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Ké szült: Kissikátor közsé g l(ssikátor l(özsé g Önkormányzatának hivatali helYisé gé ben, aZ

önkormányzat Ké pviselő-testületé ne|< 2O2O. március 10. napián 09.00 &átŐlr megtartott

rendkí vüli ké pviselő-testületi ülé sé n.

Az iilé s helye : Ki ssikátor Közsé  g Önkormány zatának hivatali lrelyisé  ge

Jelen vannak: Kocsik LászIő polgármester

dr. Sallai Attila jegyző

Kocsik Szabolcs telepiilé si ké pviselő

Losoncziné  l(anta Barbara telepiilé si ké pviselő

Maruzsi János települé si ké pviselő

Montvainé  Mede Helga települé si ké pviselő

Jegyzőkönvvvezető: Pé terné  Molnár Renáta

Kocsik Lászlő polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállaPÍ tia a testÜlet határozaÍ

ké pessé gé t, mivel 5 fo ké pviselőből 5 fő jelen van.

F,zutánismerteti a meghí vó szerinti napirendi pontokat

Ll Beszámoló alejárthatáridejű határozatokvé grehajtásáról

Előterjesztő : Kocsik Lászlő polgármester

2.1 Javaslat a helyi önkormányzati ké pviselők tiszteletdí járól szóló rendelet módosí tására

Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

3.1 Indí tványok,javaslatok

A polgármester napirendi pontokra vonatkozó javaslatát a ké pviselők egyhangú rlag elfogadják

az alábbiak szerint:



1,1 Beszámoló alejárí határidejű határozatokvé grehajtásáról

Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

2.1 Javaslat a helyi önkormányzati ké pviselők tisztel etdijáről szóló rendelet módosí tására

Előterj esztő : Kocsik László polgármester

3.1 Indí tványok,javaslatok

A ké pviselő testület ráté r atárgyalandó napirendi pontokra,

Ll Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vé grehajtásáról

Kissikátor Közsé g Önkormán y zata Ké pviselő-testületé nek

|2l 2020, (iI.25.) hatátozata
Beszámoló a Kissikátor Fejleszté sé é rt Alapí tvány 2019, é vi munkájáról

Kissikátor Közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testületé nek
13 12020, (II.25.) határozata
Beszámoló a Kissikátor Polgárőr Egyesület 2019. é vi munkájáró1

l( i ssikirtor l(özsé  g Ö n ko rtnit nyzata l(é pv i se lő_testül eté nek

14l202(). (I1.25.) Ilatá rozzttit

Ki ssi kirtor I 
|e.j lesztósé órt Alap í tvrlny tirm o gatása

Ki ss i ltá tor l(özsé g ()nkor:m irrryzata Ké pv iselő_testí .ileté n c k

1 5 12020, (1 I.25,) határo l,aIa
1( i ss il<áto r l(özsé g Polgárőr llgyes ii l et tálrro gittása

Kissikátor Közsé g Önkormány zata Ké pviseló-testületé nek

I 6 12020, (IL 25.) határozata
Fodor'I'amás lakhatási támogatása

I1lrrrorlcl.ja, ho91, az isnrcrtctc:tt lrirtározatbarr 1oglaltal< vé grchajtásra l<erültcl<.



2.1 Javaslat a helyi önkormányzati ké pviselők tiszteletdí járól szóló rendelet

módosí tására

Kocsik LászIő polgármester átadja a szőt dr. Sallai Attila jegyzőnek, aki elmoridja, hogY a

Borsod-Abaűj-Zemplé n Megyei Kormányhivatal Hatósági FŐosztályának TÖrvé nYessé gi

Felügyeleti osztáIy,aé rtesí tette, hogy a helyi önkormányzati ké pviselők tisztelet dijáről szőlő

rendelet bevezető ré szé ben nem megfelelő a jogszabá|yi hivatkozás, ezé rt van szÜksé g a

rendelet módosí tására.

Kocsik Lászlő polgármester ezuí án ismerteti a renclelet-tervczetet, ké ri a ké pviselől<eL. ttz

isrrrcrteté s trtán rlrondják e1 vé lerné rryiiket az előterjeszté ssel kapcsolatosan,

Hozzászőlás nem |é vé n a polgármester szavazásra ké ri a ké pviselŐket, melYnek

eredmé nyeké ppen 5 fő ielenlé vő, 5 igen szavazattal, el),enszavazat é s tartózkodás né lkÜl

megalkotja az a|ábbt rendeletet:

KrssIKÁToR Közsnc öNroRMÁNyzATA KEpvIsELŐ-TESTÜLETENEK
412020. (III. 11.)

