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Ké szült: Kissikátor közsé g Kissikátor Közsé g Örrkormányzatának lrivatali helYisé gé ben, az

önkormányzat Ké pviselő-testületé nek 2020. jú lius 28. napján 09.00 ŐrÍ ú .Ől megtartott

ké pviselő-testületi ülé sé n.

Az ülé s helye : Kissikátor Közsé g Önkormány zatának hivatali helyi sé  ge

Jelen vannak: Kocsik László polgármester

dr. Sallai Attila jegyző

Maruzsi János alpolgárrnester

Kocsik Szabolcs települé si ké pviselő

Montvainé  Mede Helga települé si ké pviselő

Távolt maradt: Losoncziné  kanta Barbara települé si ké pviselő

Jegyzőkönyvvezető: Pé terné  Molrrár Renáta

Kocsik Lász|ő polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapí tja a testület határozat

ké pessé gé t, mivel 5 fő ké pviselőből 4 fő jelen van, Losoncziné  Kanta Balbara települé si

ké pvi s e l ő távo lmarad ását előzetes en j el ezte.

Ezután ismerteti a meghí vó szerirrti napirendi pontokat

1.1 Beszámoló aletártlratáridejű határozatokvé grehajtásáról
Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

2.1 KincstáriEllenőrzé siJelenté s elfogadása
Előterj esztő : Kocsik Lász|ő polgármester

3,1 II. Rákóczi Ferenc Megyei é s Városi Könyvtár beszámolóiárrak elfogadása

Előterj esztő : Kocsik Lász|ő polgármester

4.1 Indí tványok,javaslatok



A polgár.rnester napirendi pontoka vonatkozó javaslatát a ké pviselők egyhangÚlag elfogadják

az alábbiak szerint:

Ll Beszámoló a lejárthatáridejű határozatokvé grehaitásáról
Előterj esztő : Kocsik Lászlő polgármester

2.1 KincstáriEllenőrzé siJelenté selfogadása
Előterj esztő : Kocsik LászIő polgármester

3.1 IL Rákóczi Ferenc Megyei é s Városi Könyvtár beszámolójának elfogadása

Előterj esztő : I(ocsik LászIő polgármester

4.1 indí tványok,javaslatok

A ké pviselő testület ráté r atárgyalandő napirendi pontokra.

1.1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vé grehajtásáróI

Kissikátor Közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testületé nek
25 12020. (VI. 23.) határozata
Teleülé si Önkormány zatok rendkí vüli önkormány zati támogatására páIyázat benyú jtásáról

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek
26 12020. (VI.23 .) határozata
Beszámoló az önkormányzati adőztatásról, a2019. é vi adóhatósági munkáról

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek

27 l 2020. (VI.23.) határozata

Orszirgos llgyesület A Mosolyórt l(özlraszrrú l Ligyesi.ilet tárnogatásáról

IilIrrorrclja" hogy az isnrcrtctctt haltirrozatbtrn í bglaltak r,ógrchiritásltr kclliltol<.



2,1 KincstáriEllenőrzé siJelenté selfogadása

Kocsik Lászlő polgármester tájé koztatja a testületet, hogy a Magyar Államkincstár az Áht.

68/8. §-ában foglaltaknak megfelelően a Magyar Államkincstár Borsod-Abaú j-ZemPlé n

Megyei Igazgatőság (továbbiakban: Igazgatőság) az Önkormányzat 2079. é vi körryvvezeté si

kötelezettsé gé vel, az Aht, 70. alcí me alá tartoző adatszolgáltatásáva| kapcsolatos pé nzÜgyi

szabályszerűsé gi ellenőrzé st vé gzett. Az lgazgatőság szabályszerűsé g pé nzűgyi ellenőrzé se

kiterjedt az önkorm ányzaí  á|tal aMagyar Államkincstár felé  teljesí tett 2019. é vi költsé gveté si

beszámolóra, a 2079, II. rregyedé vi Időközi mé rlegjelenté sre, a Gyorsjelenté sre, í ovábbá a

2019, é vi 6, é s 12. havi Időközi költsé gveté si jelenté sre.

