
Jegyzőkönyv

Ké sziilt: Kissikátor közsé g l(issikátor Közsé g Önkormányzatának lrivatali helyisé gé ben, az

Önkorrnányzat Ké pviselő-testületé nek 2020, szeptember 29. napián 09.00 ŐrátŐ| megtartott

ké pviselő{estületi ülé sé rr.

Az iilé s helye : Ki ssikátor l(özsé g Önkormány zatának hivatali hel yi sé  ge

Jelen vannak: Kocsik Lászlő polgármester

dr. Sallai Attila jegyző

Kocsik Szabolcs települé si ké pviselő

Losoncziné  Kanta Barbara települé si ké pviselő

Maruzsi .iános települé si ké pviselő

Távolt maradt: Montvainó Mede Helga települé si ké pviselő

Jegyzőkönyvvezető: Pé terné  Molnár Rerráta

Kocsik LászIő polgármester köszönti a rnegjelenteket, rnajd megállapí tja a testiilet

határozatké pessé gé t, rrrivel 5 fo ké pviselőből 4 fő jelen van, Montvainé  Mecle Helga ké pviselő
távolmarad ását előzetesen j elezte.

Ezután ismerteti a meglrí vó szerinti napirendi pontokat

1.1 Beszámoló alejárthatáridejű határozatokvé grehajtásáról

Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

2.1 JavaslataBursaHungaricaÖsztöndí jrendszeré nek csatlakozására

Előterjesztő : Kocsik László polgármester

3.1 Indí tványok,javaslatok, aktuálisfeladatok

A napirendekre vonatkozó javas],atát a ké pviselők egyöntetűen elfogadják az alábbiak
szerint:



I.1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokvé grelrajtásáról

Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

2.1 JavaslataBursaHungaricaÖsztöndí jrendszeré nekcsatlakozására

Előterj esztő : Kocsik LászIő polgármester,

3.1 Indí tványok,javaslatok, aktuálisfeladatok

A ké pviselő testület a rrapirendi pontokkal egyeté rt é s ráté r azok megtárgyalására.

Ll Tájé koztató a lejárt határidejű határozatok vógrehajtásáról

Kissikátor Közsé g Önkormán yzata Ké pvisclő-testülcté nek
34 12020. (X.01.) határozata

Szerződé s megköté sé rőI

Kissikátor Közsóg Önkormán yzata Ké pviselő-testületé nek
35 12020. (IX.0 1.) határ ozata

Kocsik Lőránt lakhatási támo gatása

Elmondja, hogy az ismertetett hatfuozatban foglaltak vé grelrajtásra keriiltek.

2.1 Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndí jrenrlszeré nekcsatlzrkozására

Kocsik Lászlő polgármester elmondja, hogy Kissikátor Közsé g Önkormányzatának
lelretősé ge van ismé t a Bursa Hungarica Ösztöndí jpályázathoz csatlakozni a2021. é vi
p ály ázati fo rdul ój ához.

H aLár o zali j av asl ata,,

Kissikátor Közsé g ÖnkormányzatánakKé pviselő-testülete a Bursa Hungarica 202L é vi
Ö sztö ndí j p áIy ázathoz val ó csatl akozás sal e gyeté rt.

|,ltll:l,(lsz,(:Iás nr:lll lé r,ón a polgitrntesLer szltx,ttz,ásra kóri tr l<ópvisclőkct a dörrté slrozatalban

ré sztvevő ké pviselők száma 4 fő, 4 igen szavazat, taú ózkodás é s ellenszavazat né lküli szavazás

eredrné nyeké ppen a te s tül et az alábbi hatát o zatot ho zza,



Kissikátor Közsé g önkormányzata Ké pviselő_testületé nek
36 l 2020, (IX.29.) határ ozata

B u rsa Hun garica ösztöndí j p á|y ázathoz való csatlakozás

Kissikátor Közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete a Bursa Hungarica 202L é ví

Ö sztöndí j p ály ánatho z val ó c s atlako zás sal e gyeté rt.

Határidó: 2020.10.01.