öxronvlÁxyz.trr RENDELETE
a helyi önkormányzati ké pviselők tiszteletdí járól szóló

912019.(x.30.)önkormányzatirendeletmódosí tásáról

Kissikátor Közsé g Örrkormányzatának Ké pviselő-testülete a Magyarorczág helYi

örrkormány zatatről szőlő 2011. é vi CLXXXX. törvé ny 143. § (4) bekezdé s f) pontjában kaPott

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2011. é vi CLXXXX.
törvé ny 35. § (1) bekezdé sé ben meghatározottfeladatköré ben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi onkotmányzali ké pviselők tiszteletdí járól szóló 9l20I9. (X. 30.) önkormánYzati

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető ré sze helyé be a következő bevezető ré sz lé P:

,,Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete a Magyarcrszág helYi

önkormány zatairől sző|ó 2011 . é vi CLXXXX. törvé ny 1 43 . § (4) bekezdé s Í ) pontj ában kaPott

fe1hatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairől szóIő 2011. é vi CLXXXX.
törvé ny 35, § (1) bekezdé sé ben meghatározott feladatköré ben eljárva a kÖvetkezőket rendeli

el:"

2. §Eza rendelet a kihirdeté sé t követő napon lé p hatályba é s az aztkÖvető naPon hatálYát

veszti.

Kocsik LászIő
polgármester

dr. Sallai Attila
jegyző



3,1 Indí tványok,javaslatok

- Javaslat a polgármester illetmé nyé ről szőIő határozat módos Í tására

Dr. Sallai Attila jegyző elmondja, hogy a 2OI9. október 29. napián megtartott ké PviselŐ-

testületi ülé sen a pollarmester tiszteletdí járól é s egyé b juttatásairó1 szőlőhatározatot vissza kell

vonni, mivel cí mé ben té vesen a ,,tiszteletdí j" sző szerepel é s a költsé gté rí té s Összegé t nem száz

forintra kerekí tve kell megadni.

Ko c s i k Lászlő határ o zati j avas lata :

Kissikátor Közsé g örrkorrnányzata l(é pviselő-testrileté nelr c'lönté se, hclgY a'z 591201,9. (X.29.)

szát1rú  a polgármester tiszteletdí i é s egyób irrttatások cí mii határo zatát v jssz,avorl.ja.

l1o7zász(>|ás nem lé vé rr a polgilnnester szayazásra ké ri ir kópviselőltet, nrelYnel<

cl.eclnié ttvel<é pperr 5 í il jelerrlé r,(j, 5 igetl szavirzatltt., ellenszavazat é s tart(;zkoclás nólkiil

nreglrozzzt az aliibbi haliu,ozatot:

Kissikátor Közsé g önkormán yzata Ké pviselő_testületé nek

17 12020. (III. 10.) határozata

az 59 l 20 l 9. (X. 2 9. ) határ ozat v issza v o n ás /t ról

I(issikátor l(özsé g Önkorrlrátlyzata Ké pviselő-testületé rrek döntóse. hogy az,5c)l20Í 9. (X,29.)

számú r a Polgárrrrester tiszteletdí i é s egyé b.|uttatásol< cí rlű határozatátviss'zttvonja.

Itatáridil: azontral

Fclclős: polgármester

- Polgármester illetmé ny é s egyé b juttatások

Kocsik Lász|őpolgármest er átadjaaszótMaruzsi János alpolgármesternek, aki elmondja, hogY

a korábbi határozatot mivel visszavonták, most ú jból meg kell állapí tani a Polgármester

illetmé nyé t é s költsé gté rí té sé t.



Ismerteti a jogszabály szerinti lehetősé get: Mötv, 7l. § alapján a főállású  Polgármester

illetmé nye 0_500 fő közötti települé sen a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkrŐl

szóló törvé nyben meghatározott alapilletmé nyből, illetmé nykiegé szí té sből, vezetői

illetmé nypótlé kából álló illetmé nyé nek 3 \Yo_a, ami 299 .200,_F t.

A polgármester illetmé nyé nek ISYo-ábanmeghaí ározott összegű költsé gté rí té sre jogosult,

ennek összege 44. 8 80,-Ft,

ké ri a testületet, mondják el vé lemé nyüket ezzelkapcsolatban.