Határozati javaslata:

Kissiltirtor l(özsé g ()rrkornrirnyzat Kópvisclő-tcslLilct c]örltósc" hogy cllbgaclja a Magyar

Állanlkincstirr Önltol,rrrirnyzati l)é rrztigyi Szabályszerú isé gi llillenőrzé si llőosztál1' I]olSOCl-

Abaú ti-Zerrrplé n Megyci K(iltsé gveté si Fillerrőrzé si osztirly I_1llc:n(irzósi .jclcntósé t l(issil<átor

I(özsóg Önkorrlányz,ata 2019. é r,i kirrcstirri ellenőrzé sóről.

Ilo,1;zfisz(:iás 11et11 lé vé n a polgzlrnrester szavaz,ásra kóri a ké pviselől<ct, tltclytlck

crccltné nyeké pperr 4 lö .ielenlóvő. 4 igen szavazatí a|, ellensztrvazat ós tar:tózkoclirs né lkLil

tneghilzzzl az alirbbi határozatot:

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek
28 l 2020. (VII.28.) határ ozata

Ellenőrzé si jelenté s elfogadása

l(issikátor Közsóg Önkorrnány7i11 |(g!pvisel(i-testtiIet clörrté sc, hogy elÍ bgad.ia a Magyar

Állarrrkincstár Örrl<ornú tnyzati l)é nzügyi Szabályszerí isógi l,:llenórzósi liőosztitly I}orsocl-

Abaí lj-Zcnlplé n Megyci I(öltsé gveté si 1,1llcnőrzé si osztály LlllenőI,zósi.iclcnté sé t l(issikirtor

I(özsóg () rlkorrn irny zltta 20 19. é r, i k i nc,stilri e l l errőr,zósé rő l .

Felelős : Kocsik Lászlő polgármester

Határidő: é rtelemszerű



3.1 II. Rákóczi Ferenc Megyei é s Városi Könyvtár beszámolójának elfogadása

Kocsik Lászlő polgármester elrnondja, hogy II. Rákóczi Ferenc Megyei é s Városi KÖrrYvtár

tájé koztatőjé ú  a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretóben 2019. é vben nyú jtott

szolgáltatásokról a ké pviselők megkapták, ezután ismerteti azt.

Isrrrerteté s után ké ri a ké pviselők vé lemé ny é t, amagaré szé rőI javasolja tájé koztatő elfogadását.

A ké pviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Megyei é s Városi Könyvtár tqé koztatőját a

Könyvtárellátási SzolgáItatő Rendszer kereté ben 2019, é vberr nyú jtott szolgáItatásokrÓl szóló

táj é ko ztatás s al e gyeté rt.

Határozatijavaslata:

Kissikátor Közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testületé nek clönté se, lrogy II. Rákóczi Ferenc

Megyei é s Városi Körryvtár tájé koztatőját a Könyvtáí e\látási Szolgáltató Renclszer kereté ben

2Ol9. é vben nyú jtott szolgáltatásokról szóló tájé koztatást elfogadja, mely a jegyzőkönyv 2,

mellé kleté t ké pezi.

Ilt>,1záyzólás 11cm té vé n a polgiu,mester s,zava,zásttt ké ri a lté pvise lőket, trlelytlcl<

erecltrré nyeké ppen 4 1ö .ielcrrlé r,ő, 4 igen szava,zattal, clletrszavazal é s tartclzl<oclás né lkiil

rne gh oz ;ztt az, al ábbi h atáro zatot :

Kissikátor Közsé g Önkormán y zata Ké pviselő-testületé nek
29 12020. (VII.28.) határ ozata

A II. Rákóczi Ferenc Megyei é s Városi Könyvtár beszámolójának elfogadásáról

Kissikátor Közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testületé nek dönté se, hogy II. Rákóczi Ferenc

Megyei é s Városi Könyvtár tájé koztatőját a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kereté ben

2019. é vben nyú jtott szolgáltatásokról szóló tájé koztatást elfogadia, mely a jegyzőkönyv 2.

mellé kleté t ké pezi.

Felelős : Kocsik Lászlő polgármester

Határidő: é rlelemszerű
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4,1 Indí tványok, javaslatok

- Kóltsé gveté smrjdosí tás

Kocsik LászIő polgármester elmondja, hogy a2020, é vi költsé gveté si rendelet módosí tásáról

szóló rendelet-tervezetet a ké pviselők a meghí vóval egytitt megkapták, ismerteti azt.

Ismerteté s után ké ri a ké pviselők vé lemé nyé t, a maga ré szé rőljavasolja a rendelet-tervezet

elfogadását,

A ké pviselők a2020. é vi költsé gveté si rendelet módosí tásával egyeté rtenek.

