOLÁNBUSZ megküldte a tervezett

menetrend módosí tását 2020. március l -től.

4t86 Ózd- Hangony- Kissikátor- Domaháza autóbuszvonalon aza|ábbiváltozásokattewezi
bevezetni

o A naponta 8.45 órakor Domaházáről Ózdra közlekedő járat 10 perccel korábban

közlekedik.
o A szabad- é s munkaszüneti napokon 14.40 órakor Ózdrő|Domaházáta közlekedő járat

5 perccel korábban é s menetidő konekcióval közlekedik.
o A munkanapokon 14.40 órakor Ózdról Domaházára közlekedő járat Hangony felső

beté ré s né lkül közlekedik, Az eljutás l4.35 órakor továbbra is biztosí tott.
o A szabad- é s munkaszüneti napokon 15.30 órakor Domaházátót Ózdra közlekedő járat

15 perccel korábban közlekedik.
o A munkanapokon l5.30 órakor Domaházáról Ózdra közlekedő járat30 perccel ké söbb

közlekedik.



Kocsik László polgá rm este r határozatij avaslata :

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete dönté se, hogy az Eszak-
magyarországi Közlekedé si Központ Zártköruen működő Ré szvé nytársaság menetrend

módosí tásával egyeté rt.

A dönté shozatalban ré sztvevő ké pviselők száma 5 fő, 5 igen szavazattal, tartózkodás é s

ellenszavazat né lküli szavazás eredmé nyeké ppen azalábbihatározatothozza.

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek

2 12020. (I.28.) határ ozata

A Volánbusz menetrend módosí tásának elfogadása

Kissikátor Közsé g Önkormárryzatának Ké pviselő-testülete dönté se, hogy az É szak-
magyarországi Közlekedé si Központ Zártkörűen rnűködő Ré szvé nytársaság menetretrd

módosí tásával egyeté rt.

Határidő: azonnal

Felelős : Kocsik LászIő polgármester

- polgármester szabadság ütemezé s

Maruzsi János alpolgármester tájé koztatja a ké pviselő-testületet, hogy szüksé ges a
polgármester szabadságát beütemezni, é vente 39 nap szabadság illeti meg.

Határozati javaslata:

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete Kocsik LászIő foállású
polgárrnester szabadságának üternezé sé t 2020..ianuár 1-í ől2020. decenrber 3l-ig az alábbiak
szerint hagyjajóvá:

2020. február 03.,04.,05.,06.,07. 5 nap

2020, március 16., l7., l8., 19.,20. 5 nap

2020, április 06., 07 .,08,, 09,, l4., 15., 16., 17 . 8 nap
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2020.jú nius 22. 
^ 
23.. 24,. 25.

2020,jú lius 20., 27 ., 22,, 23., 24.

2020. szeptember 14., |5., 16.,17,,18.

2020, november 02,, 03., 04.

2020. december 28., 29., 30., 3 l.

4 nap

5 nap

5 nap

3 nap

4 nap

Kocsik Lászlő polgármester bej elenti szemé lyes é rintettsé gé t.

A dönté shozatalban ré sztvevő ké pviselők száma 5 fö, 4 igen szavazattal, l tartózkodás é s

ellenszav azat né  l kü l az a|ábbi határ o zatoí  ho zza:

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek

3 12020. (I.28.) határ ozat

Polgármester szabadság ütemezé se

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete Kocsik László főállású
polgármester szabadságának ütemezé sé t 2020.január l-től2020. december 3l-ig az alábbiak
szerint hagyjajóvá:

15.,16.,17,

5 nap

5 nap

8 nap

4 nap

5 nap

5 nap

3 nap

4 nap

l IatáricJő:,1cgyz.ő hclyctt cl.iáró

lrelel(js: azontral. illetvc lillyanratos

18.
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Maruzsi János alpolgármester visszaadja a testületi iilé s vezeté sé t Kocsik László
polgármesternek.

- Bál szervezé s

Kocsilt l,:,ts,1,1(> polgárnrcstcr elnlrlnclja. hog1,, az (jtll<ornrán,v,l,ttl ós a I(issil<tiLclr l;c.jlcszté sóctrt

Alapí tr,ány kijzöserr bitlt szcrvez,2020. í -cbrLrár l-órr..iavasol.ja, hog1, az rjnkornránvzal iq

.i irrLr l.j tln hor,,l il, a l<(il tsógck licz,

I_illtirrozat i i zrvtr s l il.! :

Kissil<átor l(özsé g ()rrl<orrrlányzatának l(é pviscl(i-tcstülctc clölltósc. hogv a 2O2O. í 'cbruirr l-é rl
nlegrendezé src kcrül(i birlorr a sztárvenclé g Vac1l<erti Irrirc í 'cllé pósi clí jára az tjtl]<ortniinyza1
l30.000.-llt-ot elkLilijní tctt a költsé gr,ctósb(il a l<Lrltrrriilis l<crct tcrhól,c.