Kocsik LászIő polgármester é rintettsé get jelent be, a szavazásban nem kí ván ré szt venni,

Maruzsi Jáno s alpol gármester határozati j avaslata:

Kissikátor Közsé g örrkormán yzatának Ké pviselő-testülete, I(ocsik Lászlő ( 1966.01 ,2| ,; a,n:

Virág Amália) Kissikátor, 
,fáncsics űt 12. szám a\atti lakos főállású  polgármester illetmé nYé t

a jogszabályban meglr atátozott 2g9 .2OO,-Ft-ban, azaz Kettőszázkilencvenkilencez er-kettőszáz

forint összegben, koltsé gté rí té s pedig 44.880,-Ft, azazNegyvenné gyezer-nyolcszáznyolcvan

forint összegben állapí tja meg.

llr>,t.zits,t,őlits llen1 lóvón az alpolgárrrrester szitvttzársra kóri a ké pviscliiket a dÖnté slrozatalban

ré sztvevő ké pviselők száma 5 fő, 4 igen szavazat, l tartózkodással, ellenszavazat né lkÜli

szav azás ere dm é  ny ek é pp en a te stül et az alábbi határ o zatot ho zza.

Kissikátor Közsé g önkormán y zata Ké pviselő_testületé nek
|8 l 2020. (III. 1 0.) határ ozata

a polgármesteri illetmé nyről é s egyé b juttatásokról

Kissikátor Közsé g ÖnkormányzatánakKé pviselő-testülete, Kocsik Lászlő (1966.01.2I.; a.n.:

Virág Amália) I(issikátor, Táncsics ií  12. szám alatti lakos főállású  polgármester illetmé nYé t

29 9 .2O 0, - F t- b an, azaz Kettő százkí l encv enk i l enc e z er -kettő s záz fo r i nt Ö s s z e gb e n,

költsé gté rí té sé t2020. március 1-től pedig 44.880,_ Ft-ban, azaz Negyvenné gyezer-

ny olc száznyo l cvan fori nt ö s s ze gb en á1 l ap í tj a me g.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Sallai Attila jegyző

- Alpolgármester tiszteletdí jának é s költsé gté rí té sé nek módosí tása



Kocsik Lászlőpolgármester átadlaaszőtdr. Sallai Attilának, aki elmondja,hogY az

alpolgármester költsé gté rí té se 2)%-banlett megállapí tva, azonban csak 15% lehet.

Ko cs ik Lászlő határ ozati j avas l ata :

I(issikátor Közsé g Önkormány zatánakKé pviselő-testülete, Maruzsi János (szül^: Ózd,

1963.03.29.; a.n,: Varga Margit) Kissikátor, Petőfi ú t 1 1. szám alatti lakos társadalmi

megbí zatásí r alpolgármester tisztel etdiját 31.300,- Ft-ban, azazHatmincegyezer_háromszáz

forint összegben, költsé gté rí té sé t pedig 4.695,- Ft-ban, azazNé gyezer-hatszázkilencvenÖt

forint összegben állapí tja meg.

Felké ri a ké pviselő-testület a polgármestert, hogy a megállapí tott tiszteletdí j kifizeté sé ről

havonta gondoskodjon.

Iloz,zitszőllts lle nl lé vón a 1lolgitrtnest et, sz,avaz,ásra ké ri a l<é pvisclől<ct a dÖnté shozatalban

ré sztvevő ké pviselők száma5 fő, 5 igenszavazat,tatlőzkodás é s ellenszavazat né lkÜli szavazás

eredmé nyeké pp en a te stület az a|ábbi határ ozatot hozza,

Kissikátor Közsé g önkormán yzata Ké pviselő_testületé nek
19 12020. (III. 1 0.) határ ozata

az alp o|gárm es ter tiszteletdí j ról é s e gyé b j uttatás o król

Kissikátor Közsé g Önkormán yzatánakKé pviselő-testülete, Maruzsi .Tános (szÜl: Ózd,

1963.03,2g.; a.n,: YargaMargit) Kissikátor, Petőfi ú t 1 1. szám alatti lakos társadalmi

megbí zatású  alpolgármester tisztel etdí ját 31.300,- Ft-ban, azazHarmincegyezer,háromszáz

forint összegben, költsé gté rí té sé t pedig 4,695,- Ft-ban, azazNé gyezer-hatszázkilencvenÖt

forint összegben állapí tja meg.

