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AIAM LASZLO polg6rmester kdszonti a megjelenteket, ktilon a vend6geket. Megrillapitja, hogy
az 5 fos K6pvisel6-testriletb6l 5 fo van jelen, igy a nyilt rilds haarJzatkepes,-azt megnyitj";.

JegyzSkcinyv hitelesitdnek K6pes Ferdiniind kepviselot

j.t,iti

t i.

Javasolja, hogy a. K6pvisel6-testtilet a meghiv6ban szerepl6 els6 6s mrisodik
napirendi pontot
felcserdlve az alilbbi napirendi pontokat arfyaljameg, valamintkerdezi,
hogy van-e m6s javaslat
a napirendeke:t illet6en:

l. T|jekoztato

az 6nkorm6nyzat iltalbenyrijt6sra

. evi trtftly fnati lehet6s6gekr6l
El6adri: Haddszi Gyorgy projekt menedzser
20 17

keriilt pitlydzatokalakul6s6r6l, illet6leg

2 l?l|yesrter t6j6koztat6ja az elmultk6pvisel6-testiileti
El6ad6: Addm Liszl6 polg6rmester

a

til6s 6ta tcirr6nt esem6nyekr6l

3.

Besz6mol6s a Etodrogkisfalud kcizs6g Onkorm6nyzata fital2016. dvben
a
szervezetek szdmtr a nyrij tott tiimogat6sok felhaszn6lds6r6l
El6ad6k: az lrintett civil szervezetek k6pvisel6i

4.

Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

civil

A K6pvisel6testiilet tagjainak a meghiv6ban szerepl6 napirendeken kivril m6s javaslata nincs, igy
az 5 fo jelerrl6vd' kdpvisel6bol a szavaz6sban rdszvev6 5 fo kdpvisel6testiileti tag S igen
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szavazattal' ellenrszavazat, valamint tarl6zkod6s
ndlkiil,/ egyhangirlag
elfogadja az els6kdt napirend
er
felcserdlds6t 6s az alilbbinapirendek ettfirgyaljameg:

1' Tdjdkoztttto uzonkormdny

zat titalbenyrijtrisra keriilt piiy6zatokalakul6s6r6l,
illet6leg
. evi pdly azati lehet6s6eekr6l
El6adr6: liJadil.szj Gycirgy p.63"n menedzser
2017

2'

l:l*ryester rtdj6ko ztatoja az elmultk6pvisel6-testtileti iil6s 6ta tcirtdnt esemdnyekr6l
El6ad6 : Adrim L6szl6 polg6rmester

3' Besziimol6s a Bodrogkisfalud

kdzs6g Onkorm6ny zata 6ltal20l6.6vben a
szervezetek szfmfra nyrij tott tdmogat6sok felhasznrilis6r6l
El6ad6k az {rintett civil szervezeiek kdpvisel6i

4.

a

civil

Bejelentdsek, javaslatok, aktualit6sok

1. napirend

AoAnn LASZL} polgiirmester

felkdri Hadiszi Gycirgy projekt menedzsert, hogy adjon
tqdkoztatast a beadott pillyazatok alakulrisrir6l, valamint
az elkdvetk ezendo id6szakbai' vniat6
lehet6sdgekrol.
HADASZI GIYORY projekt menedzser elmondja, hogy 2016.
az EU-s pflyaztokszempontj6b6l
nem az eredm6nyek 6ve volt. Egyetlen egy palyizatotiem
birriltak el cinkormanyzati szinten, sem
Bodrogkisfaludot, sem a kornyez6 teleprirdsek.i ill.to.n.
A teleprildsk6pet meghatinoz6 6piiletek krils6 rekonstruk ci6ja, tcibbfunkci6s k<izossdgi
ter
l'ttehozdsa. ftilesztdse, energetikai korszenisftdse pillydzatifelhivasra
k ei patyazatot nyrijtottak be,
a kcizdssdgi tdr 6piilet6nek kialakitris6ra ds
a templom felujithshra u,
konzorciumban.
M6g a ny6r fblyam6n meg volt a ket pSlydzat el3zetes szeml6je,
de a"gyiLral
befogad6 lev6l mdg nem
meg' Januht l}-fn viiltott statusit a pillydzat, ami azijelenti,
trogy rodalkoznak vele.

'rkezett hogy be f,og gyorsulni az drtdkelds 6s hamarosan
Rem6li,
kapnak hi6nyp6tl6st, vagy befogad6
levelet.
A.ktilteriileti utas pSlydzatot a mai napon nyrijtottdk be a viddkfejlesztdsi
program kereteben 72
milli6 forint tirt6kben' Ebben k6t kiilteriileti rit lesz fehijitva, hi tdmogatZsra
keriil a p1lyazat,
illetve egy er6 gdp lesz beszer ezv e, ha a p6ly6zat sikeres lesz.
A napokban rijabb piiyazat megjelen6se vhrhato helyi piacok ldtesft6sere, illetve a
helyi
kcizkonyh6k fejlesztdsdre szint6n 10 %o-os ciner6vel. Piacokra
50
milli6t,
a
kcizdtkeztetds
fejlesztds6re 20 milli6t lehet igdnyelni.*onkormdnyzatok
ds t6rsul6saik, nonpront szervezetek ds
egyhazi jogi szemdlyek pSlydzhatnak. Ezen beliil iehet6sdg
van a konyh6k, 6tkezok 6piileteinek
krils6 felujitit:;fua. b6vit6sdre, fejlesztds6re. Raktiirak, hrit6kamrdk
fehijit6s6ra
kialakit6sara,
dtkez6britorok beszerzdsdre, valamint konyhai g6pek,
eszkozrjk, felszerel6si t;rgyakbeszeru1s1re.
A piacok esetdben elirusit6 helyek felujiiasdral, kialakitdsdra, azok vizes
blokkjainak kidpit6s6re,
fejlesztds6re es a2' ehhez kapcsol6d6_ egy6b kiegeszito
beruh6z6sokra lehet paly;zni 6prilis
kcirnydki benyrijtrissal. Ha a rdszletes feltdieleket ilmemi
fogi6k, akkor kell majd dcinteni arr6l,
gy
dnkonniiny zat szerctne -e rdszt venni a pily Lzatokban.
P ?,
Ez 6vbenvdrjdk a LEADER piiyfuzatok.kiflls6iis. Negy program
cfm van, ahol cjnkorm inyzatok,

,

civi 1 szerve zetek,

e gyhfuzak p 6ly. fuzhatnak.

3

Lesz lehet6s6g kdzdss6gi kezdem6nyezdsek tdmogatdsilra,
kcizris eszkcizfejlesztdsre piiygzni max,
6 milli6 forirntra.
Turisztikai :szolgilltatirsok fejlesztdsdre is lesz lehetos6g
az cinkorm hnyzatoknak, kihaszniiatlan
ingatlanok t*risztikai c6hi hasznositiis6ra max. l2milli6
iorint drt6kig.
Helyi rendez:v6nyek, falunapok, k<izciss6gi programok tilmogat
6sfua max.3 milli6 forint dsszeggel
lehet majd p|lydzzn|

civil

szervezetek,.egy\17ak megrijul6 energia alapt fejlesztdsek
tdmogatkshra max. g milli6
forinti g nyrij thatnak maj d be v drhat6an p Aly azant.
Mindezek mdg csak nehhny soros terveTgtek,hiszen folyamatban
van a LEADER akredit6ci6ja.
Val6szinri tavass:zal, nyrir elejdn lesz ezekbll kiir6s.
Alttn HEFOP pillyazatba-n lehet m6g az cinkormdnyzatnakforr6sokat tal6lni. igy
k<izmrivel6d6si
pillyazatban minimum 15. max. 60 milli6 forintra kozmrivel6ddsi
feladatok ell6t6s6r a szfn
sztnalekos tdmogatotts6ggal havi, heti szakkrircik, el6ad6sok,
mrivdszeti alkot6 csoportok eszkoz6k
tftmogatilsttta' Ezeknek 12-36 napos programoknak kell lennitik.
Febru6r, m6rcius kiirny6kdn lesz a

bead6si id6szrak.

Y6rhat6 m6g tobbfele pfiydzat kiir6sa,.igyekeznek napra kdszen
titjekoztatm az onkorm inyzatot
azokr6l, amelyekbe es6llyel lehet beadni t6mogat6si kdrelmet.
Rem61i, hogy 2017. mfr a dcintdsek 6ve lesz. A rendszer felillt.
palyazatok fiiggetlen
pfllydzatefi6k'el6khdz kertilnek
ot napjuk van arra, hogy rangsort 6llfisanak 6s dcint6seket
hozzanak' Bizik abban, hogy tavasszal sok-sok drint6s fog sziiletni
6s rem6li, hogy pozitivak is.

A

ki'

AnAnn L{sizLo.polg6rmester megkoszdni a tajekoztatbst ds kdri a kdpvisel6k
valamint a jellenl6v6 civil szervezetek k6pvisel6it is ana buzditja.

hozzAszolasirt

KovAcs LASZLO

kdpvisel6 elmondja, hogy a polgdrmester rir felhiw a 6t amezogazdas6gi
utas
gdpbeszerrz6ses_ pfulyazattal kapcsolatban.-Ai utakkal
egyetdrt, de javasilja, hJgy a
gepbeszetzdst m6g besz6lj6k 5t.Drdgfunaktartlaatraktort,
triszeniua3u, .bb.n aotgorit . iuefs.voltak err6l kdrdezve. Azzal nincs semmi bui, hogy a palyazati6 szerzen
araianl.:touat,
kcisz<ini szdpe,n, de a mai nap folyam ilnbeszeljet meg
atraktor k6rd6s6t.

6s

it

G

HADASZI GY6RGY projekt menedzser elmondja, att6l, hogy a mai napon benyfjtott6k
a
pilydzatot, februrir
mdg akdrhfnyszorhozzdnyrilhatnat. Ha a testiilet 6s a polgarmester rir fgy
!-ig
hatiroznak' felnyittatj6k.
Tal6ltak ndhriny kereskedot, akiktol kdrtet -6raj6nlxot, ;
ri

nkorm6ny zatok

p e di

g v dlasztottak a gdp ek

kcj

zril.