Felelős: polgármester

3.1 Indí tványok,javaslatok, aktuálisfeladatok

Ifucsik l,í tszlí l 1rolgiirnrcstcr elnlonclja. liog1, a Nyugat-l}orsocli 'I'crLilotlc.jlcsztósi NolrProlit

I(orlirttllt l'lclclőssé gtl tlrrsaság megl<tilclte a 2019, óvi é vcs bcszilnrol(l.iilL, atnclY a tcsttilct
ré szót,c l<iclszlásla lrerült. Mivcl é szrcvé tel ós tovirbbi l,tc1,1,zásl,(llits llcl1l órltczil<, a hatlirozati

.javaslata a kijvc.tl<cző :

I(issikirtor l(özsé g ÖrlI<olrllátlyzata Ké pviselő-tesltileté ncl< cl(jnté se, hogl,nregisme rte az NYt]'l'
Nyugat-l:}orsocli 'l-crtilctl'e.jlcszté si Nonprolit l(or:lirtolt Fclclőssé gii társaság 2019. Ór'i é vcs

bc.szirnroló.iát, é s az altltclz kapcsolódtl kiegószí tő rrrcllól<lctet. A bc,szitinol(lt clÍ bgacija,

tlrtlt l ttriivttl cgr cti,r,t,

A c]örlté slr<lzatalbarr ré sztvel,(i ké pviselők sziltrriL ll í ;ő. 4 igen szavirz,atLal, tartózltoclárs ós

ellot-tszitl,azat né ll<üli szlrva,tits crcdlrré nyckópperr a:t, alitbbi hatilrozalot, htsz,'l,tl.

Kissil<áto r Kiizsóg Önko rmán y,z,ata l(ópvisclií -tcs tiilctón c l<

37 12020. ( l X.29.) lt tltitr ozata
NYt}'|'Nyrrgat-I}tlrs<lcli '|'criiIctí 'cjlcsztósi l(ft. Ircszlí rrroló.irinrrl< clí 'ogadlis:ir'Ól

t(issil<irtor l(özsé g ()nkorrrrtilrl,zata l(ópvisclő-tcsttilcté rrck clijntósc. lrogy tlcgisrnct'tc az NYI]'I'
NyLrgat_Borsocli 'I'crLilctlcjlcszté si Nonproí 'tt t{orlátott ilclclóssé gú i titrsaság 2019. Óvi é r'cs

bcszámol(l.iirt. ós az altlroz l<apcsolódó kiegé szí tő rnellé l<lctct. A bcszánlo[Ót cllbgaclia,

tartal trritval c8),ctórt.

l]clclós: l(ocsik L,ászlil ;lolgitrrtrester
I IlLtár,ic[(j : iyontla,l

elfogadáscí ra
- Javaslat az NYBT Nvueat-Borsodi Területfeileszté sí  Kft, beszdmolóiának



Kocsik Lászlő polgármester javasolja,

csomagokkal ajándé kozza meg a települé s

ünnepsé g kereté ben törté nne meg.

hogy a korábbi é vekhez hasonlóan, mikulás

a gyermekeket. A csomag kiosztása a rnikulási

Határozatijavaslata:

Kissikátor Közsé g önkormárryzaí ának Ké pviselő-testülete a Kissikátorbarr lakó 14 é v alattí

gyermekek ré szé re mikulás csomagot biztosí t, rnelyrrek költsé gé re csomagonké nt 2.100,- Ft

összeget engedé lyez a2020. é vi költsé gveté s terhé re,

A Ké pviselők a javaslattal egyeté rtenek.

Hozzászőlás nem lé vé n a polgármester ismefteti hatfuozati javaslatát mely az elŐterjeszté s

szerinti, Szavazásra ké ri a ké pviselőket, melynek eredmé nyeké ppen 4 fő jelerrlé vŐ, 4 igerr

szavazattal. ellenszavazat é s tartózkodás né lkül meghozza az alábbihatározatot:

Kissikátor Közsé g önkormán yzatának Ké pvis elő_testületc
38/2018. (IX.29.) határozata

Javaslat a gyermekek mikulási ajándé kozására

Kissikátor Közsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete a Kissikátorbarr lakó 14 é v alatti

gyerrnekek ré szé re mikulás csomagot biztosí t, melynek költsé gé re csomagonké nt2.100,- Ft

összeget engedé ly ez a 2020. é vi költsé gveté s terlré re.

Felké ri a ké pviselő-testület a polgárrnestert, hogy a csonragok elké szí tteté sé ről é s a gyermekek

té szé te törté nő átadásárő| a Mikulás váró rendezvé nyen 2020. december 6-án gondoskodjon.

Határidő: 2020. december 6.

Felelős : Kocsik LászIő pol gármester

Kocsik László polgármester megállapí tia, hogy mivel további hozzászőlás, é s javaslat trincs

a nyí lt ülé s pontjaihoz, ezé tttestület zárt ülé sen folytatja tovább a munkáját.

clr. Sallai Attila
jegyző