Felké ri a ké pviselő_testület a polgármestert, hogy a megáIlapí tott tiszteletdí j kifizeté sé rŐ1

havonta gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős : I(ocsik LászIő pol gármester

Javaslut az SZMSZ 2. füegelé k kieeé szí té sé re

Kocsik Lászlőpolgármester elmondja, hogy az áIlamháztartásról szóló törvé nY vé grehajtásáról

sző|ő 36812011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) valamint a kormánYzati funkciók,



áIlamháztartási szakfeladatok é s szakágazatokoszí ályozási rendjé ről szőlő 6812013, (XIL29,)

NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapul vé ve szüksé gessé  váIt a Ké PviselŐ-

testülete Szervezeti é s Működé sí  Szabá\yzatárnk 2, számű függelé ké t kiegé szí teni az alábbi

kormány zati funkció számokkal :

0l 80l0 önkormány zatok elszámolásai a központi költsé gveté ssel

018030 Támogatási cé lú  ftnanszí tozási műveletek

08403l Civil szervezetek működé si támogatása

10405t Gyermekvé delmi pé nzbeli é s termé szetbeni ellátások

107060 Egyé b szociális pé nzbeli é s termé szetbeni ellátások,

támogatások

900020 önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevé telei

államháztartá s i ál 1 amh áztar tás o n kí v ü1 rő l

900060 Forgatási é s befekteté si cé lú  flnanszirozási műveletek

A dönté sre akotmányzati funkciók felülvizsgálatamiatt van szüksé g.

Határozati j avaslata:

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek dönté se, hogy az SZMSZ 2,

függelé ké ben kormányzati funkciók szerinti besorolás kiegé szül az alábbi kormánYzati

funkciószámokkal:

01 8010 önkormány zatok elszámolásai a központi költsé gveté ssel

018030 Támogatási cé lú  ftnanszirozási műveletek

084031 Civil szervezetek működé si támogatása

104051 Gyermekvé delmi pé nzbeli é s termé szetbeni ellátások

107060 Egyé b szociális pé nzbeli é s termé szetbeni ellátások,

támogatások

900020 önkormányzatokfunkcióra nem sorollrató bevé telei

államháztartá s i á1 l amh áztar tás o n kí  vülrő l

900060 Forgatási é s befekteté si cé lú  f,tnanszí rozási műveletek

Kissikátor Közsé g önko rmán yzata Ké pviselő_testületé nek
20 12020. (X. 1 0.) határ ozata

a kormányzati funkció kiegószí té sé ről



Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő_testületé nek dönté se, hogy az SZMSZ 2,

fi,iggelé ké ben kormányzati funkciók szerinti besorolás kiegé szül az alábbi kormánYzati

funkciószámokkal:

01 8010

0l 8030

08403 1

1 0405 1

1 07060

900020

900060

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

, Tómogatáské ré s

Kocsik 1,ász1ő polgárnrestcr elnronclja. lrogy az,Ózdi t(a.iakos t]arlrti T'tlrsasirg Civil
Szabacliclós SpilrtklLrbja a,lzal a ké ré ssel 1brclult az Örrkorrrr ányzathoz,lrtlgY er I IarrgonYi tavon

szoretné lrck tú raka.jakozilsra ós cvezé sre alkalmas ré szt kialirkí tani az, clrhez sz|il<sé ges ví zi

.járnrú lvek é s tartozé kailrak. valamint ezek biztotrsirgos tárolásához sztiksé ges eszl<ÖzÖl<

rnegvásárllrsához ké rne l< tárrro gatást.

!,_liltÁrc"z,it!"i-"|allitslfl ;

I(issil<iltor I(özsé g önkorrrrárryzatárrak l(é pviselő-testiiIete a, v,()'rdi I(a.|akos llarirti

1,ársaság Cli.,il Sábacliclős Splrtklub ré szóre 10,000,- Ft, ttzllz"[-í ,t,czcl,í -brint tárrrogatást nYÚ.it

a ví zi .iitt,m(lvck. ós elrhez kapcsolódó eszközök rnegvásár,lils1llroz.