AlAtvt LASZLD polg6rmester elmondja, hogy mindenkinek felolvasta a testiil eti hat[rozatot
mir6l van sz<i, amit mindenki elfogadott rendkiviili iilds keretdben. Ezt kovetoen
hilta 6t fel
Kov6cs Ldszll k6pvisel6 rir a traktorral kapcsol atban,de ha irgy l6d6k j6nak,
beszdljdk most is
6t.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 furcsdnak tal6lja, hogy Kovacs L6szl6 k6pviselotrirsuk
- aki
mezogazdasrlgi gdpekkel is foglalkozik
-, itt van k<izrittrik ds mdg sem k6rdezt6k meg, milyen

traktorra p illy tzzanak.

HADASZI GY6RGY projekt menedzser elmondja, hogy benyrijtott6k a pfiyinatot
egy traktor

miiszaki pararndtereivel, a tipust vfitoztathatjitk, amijobb Lhet, de nem rossiabbodhat.

+D+M LAST'LO

polg6rmester szerint lehet a 7-8 l6er6vel nagyobb Belarus 820-ast
is v6lasztani,

de nincs nagy.jelent6s6ge, ez6rlisjavasolta a Ursus_t.

H6rom fele traktorra adtak furajdnlatot, a Belarus 820-ra, Ursus C-380-asra
ds Belarus g92.2-es.

Mivel ezt a traktort els6sorban nem a mezogazdasrigban fogi6k hasznfini, hanem kommun6lis
6!r,a, ezett netn igazln lenne j6 egy nagy testri-traktor, hirr..r
az ut szeleken meg kell vele rillni, ki

kell vele hordarni a f\t, nehez lenne betolatni vele azudvarokra. Tdbb cinko rminyzattal
is
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konzult6lt, 6k sem nagy testti traktorban gondolkodtak. Teljesitm6nyben
majdnem azttudjamint a
Belorusz 820-as' FogyasztSsban ez a kisJraktor kevesebbet
fogyaszt,mint egy MTZ nagy traktor.
A piiydzatterl nincs semmi baj, bdrmikor m6dosithat6. Gondolja, hogy a k6t
fttal kapcsolatban
nincs probl6m5juk, de a traktorral kapcsolatban pedig, ha
eldrnek oda, hogy a p1lygzatnyert, akkor
meg lesz az eshet6s6ge annak, hogy m6sik at varisszinak.

HADAsz GYORGY projekt menedzser elmondja, hogy a pillyazatels6
szaka szfibankotelezo
nyitva tartani a beaddsi, illetve m6dosit6si lehet6sdget ir.r.oi is,
tra triljelentkez6s van. Az elso
szakasz ut6n fliggeszthetik csak fel apillydzatibead,fuJt,mint
miir mondta,"februar 6-ignyitva van.
KEPES FEnDINAND k6pvisel6 elmondja, hogy tud Kov6cs Lfnzlokdpviselot6rsuk
is fuaj4nlatot
adni' A jelenlegi traktorukkal is pont az a bal,- hogy nincs srilya,
nem lehet vele betolatni egy
udvarta, mert neh6z neki a p6tkocsi. Egy MTi-ner<"pr. h6toliskor
csak kdtszer kell v6gig mennie
az uton, mert 2,5 m a tol6lapja. Tdbbet fogyaszt, de annyival
kevesebbszer kell mozognia. Tdbb
munkdt el lehet vele v6gezni. Egy nagy gdppel kis munkdi is el
lehet v,gezni,Je forditva nem.

KovACS L'ASZLO k6pvisel6 megiegyzi, hogy a krizmunkaprogramban
IAIEKSZEITC.

mar paly1ztak egy

AnAivt LASZLD polg6rmester elmondj a, ez a piiydzat nem biztos, de a

startmunkaprogramban meg lesz
mato a traKtort.

mezogazdas6gi

a "jhtekszer". Meg uolt a tervt6rgyal6s, valoszimi mlgvehetii<

:

KEPES FERDINAND kdpvis elo kerdezi, hogy mi6rt 6rtelmetlen dolgo

t p1lyaznak?

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint ezenmdgr6dmek vitatkozni, HaddsziGydrgyh<iz
tegyenek
fel k6rd6seket.

HADASZI GYORGY projekt menedzser klrdezi, hogy az MTZ mris zakilagjobb-e mint
az

Ursus?

KovACS LASzLo kdpviselo elmondja, hogy azMTZ traktor 3600 kg, 4 hengeres, g4 l6erds
ismerteti a tor,6bbi param6tereit.

HADASZ GYORGY projekt

menedzser kdrdezi, hogy h6rmas vagy ndgyes

kcirnyezetv6dtilmi besoroliisa azMTZ-nek. Elmondja, hogy-brirmikor
traktorra, akkor is ha nyer apfulyazat.

KOVACS LASZI;'O kdpvisel6 szerint

ki tuijat .roeki

a teljesitm6nymutat6t, a besorol6st

az

6s

EU-s

egy jobb

fogi6k nezni.

HADASZI GYORGY projekt menedzser megsegyzi, ha jobb az MTZ,lehet cser6lni.
Ahhoz,
hogy a p6ly6zat MTZ-vel mennyen be, holnapuian
kell
lennie
az
tLj
drint6snek
6s az
-.g
fuajhnlatnak rnert nekik rit kell dolgozni apalyilzitot.
KEPES FERIDINAND k6pvisel6 megjeg yzi, elkell juttatni addig az ajanlatot.

HADASZI GYORGY projekt menedzser: nem
is v6ltoztatni kell.

Anlvl

csak az

irajanlatkell, hanem a testtileti hat1rozatot

LAST'LO polg6rmester elmondja, hogy a tol6lap mir. azMTZ esaz Ursus
tekintetdben.
Az Ursus nyithat6s, a nyomt6wk azonos.
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HADASZI cyoncy projekt menedzser k6ri, hogy szerdareggelig
kapjanak ttgekoztat6st 6s az
fjabb testtileti hatfirozatot Kell egy nap, hogy iltirji| az ad,atokat.

MAJoRos PETER kdpvisel6 szerint a helyi piaccal

kapcsolato s p6ly6zat nem hiszi, hogy
cinkorm6nyzatot.
hogy
a
kdzkonyha fbjleszt6s keret6ben
.Kerdezi,eszkdzbeszerz6sben, dpiilet megrijit6sban
tudnak-e lipni, hiszen uun .ly tonyh6juk, ami szoci6lis
dtkeztetdst

6rdekeln6

az

vdgez"

HADASZI GYORGY projekt menedzser elmondja, hogy mdg nem
l6tszi k a p6ly6zati kiiras
pontos sz<ivege' Iliztosan lehet majd
g6pekre,
vll.vlzylkonyhai
elkezlkbirtoraira, r.tir* felijitrisra,
akadrilymentesit6sre stb., max. ZO miif O forintig.
MAJOROS PE'IER k6pvisel<1 megjegyzi, hogy
hivatalhoz. Ez miben befoly6solj a apilyazatot?

a konyha 6tkenilt a

k6z<js onkorm6nyzati

ALEXA ILONA

alj-egyz6 elmondja, hogy a konyha fenntart6si szinten kertilt
rit a kozcjs
dnkorm6nyzati hivatalhoz. A palydzati lehetoseg vdlem6nye szerint
megvan ett6l fiiggetleniil is,
meft tinkormdtnyzati fenntart6sri, a tulajdonjog maradt az cinkormhnyzate]KJt
telepril6snek litja el
a szoci6lis jellegti 6s gyermek6tkeztet6sdt. i6isul6sban vannak
az rinkorm fnyzatok.

HADASZ GYORGY projekt menedzser: apalyaz6igy a trirsul6s lesz. A t6rsul6s regisztrircioj1ra
azonban sziiks6g lesz.

AnAivt LASZLD polgiirmester elmondja, hogy Erd6b6nye is veliik van t6rsuliisban.
Kdrd ezi,ha
Erdtib6nye is pillydzik ebben a projektben, att6l-pdlyinhatbodrogkisfalud
is.

ALEXA ILONA

Tljegryo kdzli, teljes m6rt6kben ki fog ttinni, hogy Erd6b6nye nem l6t el
6tkeztet6si feladal.okat. Konzorciumban palydzhatnak. Ez majd kidertii
ha kiir6dik a p1lyazat.
P{'lyfnhatnanak megrijul6 energiSra is, ha miist nem, a meleg vi-zettudnitkabb6l
biztositani.

ILLES JANOS a Bodrog Menti Boriiszok Egyestiletdnek elncike
ci

nkorm6ny zat p illy 6zhat- e e gyiitt.

k6rd.ezi,

hogy egyesrilet

6s

HADASZI GYORGY projekt menedzser villaszdban elmondja, hogy partners6gen
alapul6
pillydzatot
adtratnak be kdzcjs projektre.

ILLES JANos
be apillyfnatot.

a Bodrog Menti Bor6szok Egyestilet6nek elnoke k6rdezi, hogy
ezesetben

ki adja

HADASZI GYORGY projekt mened'ser elmondja, az a szerezet adja be
a p1lyinatot,
amelyikr6l do'ntenek, val6szini konzorciumban 6s iegakibb kdt szdkhellyei
mrikri d6 szervezet
es

et6b en. HEF O P - ra

cs

ak <jnko rm 6ny zatok p 6ly azhatnai.

MAJOROS PET'ER k6pvisel6 szerint az egyhdz eset6ben lehetne megrijul6
energi6ban
gondolkodni.

HEGEDUS .nANoS a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elnrjke szerint infrafritdsben
is lehetne
gondolkodni a templomban.

HADASZ GYORGY projekt
napelembSl szerzik az enersiilt.

menedzser elmondja, az

a

megujul6 energi a,

ha kozvetleniil

a

6

MAJoRos PE'IER k6pvisel6

szerint a templomon a napkollektor felszereldse nem
biztos, hogy
eszt6tikus lenne. A padok alattmfn van fiit6s.

HADASZ GYORGY projekt
tart6oszlopokon el tudja k6pzelni.

menedzser sem engednd

oda felszerelni, de

a

kertben

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Egyesrilet elnoke
szerint is a templom ketrben fel
lehetne akin 20 napelemet is szerilni.

MAJOROS PETER k6pvisel6 a turisztikai c6hi hasznositds ptiydzatra
k6rdez 16, mivel az
cinkormrinyzatnakvannakkihasznillatlan6ptileteik.