HozzászőIás nem lé vé n a polgármester szavazásra ké ri a testületet, melynek eredmé nyeké ppen

4 fő jelenlé vő, 4 igen szavazattal. ellenszavazat é s tartózkodás né lkül megalkotják az aIábbi

rendeletet:

KISSIKÁTOR KÖZSEC ÖXXORMÁNYZATÁNAK
I2l2020. ( Vn. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat2020. é vi költsé gveté sé ről szó|ő2/2020. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosí tásáról

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

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

bekezdé s í ) pontjában meghatánozott feladatköré ben Kissikátor Közsé g Önkormányzata
212020. (II.12.) öttkotmányzati rendelete az önkormányzat 2020. é vi költsé gvé té sé ről

módosí tásáról a következőket rendeli el:

A Kissikátor l(özsé g Örrkorrnárryzat212020. (II. l2,) önkorrrrányzati rerrclelet az önkormány,z,Ltí ,

2020, é vi köttsé gveté sóről 2. § (l) bekezdé s hclyé be a követl<ező rcrrclell<ezós lé p:

A l(é pviselő-testi.ilet az önkortrlányzat 2020. é vi

módosí tott költsé gveté si bevé telé t 134,626.262,- Ft-ban

módosí tottköltsé gveté sikiadását 134.626.262,-Ft-ban

1.§

állapí tja nreg.

a költsé gveté si egyenleg összegé t 0 Ft-ban

5



A kiartási í őösszegen beltil a rnóc]osí tott kiemelt előiriuryzatokat

39.577.337 Ft Műlriiclé si tröltsé gveté s módosí tott |<iadásai

17,150.000 Ft Szerné lyi.juttatások

2.500.000 ltrt Murrkaadókat terlrelő járLrlé kok é s szociális hozzáiárulási acló

16.439,800 Ft Dologi l<iadások

3.300.000 Ft Ellátottak pé nzbeli .iuttatásai

813.799 I"t tsgyé b rnűköclé si cólú  kiadások

ebből:

l3.799 Ft ELőző é vi elszár,rolásból sz,árm,az,ó lreí 'izeté scl<

Garancia_ é s kezessé gvállalásból l<iflzcté s Át t_n beliilre

Visszaté rí tendő tánrogatások, l<ölcsön nyí ljtása Án-n belLilre

Visszaté rí tenclő tiunogatások, kölcsörr törleszté se Án-n
beli.i]re

300,000 Ft Egyé b nrtiköcjé si oé lir támogatások ÁIl-n beli.ilre

Garatrcia- é s kezessé gvirllaltisból ]<ifizeté s ÁI-I-,. kí vi.ilre

Visszaté rí tcnclő tárrrogatások, l<ö l csörr nyűrj tása ÁI l-rr kí vti lrc

Árkiegé szí té sek, támo gatások

Karrrattánrogatások

500.000 Ft Egyé b műrköclé si cólí r támogzrtások Áll-n kí vülre

86.500.000 Ft Fcllralmozási költsé gveté s móclosí tott kiadásai

86,500.000 I,t Berr"rházások

- ebből: EU-s forrásból rrregvaiósuló beruházás

0 Ft F'elí rjí tások

- ebből: EU-s 1brrásból l'elú .jí tás

8.613 Egyé b l'el|ralrnozási kiadások

- ebből: Girranoia- é s kezessé gvirllalirsb<il kií lzeté s ÁH-li beliilre

Visszaté rí tcnclő tánrogatások, kölcsörr nyú rjtása Át,t_n bclüire

Visszatórí terrclő tánrogatások, kölcsön törleszté se Át t-n

beliilre



Egyé b nrűköc]é si cé tú  támogatásol< Árt-n beliilre

Garancia_ é s l<czessé gr,állalásból l<i trzeté s ÁI,,I_n l<í vLilrc

Visszaté rí tenclő tirrrrogatások, kölcsörr nyú jtása Átt-n

kí vülre

Lakástárrrogatás

tlgyé b felhalnozási cólú  tárlogatásot Án-n kí vLilre

Tartalé l<

Finanszí rozási kiadások7.922.663 Ft

A rerrdelet kilrirdeté sre kertilt 2020..j ú lius

.j ogcí rnerrké nti megoszlásban irl l apí tj a rne g,

2.§

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

Az alaptendelet 1 .7 ., 2,1 ., 2.2. mellé klete helyé be az t .I ., 2.1 ., 2.2. mellé klet lé p.