Ilo,1:l,ős,l.őIils llcIl] lór,é n a polgárrllcstcr szar,.lztisra l<é ri a l<é pvisclókct. tllcll,tlcl<
crcclrlóttyckóppcrl 5 í ii,iclcrllóv,(j. _5 igen szavazitllal. cllcnszavaz.at ós talttlzl<odás rlólkijl
nrcglroz-za az alirbb i ltatározatrlt :

Kissi káto r Kiizsóg () n kornrá nvzat l(ópvisclii-tcstii lctóncl<

1 12()20. ( 1.2l1.1 lr a t :i rrrz,:t ta

Bálon fellé pő dí ja

Kissil<átor Közsé g Önl<ormiirlyzattittali l(é pviscl(i-testiilctc döntósc. lrog1,,a 2020, í 'cbrtrár 1-órr

rrlcgt,cnclczé src l<criil(i 1l1rlon a sztárv,c,-tl<1óg Vircil<crti Inlrc l'cllé pé si dí jrlra az. (jnli.trt,nlált1.,zil1

l30.()()().-I]t-o1 clkülöní tctt a k()ltsógvctósb(il a ltulttrrirlis kcrct tcrhclrc.

I l atriri cl(j : é rtelcrrlszer,í i
Irclclijs : pol gárrrrcster

- ÁFA kivezeté s

Kocsik László poleármester elmondja, hogy a 2000. é vi C. tv. a számvitelről 69§-ának (l)
bekezdé sé ben foglaltak szerint a könyvek é v vé gi zárásához, a beszámoló elké szí té sé hez, a

könyvviteli mé rleg té teleinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállí tani, é s a Szt, előí rásai
szerint megőrizni, amely té telesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mé rleg fordulónapján

meglé vő eszközeit é s fonásait mennyisé gben é s é rté kben. A 2018. é vi beszámoló mé rleg
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adatainak leltárral va|ő alátámasztása ennek megfelelően megtörté nto de az egyezteté sek után

elté ré sek tapasztalhatók, melyek feltárása megtörté nt. Az elté ré seket könyvelé stechnikai hiba
okozta. A javí tások 2019. é vben könyvelé sben szüksé gesek, 2019. é vi mé rleg adatok

valódisága é rdeké ben.

Tájé koztatom a Tisztelt Ké pviselő-Testületet, hogy a2019. é vi főkönyvi könyvelé sben, a4l4
Felhalmozott eredmé nnyel szembe n az alábbi helye sbí té sek törté ntek :

36414 főkönyvi szám vonatkozásában +1 1.912,796 Ft

36412 főkörryvi szám vonatkozásában +l 5,284 F't

36424 főkönyvi szám vonatkozásában -208.8 1 3Ft

Mindezek következté berr a felhalmozott eredmé rry a következők szerirrt változott:

414 felhalmozott eredmé ny 2019. december 3l-é rr -8,297.288 Ft, a helyesbí té sek utárr -

20.01 6.555 Ft-ra változott.

A fenti helyesbí té sek anyagi teherrel, többlet kiadással nem járnak.

Határozati iavaslat:

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselö-testülete megtárgyalta a Kissikátor Közsé g
Önkormányzat mé rlegé t é rintó változásratett előterjeszté st. A 4l20l3, korm. rendelet 54lB§ 4)

bekezdé se alapján engedé lyezi azelőteqeszté sben szereplő összegek kivezeté sé t a könyvviteli
nyilvántartásból december 3 1. napjával.

A dönté shozata|ban ré sztvevő ké pviselők száma 5 fő, 5 igen szavazattal, tartózkodás é s

ellenszavazat né lküli szavazás eredmé nyeké ppen azalábbihatározatothozza,

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek

5 12020, (I.28.) határ ozata

Kissikátor Közsé g Önkormányzat mé rlegé t é rintő változás

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete megtárgyalta a Kissikátor Közsé g
Önkormányzaí mé flegé t é rintő változásratett előterjeszté st. A 412013. korm. rendelet 54lB§ 4)

bekezdé se alapján engedé lyezi az előterjeszté sben szereplő összegek kivezeté sé t a könyvviteli
nyilvántartásból december 3 l. napjával.
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Határidő: azonnal

Felelős : Kocsik Lászlő polgármester

- Hangonyi közös Önkormányzati Hivatal atapí tó okiratának elfosadása

Kocsik László poleármester elmondja, hogy a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal
alapí tó okiratát 2013. február l4-é n fogadta el, majd 2014. március l2-é n módosí totta a
Hangonyi Közsé gi Önkormányzat, Domahána Közsé g Önkormányzatának é s Kissikátor
Közsé g Önkorman yzatának Ké pviselő-testülete.