HADAszr GYORGY projekt menedzser elmondja, hogy rinko rmLnyzatok
szitmaraturisztikai
c6lti fejlesztds' turisztikai szolgilltatits t6mogat6sa keretdben lehltne p1lyazni

ingatlanok
klhaszn'lfs*ra' Ez artol
hogy a telepriGsen ldv6 elhanyagolt iinkormhnyzatiingatlanokat
,szolna,
fj itsanak fel, j avitva ezzel a teleptil 6sk6pet.

AnAm LAS]zLO.polg6rmester megjegyzi, hogy mindenkdppen
lennie a fehijitand6 6piiletnek

ctnkormanyzati tulajdonirnak kell

HADASZ GYORGY projekt menedzser: pflyazhatnak egyhazak, civil

v6llalkoz6sok is.

szervezetek, mikr6

ALEXA ILONA aljegyz6 kdrdezi, olyan ingatlanokat drint6en, amelyek 6ppen
nincsenek

hasznosftva, ezekben vendeghdz kialakii6s6ra l-ehetne-e phlyazri,
valamint bele fer-e parkol6
kialakit6sa a projektbe?

HADAsz GYORGY projekt

menedzser k<izli, hogy egyenl6re gondolkodni kell rajta mire
pillyazndnak mert m6g nem ismert a r6szletes kiirris.

MAJOROS PETER k6pvisel6 megiegyzi, szeretndnek parkol6t kialakitani
a temet6ndl, mivel ott
megviis6rolnak egy ingatlant.

HADASZ GY0RGY projekt menedzser mint m6r emlitette, a

bekezd6sb6l irgy

ttinik, 16lehet hizni a projektre ezt

rendelke z6s&e 6116 k6t

is.

MAJOROS PETER k6pviselo elmondja, kisebb fejlesztdseket is szeretndnek
megval6sitani,
padok, utcai rszernetesek, ti$ekoztato tabl,6k, fuilnyt aao taAnl
ehelyez6s6t az egyseges teleptil6s
k6p kialakitdsa 6rdek6ben. K6rdezi, ezel<re lenne-e lehetdsdg?

HADASZ CIYORGY projekt
projektben tudnri ez elkepzelni.

menedzser szerint a LEADER-ben

a

turisztikai osszefog6sos

MAJOROS PETER k6pviselo: az epdlletek energiatakardkos fiitdsi rendszerdre gyakorlatilag
nincs lehet6sdge a civil szervezeteknek, egyh6zaknai, devilltozatlanul
drdekli az cjnkorm ;nyzatot,

AlAnn LAST'LD

polg6rmest er bizikabban, hogy rijra

energi6ra.

xnpns FERDINAND

kdpviselo kdrdezi

,

ki fogidk imi

a BM- es pdlydzatot megrijul6

muszftj-e ap6lydz6nak az epilet tulajdonosiinak lennie?

HADASZI GYORGY projekt menedzser elmondja, hogy a jelenlegi EtJ-s p[lyazatokn6l
ha a
tulajdonos hozziljhrul a fejleszt6shez, illetve van b6rleti sierzldes,ut
lio, pily1)nat,ha benne van a
sze:zod6sben, hogy a fenrttartftsi id5szak v6gdig nem veszi vissza
a b6.1.;6ryt eshozzftjarul1s1t
adja.

AIAwI L\Sz,Lopolg6rmester

szerint a Haller Kriria II. lenne alkalmas erre a pfiygzatra.
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ALEXA ILONA aljegyzo ketdezi,hogy a HEFoP-ban szemdlyi
kiadrisokat tiimogatnak-e?
MAJOROS PETER kdpviselo szerint a kirillft6 6piiletben
6s a volt fodrdszizletben is lehetne
gondolkodn t, ha
a b6rbead6

hozzii arulna.

AOAwT LASZLO polgiirmester
gondolkodni.

v6lemdnye dz, hogy egys6gesen kellene

az

dptiletben

ALEXA ILONA aljegyzb szerint haazEFOp_hos hasonl6, akkor
a kciz6ss6gi hLzbanpl. sztinidei
programra is lehetne
palyazni.

MAJOROS PETER k6pvisel6 k&dezi,hogy rendezv6nyekre
a civil szervezetek is p1lyazhatnake.

HADAsz GYORGY

projekt menedzser elmondja, hogy a LEADER-ben lesz
rii lehetosdg, hogy
civil szewezet is falyazzon, bfr a vdgleges kiir6s 1g0 fokkal meg
tudlavirltoztatni a jelenlegi inform6ci6kat. A ponis utmutat6sok
majJak"kor lesznek ismertek.
a teleptildsi dnkorm6nyzat 6s a

AoAwt LASZLD polg6rmester

megjegy

zi,hogy a LEADER-be benne van azdnkorm6nyzat.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elnrike kozli, hogy
azegyestiiet is alapit6
tagtra
aLEADER-nek.

KOVACS LASZLD k6pvisel6 a65 %o-osmezbgazdasdgipillyazatot j6nak
tartottade sajnos nem
rnaK
,

, f1

1 .

,.

Kl ulra.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint a megl6v6 6piiletek turisztikai fejlesztese
pdly1zatban van
k6t kihasznillatlan 6piiletiik, amit be tudn6nak tenni, de azokat b6rbe adta
az cinkorm6nyzat.
Kdrdezi, a bdrbevev6nek nincs-e valamilyen elk6pzel6se azokkal
e t6ren.

AIAwI LASZL()

polgiirmester elmondja, hogy a volt fodrdszizletet m6r p1lyfnatutj6nfeltlitotta
abdtl6, annak azutdn-kovetdse 2018-ban fog iejarni. Itt van ac6gszel<helye
is.

HADASZI clYoRGY projekt menedzser kcizli, hogy

m6sik p6ly ilzittot beadni.

a fenntart6si id6szak v6g6ig nem tudnak

rii

ALEXA ILONA aljegyzg kdrdezi, hogy a turisztikai pfiydzatbanmusz6j-e sz6lldshely
re ptiyfy2ni,
vagy valami olyan tevdkenys6get is ki lehet tal6ini, ami a turizmust szolgaljal

mint'pl.

kismesterek hdzfunak megtciltdse tartalommal.

HEGEDUS
ilrusit6st.

JANOS a

Bodrogkisfalud6rt Egyestilet elnoke p6ldak6nt emliti

a

a

horg6szjegy

HADASZ GYORGY projekt menedzser kdzli,btumi lehet, ami belefdr majd a paly1zatba.
KEPES FEITDINAND 6s KovAcs LASZL} k6pvisel6k ker6kp6r centrumot

emlitenek

6tletkdnt.

AnAu LAS'r'Lo polgrirmest

er kdrdezi,hogy a nagy vend6 gszobaeszkcizeire lehetne-e palyazni.

HADASZ GIYORGY projekt

menedzser elmondja, amikor majd megjelenik
fognak en6l mindent tudni, biztos majd szrikitik a lehei6sdgeket.

a kiir6s, akkor

ALEXA ILONA aljegyzo fantasztikus dolognak tartana pl. rdgi taneszkozcikb6l
egy ki6llft6st

rendeznr.
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AOAnn LASZLO polg6rmester t<jbb hozzfisz6lils nem l6v6n ism6telten megkoszoni atilekoztat1st
6s kozli, hogy a traktor k6rd6sben mindenk6ppen megkeresi majd a projekt menedzser urat.

HADASZI GYORGY projekt menedzser megkdszoni

a lehet6s6get 6s

tftvozikaz i.il6srol.

AOAnn LASZI'O polg6rmester a t6m6n 6l maradva k6rdezi a k6pvisel6ket, hogyan legyen a
pillydzatban az er6g6p k6rd6se, mivel miel6bb villasrt kell adni ezzel kapcsolatban a
pillydzatir6knak. AzMTZ-nek magasabbak a kondici6i. K€rdezi, maradjon a jelenlegi form6ban a

pillydzat 6s sikeres t6mogat6s eset6n majd a traktor beszerzdse kapcs6n m6dositsanak rujta, vagy
most v6ltoztassdk meg. Nem 6 fogja vezetni a traktoft, de annyiban jobbnak tartla a mar
bepillyhzott er6g6pet, hogy ezekre azutaka a kistraktor jobb, nem olyan sz61es, nem csin6l olyan
"vircsaftot".

KOVACS LASZLO k6pvisel6 szerint 6ssze kell a kdt gdpet hasonlitani. Az MTZ paramdterei
jobbak, mint az Ursus6.
AOAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, hogy a Belorushoz nem lehet eredeti alkatreszt kapni,
csak ut6ngyarlottak vannak. Az Ursus esetdben nem ut6ngyftrtottak az alkatr€,szek. Meg kell n6zni
a jelenlegi llron6r kistraktorukat, amit ugyan nem sokan kezeltek, de m6g mindig traktor, Volt
benne kuplu.ng, dnindit6 csere. Nincs annyi foldteriilete - 2,7 ha - az onkormfnyzatnak,hogy olyan
nagy g6pparkjuk legyen, amivel szdntan| tdrcsinni kell. Egy ilyen nagy traktorral a kis teriileteket
nem olyan j6 felszrintani. Van a teleptildsen, akinek ilyen kistraktorja van 6s szintanak, mindent
csin6lnak verle. Irtrem hiszi, hogy rossz min6s6gri lenne.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint van m6r az onkorm ilnyzatnak egy kistrakt on;a pillyfzata,
mdg egynek nincs 6rtelme. Gondolja, hogy az egyiket majd eladj6k. Ha ez a pfiydzat is bejrinne amir6l sz6 van - akkor lenne egy nagyobb, meg egy kisebb erog6piik, amelyeket funkci6juk szerint
tudn6nak haszndlni. Ha szfrfiani kell, 6s talaj munk6t vdgezni arra a nagy traktor megfelelne, m6sra
meg a kis traktor. Amit a kicsi nem bft, ar::a ott lenne a m6sik. Ak6r a jobb kihasznalls celjehSl
m6s onkorrnhnyzatoknak is besegithetndnek, b6rmunk6t is lehetne v6llalni vele. Biztos meg
lehetne oldani. Vannak az onkormfinyzat 6let6ben olyan esetek, amikor a nagyobbra lenne
sziiks6g, nagyobb von6er6re, nagyobb teljesitm6nyre, nagyobb szilllititsi kapacit6sra. Erdemes
lenne v6ltani, 6s ha a bekertil6si 6rktikinbozetbol tudnrinak venni azMTZ-hezvalami munkagdpet,
az lenne igaz\n j6. Azt is tudni kell, hogy a csfcstechnik6nak milyenek a javitasi kolts6gei, a
szervizel6se.