3.§

követő lli}pol1 lé p hatályba.
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jegyző
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dr. Sallai Attila-

jegyző
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- ré rfisyelő kamera rendszer

Kocsik LászIő polgármester í ájé koztatja a ké pviselő-testülete, hogy mint arrÓl már korábban

szó volt, a Művelődé siHáz biztonságos megőrzé se é rdeké ben a I(issikátor, Táncsics Út 57.

számié pületre 4 db külté ri kamerát szeretne ellrelyezni, melyek minden irányból vizuális ké Pet

rögzí tenek a kultú rrház környé ké ről. Áraiánlatot br. 500,000 Ft összegig fogunk ké rni, rnely

összeget az önkormányzatköltsé gveté sé ben a kulturális feladatok e|IátásrakaPott norrrratí vábÓ1

biztosí tja.

Határozati iavaslata:

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek dönté se, lrogy polgármester Úr

ké rjen árajánlatot, é s megfelelő összegű aján\at eseté n é pí tesse ki a kamera rendszefi, melyre

br. 500.000,_Ft összeget az önkormányzat költsé gveté sé ben a ktrlturális feladatok ellátásra

kapott normatí vából biztosí d a.

lltlz:t,ősz(llits llon1 lé r,é n tr polgárnrestcr s,zavaz{tsra ké ri a l<ópvisclől<ct, nlclyrlcl<

crccltnónycké pperl 4 lő .ielerrlé vő. 4 igen szaviiztltlttl, elletlsz,etvazat é s tartózl<oclás nÓll(i.il

tlreghozza az, alábbi lratározatot :

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek
30 l 2020, (VII.28.) határ ozata
Kamera rendszer kié pí té sé ről

Kissikátor Közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testületé nek dönté se, hogy polgármester Úr

ké rjen árqé nlatot, é s megfelelő összegű ajánlat eseté n é pí tesse ki a kamerarendszert, melyre

br. 500.000,-Ft összeget az önkormányzatköltsé gveté sé ben a kulturális feladatok ellátásra

kapott normatí vából biztosí tj a.

Felelős : Kocsik Lászlő polgármester

Határidő : é rtelemszerű

- Pályázat benyú jtása

Kocsik László polgármester tájé koztatja a ké pviselő-testületet, hogy az Önkormárryzatnak

lehetősé ge van pá|yázatot benyú jtani a Magyar Falu Program kereté ben kií rt ,,Ellragyott

i ngatl anok közcé lr a törté nő me gvásárl ás a" c í mű p ály ázati ki í rásra.



llatttrpznjwastata:

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek dönté se, hogy a Magyar Falrr

Program kereté ben kií rt,,Elhagyott ingatlanok közcé lratörté nő rnegvásárlása" cí mű páIYázati

kií rásra az Önkormányzat nyú jtsa be pályázatát.

Felhatalma zza a p olgármestert, ho gy a páIy ázat b enyú j tásáról gondo skodj on.

lltlz,z,itsz(>lits llen] lé r,é n a polgárnlester szztt,azásra kóri a l<óllvisclől<et, tnclYtlol<

crecltlé nycké ppen 4 1ő .ielerllé vő. 4 igen szavazattal^ ellenszavazat ós tartózl<odás nólltril

tlcglrozztt az, alábbi határozatclt:

Kí ssikátor Közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testületé nek
3l l 2020. (VII.2 8.) határ ozata

Elhagyott ingatlanok közcé Ira törté nő megvásárlása cí mű páIyázat benyú jtásáról

Kissikátor Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek dönté se, hogy a Magyar Falu

Program kereté ben kií rt,,Elhagyott ingatlanok közcé lratörté nő megvásárlása" cí mű páIyázati

ki í rásra az Önkorm ány zat nyú j ts a b e p ály ázatát.

Felhatalma zza a p olgárme stert, ho gy a p ály ázat b enyú j tásáról gondo skodj on.

Felelős : Kocsik Lászlő pol gármester

Flatáridő: é rtelemszerű

Több napirendi pont, hozzászőIás nincs a nyí lt ülé sen, ezé rt a testüIet azárt ülé sen folytatja

tovább a munkáját.

jegyző

,il:fl,,.Pi}).-
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