A Hangonyi K<izös ÖnkormányzatiHivatal Megállapodásának 2019. december l0. napján kelt

módosí tása alapján 2020. január l. napjától Borsodszentgyörgy Közsé g Önkormányzata is

csatlakozott a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, ami szüksé gessé  teszi a közös

hivatal alapí tó okiratának módosí tását.

Az á|larrtháztartástől sző|ó 20|l. é vi CXCV. törvé ny lll. § (26) bekezdé se alapján a

költsé gveté si szervek alapí tó okiratának 2015.január 1. napját követő módosí tásánálaz alapí tó

okiratot a Magyar Államkincstár által közzé í etí  formanyomtatványnak megfelelően kell
módosí tani. Mivel a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapí tó okiratának legutóbbi

módosí tásáta 2014. március I2-é n került sot? az alapitó okirat nem a 2015. január l-től
bevezeté sre került formanyomtatványnak megfeleló formában ké szült el. A kincstár által

közzé tett formanyomtatvány formailag kötött, ami az eredeti alapí tó okirat szerkezet- é s

sonendisé gbeli módosí tását is megköveteli.

A módosí tás az a|apí tó okiratok egysé ges tartalmi é s formai követelmé nyeinek megfelelően

ké szült.

Ké ri a Tisztelt Ké pviseló-testületet, hogy tárgyalja meg az e|őtetleszté st é s hagyja jővá a

következő határ ozati j avasl atot.

Kocs ik L ászló p o lgá rm ester határ ozatij avaslata a következő :

Kissikátor Közsé g Ké pviseló-testülete dönt arról, hogy a Hangonyi Közös Önkormányzati
Hivatal alapí tó okiratának módosí tását é s annak egysé ges szerkezetbe foglalását az l. mellé klet
szerinti tartalommal elfo gadj a.

Felké ri a polgármestert, hogy a dönté sről ahaté ttozati kivonat egy pé ldányának megküldé sé vel

Hangony, D omaháza é s B orsods zentgy ör gy Közsé gek Ké pvi selő-testületeit é rtesí tse.

A dönté shozatalban ré sztvevő ké pviselők száma 5 fő, 5 igen szavazattal, tartózkodás é s

ellenszavazat né lküli szavazás eredmé nyeké ppen aza|ábbihatározatothozza.
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Kissí kátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek

6 12020. (I.28.) határ ozata

Hangonyi Közös Önkormányzatí  Hí vatal alapí tó okiratának elfogadása

Kissikátor Közsé g Ké pviselő-testülete dörrt arról, hogy a Hangorlyi Közös Önkormányzati
Hivatal alapí tő okiratának rnódosí tását é s annak egysé ges szerkezetbe foglalását az 1. mellé klet

szerinti tartalommal elfogadj a.

Felké ri a polgármestert, hogy a dönté sről ahatározati kivonat egy pé ldányának megküldé sé vel

Hangony, D omaháza é  s B orsods zentgy őr gy Közsé gek Ké pv i se l ó-te stü l ete i t é rtes í tse.

Felelős: Kocsik LászIó polgárn-rester

Határidő: azonnal

- Haneonyi közös Önkormánvzati Hivatal szMsz-é nek megtársyalása

Kocsik László poleármester elmondja, hogy a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal
Megállapodásának 2019. december 10. napján kelt módositásaalapján2}2}.január l. napjától

Borsodszentgyörgy Közsé g Önkormányzatais csatlakozott a Hangonyi Közös Önkormányzati
Hivatalhozo ami szüksé gessé  teszi a közös hivatal szervezeti é s működé si szabályzatának

módosí tását.

Ré szletesen ismerteti a kiküldött előterjeszté st:

Kissikátor Közsé g Ké pviselő-testülete dönt arról, hogy a Hangonyi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti é s Működé si Szabályzatának módosí tását é s annak egysé ges szerkezetbe

fo glalását az 2, meIlé klet szerinti tartalommal elfo gadj a.

Felké ri a polgármestert, hogy a dönté sről ahatározati kivonat egy pé ldányának megküldé sé vel

Hangony, Domaháza é s Borsodszentgyörgy Közsé gek Ké pviselő-testületeit é rtesí tse.