K6rdezi, hogy a k6t traktor 6r16ke kozritti ktilcinbcizetet tudn6k-e kiegdszft6 g6pek vdsdrlilsira
forditani.

KOVACS I.ASZLO k6pvisel6 elmondja, hogy egy MTZ 820-as traktor 6rt6ke 5.022 ezer forint
plusz AFA, a hidraulika 350 ezer foiint ptuv Af'A, a tol6lap 350 ezer forint plusz AFA.
Fennmarad 1,7 milli6 forint. A sz6less6ge 1,9 m, ami elf6r az.6ton.

KEPES FIIRDINAND k6pvisel6

megje

gyzi, hogy az MTZ kdrnyezetv6delmi besorol6sa is

megfelel6lesz.

AOAnn LASZLO polg6rmester elmondja, hogy apiiyinatban szerepl6 Ursus er6gdp, a h6tol6 ds a
fronthidraulika cisszesen brutt6 12.109.450 ezer forint, amikbol 10,5 milli6 forint a traktor, 1,6
milli6 forint a tol6lap 6s a hidraulika.
A pSlytnatban a mezlgazdashgi utakra 59.930 ezer forintot pillyaztak, 12.109 ezer forintot pedig
az erfgdpre. Ez cisszesen 72.04I.353 forint. Ha m6dosftanak, akkor az m6dositja az egdsz
k6lts6gvet6st 6s uj testiileti hatfuozat is kell.

KOVACS I,'ASZLO k6pviselS megemliti, hogy az MTZ-8T2.2 -es 90 LE, Erd6b6ny6nek is
van.

az
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AlAnn r"'q'szlo

polg6rmester kerdezi

az

allegyzo asszonyt6l,

rinkorm6nyzatnak mennyi teriilete van, amihe z a nagyiriktoruk
uu.r.

hogy

a

Szegilongi

ALEXA rL'oNA aljegyzl elmondja, hogy van 16 ha ftt, 4 ha gytimcilcs<js
a f1zessel, valamint
b6relnek 6 tLa teniletet.

AnAu lAszto

polgiirmester elmondja, hogy Bodrogkisfaludnak csak
2,7 ha teri.ilete van,
amib6l t ha nem az dnkorminvzate.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elnoke megjegyzi,
hogy ez csak a ielen
6llapot.

MAJoRos PETER k6pvisel6 tudomiisa

szerint, Bodrogkisfaludon is van h6rom olyan kert, amit

odaadn6nak az <jnkorm 6ny zatnak mriveldsre.

KOVACS LASZTO k6pvisel6

AnAu LASZLa

a Klapka rit v6g6n l6v6

ingatlan felszantas[temliti mes.

polg6rmester kcizri, hogy f'el resz szintva.

K6rd6skdnt teszi fel, ki drt egyet azzal,hogy azMTZ traktor szerepelje
n a p6ly6zatban.

A K6pviseld-testiilet 3 igen szavazattal 6s 2 ellenszavazattal azzal6rt egyet,
hogy azMTZ
traktor keriiljiin bele a p6iy6zatba.
BALOGH SANDOR kdpviselo l6tni

szeretn6 az MTZ traktorra az fnajtnlatot, mi jon ki bel6le,
milyen az EU-s kdrnyezetv6delmi besorol6sa, mert azt nem tudta megmondani
k6pvisel6ttrsa a

proj ekt menedzser k6rdds6re.

KOVACS LASZLO k6pvisel6 elmondja, hogy n6gyes besorol6sri 6s a traktor meg6llja
a hely6t

kertdszetben is.

BALOGH SANDOR kdpvisel6: egyszer mat hoztak egy dcint6st, amit most
meg akamak
miisitani.

MAJOROS PETER kdpvisel6 rigy gondolja, amikor hoztdk a dcintdst, kevds
inform6ci6
birtok6ban v'ltak. A polgrirmester rir elmondta. mit. midrt mennyi6rt,
de hogy mik kozcjtt lehet

v

iiasztani

az1:,

nern tudt6k.

BALOGH sANnon kdpvisel6 nem 6rti, hogy akkor inform6ci6 hi6ny6ban mi6rt
hoztgkmeg
dcint6st.

igy most plusz munkdt adnak apalyaziiir6nak. "Hrily6t csiniilnak magukb6l,'.

a

polgiirmester elmondj a, ez evenmdg nem kotcjttek szerzoddst
a Viridis Kft-vel,
be ezt a munk6t, hogy beadj ak a palyazatot, ami elsz6molhat6 az osszegb6l.
Elszdmoljrik a rdjuk es6 r6szt 6s igy nem kell nekik fizetni. 85 ezer
forintot ki kell frzetni a
geod6tai felrndrds.re' Jdn a tervezo, neki is van egy k<ilts6ge,
m6g apalylzat elnyer6se el6tt. A
templom es uzIKSZt tervezdsi kcilts6geit is kifizetidk, 6s m6g minJig nincs
drint6s.
Vdlemdnye sz:erint azMTZ-nek ine6lisan magas azizemeltei6s., a telepril6s
uthiiozata,a bej6r6k
pedig nem teszik lehet6v6, hogy megfeleloen iudjon kcizlekedni.

InAmIASZLA
tigy vrillaltrik
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KovAcs LASZLD

kdpvisel6 szerint mindent meg lehet megmagyarazni.

BALOGH sAunoR k6pvisel6 kdrdezi, akkor a lakosoknak meg kell csin6ltatniuk

hogy egy nagy p6tkocsi elfdrjen?

KOVACS LASZLD kdpvisel6 megismdtli, hogy minden "hrilyes6get,,meg lehet
MAJOROfI PETER k6pviselo vdlemdnye szerint afit
6s csak egyszer kell, hogy be6lljon aport6l<ra.

egyszer egy 6ven

viszik ki

a bej6r6juka1,

magy ar6zni.
a r6szorul6knak

BALOGH sAnnon k6pvisel6 megiegyzi, hogy ekkora h6 is m6r nagyon r6gen
esett
ami miatt ilyen nagy traktorra lenne sztikseg. Kerdezi, hogy roiics Laszlbt6l utolj6ra,

szeretn6k

megv6s6rolrri a traktort?

AnAu LASZL} polgdrmester

vdlemdnye szerint nem az6rt vannak

vitatkozzanak. A Belorusz traktorra kerdez16.

KOVACS l;-tSzt o k6pvisel6 elmondja, hogy a 892.2-esis belef6r

ALEXA ILONA

ebbe

itt, hogy

ilyenen

az inba.

aljegy zo k6r dezi, ho gy az emlftett 6rak meddig 6rv6nyesek.

KovAcs I'ASzLo

k6pvisel6 kdzli, hogy 2017 . december

3

1

-ig enny i a gepir.

MAJOROS PETER k6pvisel6 k6rdezi, hogy milyen munkag6p ettervezzenekhozztt.

AoAvt LASZLD

polg6rmester szerint p6tkocsi kellene, a jelenlegi nem igazinmegfelel6, mert
egy ilyen nergy traktorhoz nagy p6tkocsi kell. Vannak olyan tertileteik, pl.1 focip6fa,
ahov6 ki
kell menni fiivet vrigni traktorral. Amikor meg6ll u
auto, azis nagy dagvinythagy maga
ut6n, van amikor felszfntja az itpadkfitteljesen, ugyanigy lenne azMTZ-vil is.

rr.*.i.,

KovAcs tAszl'o

k6pvisel6 megjegyzi, hogy azursus is felsz6ntan6.

KEPES FERDINAND- kdpvisel6: p6tkocsi

van. Meg kell

k6rdezni mennyire fel lemenni a

mostani Protrtir traktorral 6s a p6tkocsival a parton avezetoje, hogy tud kanyarodni
vele. Felmenni
meg nem tucl a parton egy adag filal. Ha egy nagyobb teljesitmdnyri traktort tudn6nak
venni, azzal
meg tudn6k oldani ezeket a dolgokat.

AnAnn LASZLD polgdrmester p6tkocsira, traktorra, munkag6pre, hidraulik6ra, tol6lapra k6r
6tai6nlatot, brogy Haddszi Gydrgynek rit tudja kiildeni. A holnapinap folyam in 9 orirak6ri
ezeket
megkiildeni' hogy tydjqak dolgozni a p6lydzatir6k. Lehet tribb is mint i0 milli6 forint,
de az m6r
az onkorm6nyzat sajdt forrrisa.

ALEXA ILONA aljegyz6 kdrdezi, hogy a hathrozatot cserdlj6k ki, vagy vonjrik vissza ds
hozzanak egY ujat? A csere jobb lenne, de v6gs6 soron ink6bb egy iiat ttJirunai. igy t"r,
.gy
hatdtozat, arnivel visszavonj6k a rendkivrili tildsen hozotthatdrozatoi, ds majd hoznak
egy *asifiat
azuj adatol*:al

KOVACS L,ASZLO k6pvisel6 szerint, ha nem lett volna siirgetve, akkor most nem kellene

visszavonni.

MAJOROS PET'ER k6pvisel6 szerint pedig ez nem jelenthet probl dmtft,meg kell oldani.

L1.

ALEXA Ir,oNA aljegyzb elmondja, nem okoz gondot
AnAnn LASZL'O polgiirmestet
sz6l6 alabbr hatin o zatij avas I atot

szavazksra

ennek a megold6sa.

teszi fel az 112017. szftmuhathrozatvisszavonds6r6l

:

Hatdrozati javaslat

Tdrgy: 1/201 7. (1.23.) hatdrozat visszavondsa

Bodrogkiffiilud Kdzsdg Onkormdnyzatdnak Kdpvisel6-testtilete
az l/2017. Q.23.) hatdrozatat
visszavonja.
Hatdridd: azonnal
Felelris : polgdrmester

A K6pviselfi-testtilet jelenl6v6 5 tagia kiiziilo a szavazhson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 3 igen
szavazattalo 2 ellenszavazattal, tartfizkodris n6lkiil elfogadja
a hat1rozati javaslatot 6s az

al6b bi hathr ozatot hozzaz

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormrin yzat Klpvisel6-testiilete
2/2017 (I. 30\ hatilrozata

Tf rgy : I I 20 I 7 . (I.23 .) hat6rozat vi sszavoniisa

::g:_q$tud
Vlsszavonla.