A kópi,iselő-testtilct í ,elhatalrnazza a polgzirmestcrt a tárlogatí lsi szcrzőclós aláí rársirra Ós az

összeg kiljzeté sé re.

|-|<,yt,zász,őláS l1enl lé vé rr a polgármester szrrvaz,ásra ké ri a l<é pvisolő|lgl1" 11g:lynel<

crcclmé nl,ekóppcr-r 5 í ti.iclcnlé iő. 5 igcn s,l,avtl,tatta|. cllenszavazat Ós tartÓzkoclirs né ll<Ül

tneghcl,tla az aI í rbbi határozatot :

önkormány zatok elszámo lásai a központi koltsé gveté ssel

Támo gatási cé lú  ftnanszit ozási műveletek

Civil szerv ezetek működé si támogatása

Gyermekvé delm i p é nzb eli é  s terrné  szetb eni el látások

Egyé b szociális pé nzbeli é s termé szetbeni ellátások,

támogatások

Önkormány zatok funkc i óra nem soro lható b ev é te l e i

államháztartás i ál 1 amhá ztar tás o n kí v ü lrő l

Forgatási é s befekteté si cé lú  flnanszí rozási műveletek



Kiss iká ttlr I(iizsóg Önkormir n yzata Kópv isc lŐ-testii lctónelr

21 12020. (II l. 1 0.) hattirozata
(lzai Kalal<os lJaráti'I':irsaság Civil Szabadiclős Sportklub t:irnogatásárÓI

I(issikí rtor l(özsé g ()riltornriuryzatárral< l(ópviscl(i-testí ,ilctc tl,r,rl,r,()r.di l(iriakos I]aráti
,I,tirsaszig Civil Szirbacliclős Sporrklub ré szJrc 10.000,- [iL, zlzlt,t'|'í ,t,c't,cl'lilrint tirrrrogatást nYÚ,jt

a ví zi.jái,nriivek. ós clrhelz kapcsolócló cszkcizijl< rrregvirsirrlzisához,

A ké pviscl(í -tcsliilct í 'cll-ratalrnazza a polgármcstcrt a tilrrrogattisi szcrz(iclé s aláí rirsitra é s az

összcg k i í lzctósórc.

I latáriclő; órtclernsze rű

I.'elelős : po l gitlrnester

- Útret,il í tási pálryázat

Kocsik Lász|őpolgármester elmondja, hogy aMagyar Falu program kereté ben kií rásra kerül

azú tfelt4itásipályázat3g MFt é rté kig, szeretné  ha az önkormányzatbenyú jtaná aPálYázatot,

HaIározatijavaslata:

I(issikátor l(özsé g Önl<orrnirnyzatánzrk Ké pvisclő-testüilete dcjrrté se. hogy a MergYar llaiu

progri}I-Il kercté bcn ú tl,elí r|í ritsra pirlyárz,zl>tlé s apályá,t,aLclőké szÍ LÓsÓr'el é s beIlYÚrjttisirval a

N yLr gat- I'}orsoc] i'l'crlil ct fb.j lcsztósi Norrprol rt Kí l-t bí zza nlcg,

|_|ozz,ásző|ás ne111 lé vé rr a polgárrrrester szava,t,ásrtr l<é ri a kópvisclőkct, nrclYnclt

creclnré tlycl<é ppcn 5lii jelenlóvő,5 igerr szltvzlzattal, elIct-tszilvil,1,aIé s lartózl<oclás nólk{il

nle gho, l;z,tt ut, al tibbi lt atá ro zato t :

K is s i l<á t tl r Kii zs é  g () n ko r rn í r r ly zat* I( é  p v i s cl í í  - t e s t í i I eté n c k
2212020. (I I I. l 0.) hatitr ozata

ú tt'elú j í tá s i p ály ázztt bcny ú .j tir s ri ró l

Kissil<átor Közsé g ()rrkornrán1,,zatának I(é pvisclő-tcstiiletc clijnté sc, lttl91' a Mal8Yar l'ialr,t

pr()glaí I} kcrctóbcrl ú rt í tlí rjí tásr^a pályilz,t,<lrr ós a pályáz,at clóké szí té sóvcl é s bcnYÚ.jtásával a

N y u gat- l}o rsod i'l'ertilet í 'c.i l cszté s i No nproí 'i t l( li-t b í  zza m cg,

I latáLicló: órtelcmszcrű
Ilclclős: polgá rnrcstcr
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Több napirendi pont, hozzászőIás nincs a nyí lt ülé sen, ezé rt a testület azárt Ülé sen folYtatja

tovább a munkáját.

W,L dr. Sallai Attila

jegyzőpolgármester

fk?.%
bW§
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