A dönté shozatalban ré sztvevő ké pviselók száma 5 fö, 5 igen szavazattal, tartózkodás é s

e||enszavazat né lküli szavazás eredmé nyeké ppen az alábbihatátozatothozza.
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Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek

7 12020. (I.28.) határozata

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti é s Működé si Szabályzatának
elfogadása

Kissikátor Közsé g Ké pviselő-testülete dönt arról, hogy a Hangonyi Közös Önkormányzati

Hivatal Szervezeti é s Mtiködé si Szabályzatának módosí tását é s annak egysé ges szerkezetbe

foglalását az 2. mel|é klet szerir. ti tartal omnral elfogadj a,

Felké ri a polgármestert, hogy a dönté sről ahaí ározati kivonat egy pé ldányának megküldé sé vel

Hangony, Domaháza é s Borsodszentgyörgy Közsé gek Ké pviselő-testületeit é rtesí tse.

Felelős: Kocsik Lászlő polgármester

Határidő: azonnal

- Törvé nvessé gi felhí vás közmeghalleatás elmaradási miatt

Kocsik Lászlő polgármester tájé koztatja a testületet, hogy 2020. január 23-án kelt

BO/l3101895-112020 ügyszámú  levé lben, mely a BAZ Megyei Kormányhivataltól é rkezett

tájé koztatják a testületet, hogy az elmú lt é vben az elmaradt közmeghallgatás törvé nyessé gi

felhí vással é lnek. A Mötv. 54. §-a é rtelmé ben a ké pviselő-testület é vente legalább egyszer előre

meghirdetett közmeghallgatást tart, ahol a helyi lakosság é s a helyben é rdekelt szervezetek

vezetői a helyi közügyeket é rintő ké rdé seket é s javaslatokat tehetnek. Az elmú lt esztendőben a

közmeghallgatás valóban elmaradt. A ké pviselők egyeté rtettek abban, hogy az elkövetkező

időszakban hangsú lyosabban kell figyelni a közmeghallgatás megtartására, nem csak a törvé nyi

kötelezettsé g, hanem a lakossággal való szorosabb kommunikáció megtartása é rdeké ben is.

Határozati iavaslata:

Kissikátor Közsé g Ké pviselő-testülete aB{ZMegyei Kormányhivatal törvé nyessé gi felhí vását

elfogadta é s tudomásul vette, í gé retet tettek arra, hogy az elkövetkező időszakban a

közmeghallgatás megszervezé sé re nagyobb fi gyelmet fordí tanak.

A dönté shozatalban ré sztvevő ké pviselők száma 5 fő, 5 igen szavazattal, tartózkodás é s

e||enszavazat né lküli szavazás eredmé nyeké ppen azalábbihatátozatothozza.
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Kí ssikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testületé nek

8 12020. (I.28.) határ ozata

Törvónyessé gi felhí vás közmeghallgatás elmaradási miatt

Kissikátor Közsé g Ké pviselő-testülete aBAZMegyei Kormányhivatal törvé nyessé gi felhí vását

elfogadta é s tudomásul vette, í gé retet tettek ana, hogy az elkövetkező időszakban a

közmeghallgatás megszervezé sé te nagyobb í igyelmet fordí tanak.

Felelős : Kocsik Lászlő pol gármester

Határidő: azotvtal

- ké pviselők ké pzé se

Kocsik László poleármester tájé koztatja a ké pviselőket arról, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairől sző|ő 2011. é vi CLXXXX. törvé ny 32. § (2) bekezdé sé nek j) pontja

é rtelmé ben az önkormányzati ké pviselő köteles ré szt venni a kormányhivatal á|ta| szervezett

ké pzé sen, melynek lebonyolí tásáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik.

A tananyagokhoz a regisztráciőt követően
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lehetsé ges hozzáfé rni a

A ké pzé s akkor minősül teljesí tettnek, ha a kötelező ké pzé s é s egy választott ké pzé s eseté ben a

tananyag teljes egé szé ben megtekinté sre é s a tananyaghoz tartozó önellenőrző ké rdé sek

megválaszolásra, illetve a feladatok megoldásra kerültek.

A ké pviselők a tájé koztatást egyhangú lag tudomásul veszik.

Több napirendi pont, indí tvány, javaslat, hozzászőlás nem lé vé n Kocsik László polgármester
megköszöni aré szvé telt é s 12@ órakor bezárja az ülé st.

§* ü^.] t J*'t
Molnár Imre

jegyző helyett eljáró
&srrxA1*

polgármester
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