Kcizs6g onkormanyzatdnak K6pvisel6-testiilete

az

1120t7. (r.23.) hatirozatift

Hatdrid6: az:owral
Felel6s: polg6rmester

KEPES FERDINAND k6pvisel6 nem drti, hogy miert a drhgdbbhozragaszkodniinak,
amikor egy
jobb teljesitn:Ldnyii traktoron nyemek 3 milli6t.

AnAu LA\;ZLA polgrirmester elmondja, most mfr igy dcintcjtt a testiilet. K6ri, hogy az
fitajdnlatok legyenek
tol6lap meg

meg, de egy kevds, hbrom kell, hrironi kiil,;.rboro cdgtol. Traktor, hidraulika,
a p6tkocsi.

KEPES FEITDINAND kdpviselo szerint, ha feltom ftsznftk az inat, ugy
hozzit lehetne jutni
hrtozdkol<hozz.

ALEXA ILONA aljegyzo szerint maximum aztlehet, hogy akci6san v6s6roljrik
meg a g6pet
adnak hozz6pl. egy ek6t.

6s
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AoAvt r'Asztt o polgrirmester szerint az

onerot is n6zni kell. Nem tarlja j6nak, hogy ha
feltutb6znitk az firakat-csak a26ft, hogy kapjanak
hozzft;ili.
ii'"'piiiarat 8 milli6 forint
dner6be fog kertilni. Meg lesznek sz6litva a szolltermel6k,
ftildtulajdonosok, hogy a kdt
mezfgazdaL;6gi ftnak az dnerejdbe valamilyen
szintri hozzajhrulast adjanak.

1;;

KOVACS ILASZLO kdpvisel6 szerint szerdareggelig tudnak
hrajfnlatotadni legham arabb.
MAJoRos PETER k6pvisel6 a holnap reggelt trilz6snak tartsa.Februrir
6-6ig lehet m6dositani a
pillyttzaton' Nem art mondja, hogy pdntet ei-aene
kell, de kedd reggelre lehetetlen. Meg kell adni
a viridis e-mail cfmft 6s lehet egyb6l oda kiildeni az ajtnlatJf,at,
ami alapj[n ok fogjdk a
hatinozati jarvaslatot
visszakiildeni.

AnAnn LASZL} polg6rmest er kozli,hogy akkor szerdfn varjak
az aj;nlatokat.
Megjegyzi, Jhogy egy ilyen nagy gdppel a temet6re sem
fognak tudni kimenni.

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Egyesrilet elncike
szerint ki lehet menni, ott j6rtak v6gig,
amikor hordtrik ki a foldet.

2. napirend

AlAvt

L{lszLo.polg6rmester ti$ekoztatojfhaneloadja, hogy

esemdnyek trirt6ntek:

2016. december l2-tt5l

az alabbi

- 2016' december l3-6n Tokaji Kist6rs6gi iildsen vett rdszt, ahol
a Borsodvizh ez tartozokistdrsdgi
szinten a kd:zmiivagyon elosztitshnak
dcintdttek,
mely lakos sagszitmar6nyosan ker,,l az
-oa3atot
tinkorm6nyzittok tulajdon6ba Ez kdsdbb te;het fog jelenteni
az dnko rminyzatok szfrmira,pl 6ket

fogja terhelni a fejleszt6s.

- 2016' december 15-6n megkaptrik

az 6rtesitdst a vis-mai or palydzattal kapcsolatb an. 26.990
ezer
forintot itdltek meg, v6gtil is a teljes osszeget aket lrokrekonstruk
cioj6ra.

- a kardcsonyi adventi gyertyagyrijt6sokon rdszt vett.
- 2016' december 19-6n tfugyalt a mez6gazdas6gi irt ptlyazat kapcs6n,
mivel csak fbldm6r6s
alapjdntudja a tervezl elkdszfteni a tervekei.
- Tokaji Borvid6k Fejlesztdsi Tan6csa iildsdn vettresztdecember
2l-enTokajban.
- december 22-en a Pet6f,r rit pillyazatdval kapcsolatban az orp-t6l felhatalmaz6
levelet k6rt,
szitmlaszftmot kellett nyitni, hogy az cinkorm6nyz at sz6ml6jara
utalj6k u ;6":;,amit lefara gtak 23
milli6ra. 8 %,-6t elvett6k minden cinkorm6nyzattdl.
- 20.17 ' janufr elejdn munkavddelmi k6pvis el6t villasztottak az cinkorm 6nyzatn6l.
Ahol 20 f6t
meghaladja a munkav6llal6k szama,
a
kozfoglalkoztatottakat
is,
ott
kcitelez6
ilyen
k6pvisel6t viilasztani, aki Illds Guszt6v 9eie91y9
lett. Hellyel-ki:zzeibenne van ezekben a dolgokban, tanult
is munkav6de:lmet.
- atewezSvel folyt a Pet6fi ft rekonstrukci6j6nak el6kdszft6se.
- 2017 ' januin 11-re elk6szilt avend6gszobu rrl,i;itaru. Most
fogj6k rendezni a helyi viilalkoz6val
aszdmlfi' Febru6r elejdre kdrte, hogy kdszitse ei a 720 ezer foiintos szdmlffi.A
f'estds meghatra
van.

- Januar 72<in az SZP Iroda k6r6s6re_ 27 telepules polgdrmestere meg lett invit6l va

az

egy

milliardos beruhfuzdssal kapcsolatban, ahol r6szletesen t6j6koztatva
voltal, 6s ig6rv6nyt kaptak,
hogy meg lesiz a2.l milli6 forint. Ujra felhat almazo levelet kell
ett al6irni.
- Janu6r r6-6n voltak a Kdzigazgat6si 6s Munkaiigyi Bir6s6go n az alpolg6rmester
v6laszt6ssal
kapcsolatban. Ismerteti azitlletet,mely a jegyzi5konlvmell6klet6t
kdpezi.
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HEGEDUIT .rANos

a

tulajdonk6ppen mi az itelet.

Bodrogkisfaluddrt Egyestilet elncike k6rdezi, hogy akkor most

BALOGH sAuoon kdpvisel6 megjegyzi, hogy most olvasta fel a polg6rmester
fr.
anAnn L A.szl.,o p o I giirme ster fo l ytatva a t6j 6ko ztat6j 6t el mo ndj a, ho gy
- janudr 18-rin voltak tervtfngyal6son a kcizmunkaprogiu- pillyfuattalk"apcsolatban,
p illy ilzatot

tr e fo

gadt6k.

ahol az cisszes

- ianuar 20"6n egyeztetett Kaczvinszki Ott6val, aki sokat segitett, dsszejottek a
ftldtulajdonosok

al6ir 6sal a ntezo gazdas

69 i rittal kap c s o I atb an.
janufu 23-6n voltak
_Tokajban egy egyeztet6sen, ahol Pr6cser Mikl6s, pitsztor p6ter, a
polgrirmesterek - Szegi, Bodrogkeresztix, Tokaj, Tarcal, Szegilong,
Bodrogkisfalud - voltak jelen,
6s a dril6 utakr(il volt sz6, konzorciumban trirt6no p6lyazatr6L Konrr"rrrir.u
,r.- jutottak,

-

csak ktilterijLleti utakra-van meg a pillyazati lehet<isdg 6s csak dnkormdny
zatok pfiy1zhatnak.

mert

janurir 25-en Tokaji Kistdrsdgi iil6sen vett rdszt, aiol aziigyeleti
rendszert tirgyaltdkmeg. Ki lett
fuva a kozbeszetz6s, hiirom furajdnlat lrkezett. M6rcius tO-ig az Oxytrans
litja el az igyeletet
szem6lyenkdnt 110 forint6rt, majd a ddntds drtelm6ben apiitistot
forinteft. A m6sik k6t
6taj6nlat 18t0, illetve 160 forintos volt. Bodrogkisfalud eset6bin kcizel 900 lakossal
kell beszorozni
II2
forint'ot' Nagyon elsz6lltak az fnak, igy maradt az Oxytans, veliik fog a kist6rs6g
7
szerzod6st
kotni. A p o I g6rme sterek felhatalmaz6sukat me g adtak ehhez.
- aszociillis cdlu tizifat kisz6llitottilk, 12 q 45 kg jutott fejenkdnt 6s 53 r6szoruloh1ztartiis kapta
meg. K<izel 600 q volt. Az utols6 kanyar is kiment pdnteken.
- ap6lyfnato?'t6l az els6 napirendi pont keret6ben megkapt6k az rnformdci6t. Meg6rkezetta pet6fi
ft felfjit6s{ir:a a23 milli6 forint a szdmlfua Ha minden dsszejon, riprilis h6napbai, vagy m6jusban
elkezd6dhet a munka. Van egy menedzsmenti r6sze, amit az Szp itiau fog vehg
vinni.
-

iI2

MAJOROS PETER k6pvisel6 elmondja, amikor letiltek beszdlgetni a startmunkaprogrammal
kapcsolatban, a polg6rmester fr azt igerlre, hogy fognak kapni un ruk r6szleteir6l
egy tiieioztat6st.
A polg6rmester itr elmondta, hogy befogadtakapfiydzataikat, csak nem tudj6k konkrdtan mit.

Alann LASZI,'O polg6rmester a
t6jekoztatdst.

20l7-18-as startmunka programr6l kezdi felolvasni

a

MAJoRos PETER k6pviselo ink6bb keri aztir6sban kiosztani.

KovAcs L,AszLo

AIAU

k6pvisel<i is megjegyzi,hogy jegyzetelniiik kell.

LASZLO polg6rmester minden k6pviselonek odaadja a leirt tdjekoztatot, igy nem kell

jegyzetelnitil<.

KEPES FERDINAND k6pvisel6 elmondja, hogy a kisz6llito tt tuziftlalvolt egy kis gond. Egykdt helyen tissze kellett volna v6gni a fdt. Kerdezi, midrt nem tudta ezt megoldani- az
cinkorm6nyzint,hiszenfirdszvan, ember van. Azegyesi.ilet segitett felvrigni kdt esetben.

AgAtvt LASZLO polg6rmester elmondja, rigy volr, hogy 6ssze vhgJak afat Zilldipali b6csinak, de
mire kimentek volna, mdr k6szen volt, amit ezutonls megkdszdn. Van olyan telepiil6s, ahol
kim6rik afirt es ki sem viszik. A kihord6s is m6r egy kedvezm6ny.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elnoke tudom6sa szerint t6rv6ny irja elo
a
kihord6st. Vellemdnye az,hogy egydbk6nt is elso az ember.

1.4

KEPES FERDINAND kdpviselS nem 6rti mi6rt nem nyitnak
az emberek fel6.
dsszehasog*tt6k 6s
be is hordt6k k6t esetben

6t

atiizifilt.
Nyilvrin aki otthon sztmtitogepezik, annak nem kell segiteni, de
az id6seknek igen. Minim6lis
rrifordit6ssal, a t,rirv6nyen kivtil is.

ltszro

AnAu
polg6rmester elmondja, hogy
leszallitkst is az onkormdnyzatnak kell
megfizetni, melyen kiviil kihordj6k mindenkinek -itiiritai.ut.
vannak olyan telepril6sek, ahol mdg
a kihordrlst sem teszik meg. M6teresben jcitt a fa,
de egy kocsiv alhoztai<. fiirdszelt fat is, igy ahol
ki kellett egdszfteni a kiszilllitand6 fa r.ilyat, ebb6l 6itet meg. pr6b6ltak
minden egyes fuvart
pontosan mdrni.
Nyitnak az idosek feld, m6g nem zdrkoztak el semmilyen dologt6l.
Most is akartak segiteni. Ortil
annak, hogy tigyet:b9."! y9ltak az egyesiilettagtrai,6s
mire a kiizmunkasok lementek volna, m6r
felv Sgtdk a l:.iizif '6t zoli p ali biic s inak, me lyet i smZteiten
me gk6 s z 6 n.

a

MAJOROSI PETER kdpvisel6 szerint nem a tdrv6nyt kellene
ez esetben betartani.

AuAvt LASZLD

polgrirmester elmondja, hogy a tcirvdny pl. el6irja az egymdteres
f6t.

MAJOROS PrlrER. k6pvisel6: nem a ttirvdnyr6l van sz6. A szoci6lisan
r6szorul6knak
pr6brilj
anak segfteni.

KovAcS r,AszLo kdpvisel6

kdrd,ezi,hogyan 6ll ErdSbdnye feld az iinkorm hnyzattartoz6sa.

AoAnn LASZLD polgrirmester elmondja, hogy 4,5 milli6 forintot utaltak tfi,
meg van 5,6milli6
forint 6voda mtikddtet6s6vel kapcsolatos tartoz6suk Erd6b6nye feld. polg6rmestertol
A
kaptak egy
levelet, hogy egyenlftsdk ki a szftmlfft. mert ha nem, beinkasszdlja
azrinkorm6ny zatot. yiiaszftban
megirta neki, megpr6billnak minden lehet6s6get megragadni,
hlgy m6g tdbfet tudjanak 6tutalni,

de csak ennyi t6mogat6st kaptak REKI-ben.

KEPES FIIRDINAND k6pviselo:

a

kozmeghallgatrison elhangzott, hogy nincs semmif6le
tattozdsa az dnkormdnyzatnak, minden szrimlajuk ki van egyenlitve,
de rig"y lxszik csak van 6

milli6.

AnAivt LASZLD polg6rmester

elmondj a, ez nem azt jelenti, hogy nem jol gazddlkodtak. Az
6vod6t fenn l<ell tattani, ha 8 sziil6 aztkeri,hogy legyen 6voda. Korabban
is volitarto z6sukTokaj
fel6, 6s akkor senr az cinkorm6nyzathib6j6b6l.

KEPES FETIDINAND k6pvisel6 k6rdezi, hogyan halmoz6dik atarirozfts?

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, van egy koltsdgvet6s, ami gyakorlatilag tartalmazza

a

k<iztisztvisel6k bdr6t 6s jdruldkainak kciltsdgdt, valamini"gy kis dolJgi
rcszt. Aidnkorm6nyzatot
terheli a normativiival nem fedezett kiadrii, a krilonbrizet. Intdzmenyfenntart6sra
van a kcjzcis
hivatalnak a kdltsdgvetdse, amihez a t6rsult teleprildsek hozzfijaruinak.
Mindh6rom teleptil6s
tekintetdben a t6rsulasban ell6tott feladatok kiaddsaira lehet REKI tftmogattst
beadni. Mindegyik
dnkormdnyzat pt6b6lkozott, amit e16g szdpen el is ismertek. T6rsul6si
hozzaj1rulds cimen
nyfjtottrik be azokat.
Szeptember i|O-ig lehet beadni a pillydzatot a lejfrt hatinidejri tarto zdsokra.
igy teh6t teljes dvre
nem adhat6 be, mivel h6rom h6nap mdg nem lejarttartoz6sk6nt jelentkezik.
zbis-Uen megkapt6k
az 6vodafewttattilshoz sziiks6ges cisszeg 3/+-ed. reszet, marad me[ z milli6
forint, amire nem tudt6k
drvdnyesiteni azigenyiiket. Erre, illetve 2016. els6 negyeddvdre mrijusban
adtrik be apiiy1natot,
melyet nem bir6ltak
szeptember 30-ig a krivetkez o pilyazatbenyri3tasaig. Lehet6segiil nyilt
egy
9l
pillyazat benyrijt6s6ra, mivel k6rdstikre felnyitott6k a rendszert. Ebb6l
k6t milli6 forintot
ltjabU
kaptak, valandnt saj6t fon6sb6l sikertilt m6g 500 eier forintot 6tutalni
Erd6b6ny6 nek.2016.6vb51
tartoznak m{g a kdrt dsszeggel, 4,9 mili6 forinttal. Azt tudni kell, hogy
2016. 6vben
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megemelkedett ahozzdjarulSs cisszege ds
alacsony volt a gyerekldtsziim is. Ehhez k6pest
ez 6vben
emelkedik a gyerekldtszdm' Az elmrilt evben
volt"olyan-szemdlyi kiadds is, ami egyedi kiad6sk6nt
jelent6s tdte:lt kdpviselt a biizis
evhezk6pest.

AnAu LAszto

kdpvisel6 elmondja, hogy 9 fo volt a gyerekl6t
szftm az6vodiiban, ami most 14
hgnapban jtin m6g. eg"y gyerek, igy 15 fo
v6rhat6.
Kb. 2g f6 6vodris koni
gyermek van a teleptildsen, ha ennyir.
t"prai *.g u tio.-ut ivitt, valamilyen szinten abb6l m6r ki
tudnrinak jdnni.

f6' Mrljus, jrinius

ALEXA rL'oNA aljegyzS elmondja, a tdrvdny egy csoport
letsz1mdt 25 foben hatfirozza meg.
Ere a l5tszdmrakapott normatfva el tudnii tartini {izemeryzetet.

rLLES "lANos a Bodrog Menti Bor6szok Egyestiletdnek
elnrike k6rd,ezi, nem lehetne-e
elcisegfteni, hogy ide jdrjanak a gyerekek
ut
ouZaaua, mirret gyerekenk6 nt az dnkormrinyzati
hozzSjarulSs 200 ezer forint plus; kiadrist jelent.
ainut ranut a sziil6nek pl. 50 ezer forint
ovodiztatftsi
trimogat6st ds lehet, hogy akkor ide hozn6k a gyerekeiket.

AuAtvt LASZLO polgdrmester elmondj a, o mfn bepr6b6lko
zott azzal, hogy a gyerekszriletdsi
tiimogat6st csak rigy adiak oda a sziil6nek, hogy
az.tr'o Jrr"n kap valamennyi 6sszeget, ha bekenil
az 6voddba majd kap mdg egy cisszeget ds ai utols6
dvben megkapja a marad6kot. Ez vissza lett
vonva, 6s maradt a gyermeksziiletdsi tdmogat6s
akkor is, ha nemlde kertil a gyerek 6vod6ba.
rLLES JANos
megoldhat6.

a

Bodrog Menti Bor6szok Egyesi.iletdnek elnoke megtregyzi,akkor
ez penzzel nem

KEPES FEITDTNAND kdpvisel6 szerint a szi.il6kkel kellene
letilni

6s megbeszdlni.

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Egyesrilet eln<jke
k€rdezi, nem kellene-e m6g egy
v6gzetts6gge I rendelke z6 plusz ember az ov odiba?

AnAnn LAstzLo polgrirmester elmondja, hogy van k6t fii_fels6fokri
vdgzettsegii 6v6n6 6s egy
kcizdpfokti vegzetts'gii 6v6n6, aki dajkai felad-atokat
l6t el. Febru6r 6-t6l az egyik 6v6n6 elmegy
tfippenzte - majd gyesre -, igy a t<ozeprokf vdgzettsdgri
6v6n6 lesz a m6sodik 6v6n6, 6s egy
kcizfoglalkoztatott ellatlamajd, adajkai feladatokai. a
kciZfoglalkoztatottlakatos Istv6nn6 lesz, aki
m6r volt rdgebben is az 6vod6ban. M6s.szemdlyben gondolkodtak,
de egdszsdgtigyi okok miatt
nem tudja vrillalni a dajkai feladatokat. A kciz6pfokri
vd"gzettsdgti dv6n6 es"a rehorokri v6gzetts6grl
ktiztitti b6r kiilcinbsdgdvel, valamint kcizfoglali oztatotti iajt<a
alkalma zdsdvaltudjrik csrikkenteni a

kiadrisokat.

HEGEDUS JANos

a

Bodrogkisfaluddrt Egyesrilet elndke kerdezi,hogy eztcirv6nyes-e.

AOAwT L{SzLDpolgrirmester krjzli, hogy igen.

MAJoRos PETER k6pvisel6 ketdezi,ki volt eredetileg az akozfoglalkoztatott,
akit az dvod1ba
szerettek volna tenni? 6 szikszai Andre6t javasolja,
akinJk meg van a dajka vdgzetts6ge is.
AoAnn LASZLD polg6rmester elmondja, hogy szikszai Andrea
hivatalsegddkdnt nagyon
megbizhato, jol vegzi a munk6j6t. Az ovod,ftban tttmeneti
idoszakr6l van sz6, mivel febru6r v6g6n

minden ktizfoglalkoztatottnaklejtr amunkaszerzoddse.
Mrirciust6l rijra indul a kovetkez6 id6szak,
akkor hozhatnak majd be dajka vlgzettslgLit, akinek jelenleg
nincs munkaia.

MAJOROS PET.ER kdpviselS elmondja, dveken tfi arr6l besz6lnek,
hogy hogyan tudnrik ide
cs6bitani a gyerekeket. Andikdt szeretik, ide jrir a gyereke
az ovod,itba, ismerik a sztil6k,
megbizhato, nleg Yaf a dajkl
Mi6rt
nem
ieszik
az
6vod6ba arra az id6re, amig az
.v.egzettsdge.
6v6n6 szrildsirr van. igy megold6dna
a probl6ma.
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HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Egyestilet elndke szerint
Szikszai Andrea szem6lye

gyerekcsalc,gat6 dolog.

MAJoRoli PEITER kdpvisel6 szerint k<innyebb hivatal segddet talfini, mint
megfelel6 dajkrit.
Febru6r 6-tiil ,,veglegesen" hatfirozottidore meg lenne oldva
auiuuk6rd6se.

i

AIAwI

LASZI;-O polgrirmester tudom6sa szerint nagyon vonz6 volt az 6vod6ban
Nyestind
szemdlye isi, de m6g sem vonzotta be a gyerekeket.

MAJOROS PrlrER k6pvisel6 elmondja, az a mult, ez ajelenben van
6s a jov6ben kell
gondolkodni' Hogyan oldjdk meg rigy ezt a helyzetet, hogy
iz a sznl6k szamara elfogadhat6
legyen ds emelj6k a szinvonalfit az6vod6nak. Az lenne egy
lormalis, elfogadhat6 intlzkedds, hogy
amig Nyestind vissza nem jdn, egy kdz6pfokri vdgzettsog? aa.jka
lftn6 el io":r."i feladatokat - akit
ismernek a siziil6k, kedves, aranyos
-, 6s akdr krizfoglalk-o ztatottkentis oda lehet tenni.

AnAm LASZLD polg6rmesternek van egy olyan elkdpzeldse, miszerint van m6g
k6t dajka
vdgzettsdgri a teleptildsen, nekik kellene
az
eselyt,hogy
munk6t
kaljanak.
-"gudni

fnpns

FE.RDI.NAND kdpvisel6 kdrdezi, megtudhad itk-e am6sik kett6 nev6r.

AoAvt LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy Kecskdsnd Kov6cs Andrea 6s
Homyak Attilind,
akiknek van dajka v6gzetts6giik.
v6lem6nye :szerirt' nem kell ilyen dolgokat elkapkodni, a febru6r 28-at
megkellene v1mi.Menjen
le a jelenlegi program' Szikszai Andrerit sem szeretn6k a jelenlegi hely6r6l
imozditani.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint Szikszai Andre6t a gyerekek melld kell
tenni.

AlAm LASZLO polgdrmester k6rdezi,
dalKanak'/

azdrt megkdrdezheti, hogy 6t akar-e menni

KOVACS LASZLL, MAJOROS PETER 6s

az ovod1ba

rnpns FERDINAND k6pvisel6k szerint,

termdszetesen meg kell tdle kerdezi.

KEPES FERDTNAND k6pvisel6 kdrdezi, hogy koz6pfokri vegzettsegi 6v6n6vel 6s
szal<kepzett daj k6val me gfe

Ie

ln6nek - e e gy

es

etl

e

ge

j

el I en6 rz6

nem

snek.

ALEXA ILONA aljegyzo kcjzli, hogy nem dajka v6gzettsdgri dada 6tmeneti id6szakban 2017.
februar 28-ig - elfogadhat6 lerure. Kozdpfokir v6gzeltsdgri 6v6not lehet alkalm
azni, amennyiben

aztl

oktatdsi tcirvdny hatillybalepdse el6tt szerczte*rg u iegzettseget 6s m6r
6v6n6k6nt dolgozott.

AIAwI LASZLO polg6rmester

elmondja, hogy 14 gyerekh ez ket fels6fokri 6v6n6t

tcirv6ny, akiknek a frnans zir o z6s6v al vannak

go

ir el6 a

ndok.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elnrike kdrdezi, nem rigy kellene-e
csin6lni,
ahogy azt atiirvdny el(iirja,6s nem aztnezni,hogy penztfogjanak rajta?

AnAnn LASZL(]> polgdrmester kdzli, hogy csak 6tmeneti id6szakr6l van szb.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet elndke megsegyzi, hogy csak
addig

tdrt6njen semmi.

ne

MAJOROS PET'ER kdpvisel6 v6lem6nye szerint elbizonytal anitja a sziiloket, hogy
mi lesz, ki
lesz, ha elmegy Nyestind. Atmeneti id6szakban mdg jobban elviszik a gyerekeket,
riin6l el6bb j6l
meg kell oldani ezt a kdrddst.
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Aulnn LASZI'O
gyerekeket.

polg6rmester szerint eddig is meg volt oldva,6s m6gsem
idehozt(ka sztil6k a

MAJoRols PT1TER kdpvisel6 nem lifi1aa ktilctnbs6get. Szikszai Andrea
megbizhato szem6ly,
akit mindenki j6nak
Lit dajkdnak, 6s itt kell lennie hivatilsegednek.

anAu

LASZLD golearmegtgl, mint m6r mondta, meg kell k6rdezi, szeretne-e
oda menni az
6vod6ba dolgozni. Atmeneti id6szakr6l, egy h6napr6l vai
sz6. Egy h6nap ut6n pedig bej<ihet pl.
Kecsk6snd dajkdnak.
ALEXA IL'ONA aliegyzl szerint is meg kell kdrdezni Andre6t, hogy
melyik munkakcirt

szeretnd,
melyiket lfi;'n| el szivesebben. Lehet *l fogtru mondani, hogy inkabb
a hivatalseg6dit, akkor nem
kell er6ltetnLi' Ak6r Hornyrikn6, akdr Kov6cin6 lenne a dajt u, ot is
nagyon aranyosak. Kossenek
kompromisszumot, addig amiglejar a jelenlegi kdzfoglalko
ztatottrprogram. Addig is, m6g ha nem
is teljesen torvdnyesen, de el kell l6tni a dajkai felaiatokat,
*"rt k6f ember nem tudja vinni az
6vod6t' A tdrvdnyb-e benne van, hogy aki iz rij oktat6si t<irv6ny
hatalybalepdse eldtt szerczte a
vegzettsegel:' 6s azelottm6r 6v6n6kdnt dolgozott, toviibbra
is k6z6pr"r..i
ellffihatja ezt
a munkak<irt, de
"egr"tts6ggel
van
a
dajkai
vdgzettsdge
is.
igy
ukdt
6v616
megvan,
a dajka
-lneg
helyettesit6sdrril kell gondoskodni.
Besz6lnek l]ziks;zai Andre6val a helyettesit6sr6l, miircius 1-tol pedig
majd megl1tjak az uj
helyzetet a kdzfoglalkoztatfusban. Sztil6drtekezleten lehet enol t6j6kiztatm
a sztil6ket, hogy
6rezz6k abiztonsdgot, tudj6k, hogy a testiilet foglalkozik veltik.

AoAnn LASZLD polgrirmester elmondja, amikor az 6vodavezeto sz6lt, hogy
Nyestin6 el fog
menni, 6ppen elotte 2-3 nappal iiresedett meg egy kcizfoglalk oztatotti
ftlltts, amit azor^al
feltciltcittek. .H5rom nappal csirsztak le arr6l, trogy fet tii;unat venni
egy dajkrit.

Meg fogi6k oldani a helyzetet, de most kit ruglanak ki ahhoz, hogy felvegyenek
egy dajk6t.

rnpns

FERDINAND k6pvisel6 szerint azon vitatkoznak, amit k6t perc alatt meg lehet
oldani,
hiszen itt dolLgozik egy htilgy, Szikszai Andrea, akit csak 6t kell tenri
a)6vod6ba.
MAJOROS PETER kdpvisel6: van k6t 6v6n6, akik k<izril Nyestin6 elmegy
6s Stelczn6 beldp
Az ovon6 k6rddse igy meg van oldva. Dajkara van sziiksdg. Lakaiosn6nak nincs dajka
v6gzetts6ge, Szikszai Andrea viszont az, 6s megbizhat6. Meg t<elt
tOle ke rdezi,elv6llalja-e.
helyette'

ALEXA ILONA allegyz6 szerint, lehet azt fogia mondani, hogy nem megy frt az
ovoditba, mert
ott van a kisfia is, de megkerdeziktlle.
KOVACS LAszr,6 kdpvisel6: a Vis-maiorra kapott penzt az cinkorm 6nyzat. Kerdezi,
ki
majd a kivitelezd.

AlAvt

LASZLO polg6rmester elmondja, hogy
majd kideriil ki lesz a kivitelez6.
HEGEDUS,IANOS

a

lesz

beruhdzits egyszenisitett kozbeszerzdses lesz,

a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet eln<ike kdri, hogy a Kossuth rit
v6gi 6s a pet6fi

ft eleji 6rokb6l a ki kell szedni a "szutykoi!

mert a viz egysz"r.. fog elindulni az olvad6skor 6s
kialakuljon
az
jriliusban
ami
volt. ott tofb m: horoalek van. Ha nem szedik ki,
lehogy
,ahelyzet,
felette fog egy mdterrel elmenni a viz.
KEPES TERDINAND k6pviser6 szerint a r6csot is ki kell tisztitani.

AuAvt LASZLO

polg6rmester elmondja, hogy mindig ki szoktrik tisztitani az 6rkot6s
a racsot is.

MAJOROS PETER kdpvisel6 kdrdezi,hol tart aregi6voda rendbet6tele, amire
iglretetkaptak.
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AoAvt LA'szL'opolg6rmester

elmondja, hogy <isszepakoltak, felszedtdk a felpriosodott

parkett6t.
A vizesblok'k fehijftris6ban nem gondolkodik, megvdrja, hogy megnyerik
-e a pfiy1zatot vagy sem,
ne inveszt6ljanak bele feleslegesen. osszeraktak Jotglkat,
de pl. iz ablakokui ,-r.- raktiik ki, csak
risszepakoltdk.

MAJoRoli PETER k6pvisel6 a Haller kriria Il-ben l6v6 fehijitott lak6s hasznosit6s6ra
era k1rdez
"
^wruwz
mit akamak azzaltenni.
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AnAu

LA'SZL,O polg6rmester: a Haller Kriria Il-ben l6v6 lakrist
Gubicsk66knak ajrinlott6k fel
bdrletbe' de nekik a venddghdzban 16v6 szoba kellett. Ak6r civil
szervez6ddsnek is oda lehetne
tenni a szdkhelydt. Az dpriletben van m6g egy lak6 - akit soha
nem tenn6nek ki - de a h6ts6 rdszt ki
lehetne adni. Ott most britorok vannak betdve.

MAJoRoSi PE'IER kdpvisel6 nem tartja j6nak, hogy ott is lomt6r, britorraktrir
van. Adj6k bdrbe
lakiist,
hozzanak oda egy tobb gyerekes csaliidot.

rnpns

a

FE.RDTNAND k6pviser6 ermondja, hogy tudn6nak bele hozni b6rl6t.

AuAnn L ASzLo polgrirmest er klrdezi,hogy kit hoznfnak oda.
KEPES FERDINAND kdpvisel6 tud egy kdt gyerekes anyukiir6l,
aki lak6st keres.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesrilet elncike szerint el6szijr
rendbe kell tenni azt a
lak6st.

MAJOROS PETER k6pvisel6 kdzli, hogy az rendbe van t6ve, bek<ilt<jzhet<i
1llapotit.
Egy6rtelmrivl villt, hogy Gubicsk66knak tdftd;a kiad6s nem jcitt cissze.
AoAnn LASZL} polgSrmester kozli, hogy az egyik helyisdgbe tizel| van, am6sikban
britorok

vannak. K6t naponta be szoktak gyrijtani, nihogy erragylon a rendszer.

Volt mdt

lak6skdrelmi.ik,

6nkorm6nyzatnak.

mint tudj6k, de--megv6laszoltitk, hogy nincs

KEPES FEIIDINAND k6pvisel6 megj

eg

y zi, ho

sztiks6glak6sa az

gy ez nemis sztiks6glakds.

MAJOROS PETER kdpvisel6 egyet6rt az el6tte sz6l6val.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesrilet elncike: ha megliitniik, hogy
az altalaemlftett
csal6d milyen kcirtilmdnyek kciz<itt 61, a gyerekek nem tehetnek rola,
hov6 J,it.tt.k. Addig j6,
amig ki nem denil.

3. napirend

AlAm LASZL0

polg6rmester felk6ri Hegedris Jiinost, a Bodrogkisfaluddrt Egyestilet
eln<jk6t,
hogy 2016.6vben az egyesiiletrlszdre biztosftott timogatAs felhasziahs6r6l
adjon tftjekoztat6st.

HEGEDUS:IANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elnoke elmondja, hogy 2016. m6jus
elej6n 250
ezer forintot kapott az egyesi.ilet, majd havonta 50 ezer forintot, o=rrr.r.n
500 ezer forint
t6mogat6st kapott. Kciszcini, hogy a testrilet az egyesriletet m6lt6nak
tartott a a titmogatfnra.
Igyekeztek azt ]iagy
hogy a legteljeseb6 m6rt6kben a programokat finans zirozni
-felhaszn6lni,
tudj6k nem csak Eodrogkisfalud lakossf ginai,hanem a vend6gekn"k, uiikld"
erkeztek.
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11 rendezv6nyt val6sitottak meg, melyek trilnyom6
tdbbs6ge gyerekkozpontri volt. Az egyestilet
valamennyi esemdnydnek rendezdse gyerekekkel volt kapcsoiatos,
hiszen a telepiilds jelen6t,
jdv6jdt mindenk6ppen a gyerekekkel va16
tcjr6dds donti el
A gyerekkcizpontri rendezvdnyre szi.il6, nagysziil6 is"ihut1rorr:u^g.
erkezik, ami i latogat6i letszirmban
megmutatkozik.
M6jus 29-en volt a gyereknap, melyre 30 ezer forintot kcjltcjttek
el 6telre, alapanyagokra. A
kisfaludi v6llalkoz6kkal,bordsiati cdgekkel is kapcsolatos
volt ennek az esemdnynek a programja.
Bevontrik 6n6116 atrakci6k6nt alovard,ftis. A helyi v6llalkoz6k
saj6t k6szit6su term6keikkel vettek
reszt aprogramban.
Jrinius 29-6n rendezt6k meg a Derecskei labdarrig6 eml6kkupdt.
A tarcaii onkorm6ny zat segitett
kapusz6llitdssal. Ez a rendezv6ny 4g ezer forint voIt.
Jrilius 31-6nL a I.x' bricsrii forgatag 158 ezer forintba kertilt.
igy az6ri6s csriszda, a Kair6 egyiittes,
a gyerekt6ncosok, dtel, ital.
Augusztus els6' m6sodik hetdben volt a kezmiives t6bor.
Minden nap valamilyen kdzmrives
program - gy<ingyfriz's, agyagozfx, papircal val6 munk6lkod6s
stb. -, valamint az etel, ital l0 ezer
forint volt.
Minden programn6l az 6telt, italt odateszik, mert gyerekekr<il
van sz6. A ny6ri id6szakban senki
nem v6llalja fel, hogy ne legyen inni val6, hapedigl.4
ordnfitov6bb tart a rende zv6ny,akkor 6telt
is adnak szendvics formaj6ban.
Augusztus 19-6n azuj kenyer siitdse, illetve annak hozzflaloi
otezer forintba keriiltek.
November '3-6n egy
gy6gyult
leukdmi6s
csoportot fogadtak, akiket dtellel, rtallal,
_debreceni
aj6nd6kkal ldttak el. Megn6z tek a idjhazat.
November 6i-6n kenilt sor a Gul6g emldkmri iltaddsira. Ezzel egy
olyan dolgot v6llaltak fel, ami

nem volt kdrd6s' 2,4 milli6 forintra pillyaztak az EMt-be, 6d0
."., forintot nyertek el. Az
Egyesiiletb6l 40 ember dolgozott 6s adta hozzita munk6j6t szabad.idej6t,
energi1j1t.Rendkivtl j6
,
hozzS6ll6s volt az Egri
rdsz6r61, aki biztosiiotta a helyet. A templom udvar6n
cir6k
-Erseks6g
mement6 lesz tz emldkmri.
Nagyon sok, 314 milli6 6rt6kben adtak hozzfi az emberek a
munk6jukat. Az esem6nyre n6h6ny dolgot v6s6roltak, ami nyolcezer
forint volt.
December 6-6n rendeztek meg a mikul6siinneps6get, melyen n6v
6s kor n6lkiil minden gyereknek
jutgtt a csomagb6l, melyet szinvonalas mrisor keretdben a dtak 6t,6s 6tellel, itallal v6rtak6ket.
A
Tf$hdzban, a.Yfntyai tdren, a focip6lyrin zajlottakaz esemdnyek,
a
mikulas
futas.
33 ezer forintba
I
.tl,
Kerult a rendezvenv.
December l4-en )2. ulkulo mal rendezt6k meg a ruhagyrijt6st 6s
viilogatiist, amire h;romezer
forintot kdltrittek.. 70 zlek ruha gyrilt <issze. A marad6koi f.la.l6nlott6i
a tokaji fogyatdkosok
otthon6nak, harminc zs6l<kal tudtrik 6ket t6mogatni, melynek nagyon
oriiltek
az erjntettek.
December 30-6n az 66v bricsriztat6n a mrisor, -* 6t"1, itit, gazpalack,
16 ezer forintot jelentett.
A decemberre tervezett region6lis sakkverseny elmaradi, de azt az inform6ci6t kapt6k, hogy
az:t meg - mely hdrom megydre kiierjedt - janu6rban a holtszezonban.
ryydezzdk
n oiszaiis
fobir6 ilyet m6g ne11l1tott. K6rte, hogy amiko, i rotytui6st tervezik, sz6ljanak
neki. Ha nem lett
volna 16pen:zik a DTK rcszerll az SE frnansziroz6ssal megoldotta volna.
Gur6ly Lkszlo,akinek
hatvan saj6t ndvenddke van, Bodrogkisfaludra hozta 6ket. December
harmadik hetdrol 6ttett6k
janudrra a rendezv6nyt, hogy legyen megfelel6
szdmu 6rdeklod6. Voltak itt Debrecenb6l,
Edel6nyb6l. Az \tszirzezer forintb6l maradt izfnezer forint, melyet
frthoztak effe az6vre 6s janu6r
24-6n fgy tudt6k rnegval6sitani a rendezvenyr,mely 104 ezer forintba
kertilt.
soha nem naptfti 6vben gondolkodnak. Minden ritlet mell6 - ami Bodrogkisfalud
6rdek6vel
egyezik, megfelel6, hire, drtdke van - mell6 rillnak. Minden ilyen esemdnyt
t6log atnak,m6g egy
embert sem ktildtek el.
2017-ben 25 6ves lesz az Egyestilet, szeretn6k ugyanezekkel a programokkal
v6gig vinni, ds a
szinvonalat emelve rigy megtcilteni, hogy a25. evfordul6 mindent in"t
emldkezetes legyen. Ez6rt
nem 6llt meg a munk_a'. Jdv6 vas6rnap lesz a k6pkirillit6s megnyit6ja.
Kdszrilnek mrircius 15-re.
2020-ig tart6 fejleszt6si programnak avdza m6r megvan, ki van adva
10-12 embernek, hogy a
programok kiterjeszt6s6ben segitsenek. igy szeretndnek n6h6ny padot
kihelyezni a telepi.il6sen
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r6zsalugast tiltetve, egy kdtszer kettes.t6rkdvezett
szigethez.Itt le tudn6nak rilni ak6r azid6sek is
pihenni' A hidak korlitjait, a vizvdteli helyeket
,r.rinJt virrigosftan i. ioio-ig<isszedll egy terv,
melyhez a farfifuia mellett a penzen mrilik, mikor
val6sulhit
Ennek az alapjait
letettdk.
Az \tszdzezer .Forintot-ll esemdnyre kdltdtt6k el, melyek a
latogatottsdga ketezer fos volt a
r6sztvev6 venddgeket, drdekl6dokei tekintve. A
87 egyestileti tag tcibb mint h6romezer cink6ntes
munka6rdt tett bele' Mindezt esem6nyenkdnt szem6iyekre
bontia vezeti.
T6jhazn6l ezer f6s
latogatottsrigotiegyeztek. A Hermann ott6 Mrizeu* ptiau-utat6
kidllit6helynek '*rtlaaTdjhazat.
Ezer darabszitm<>t fel6lel6 a ki6llitrisi anyag,melyb6l
iatszazdarab lflthat6,a tdbbi t6rolva van.
A Patricius Kft'vel, a Dereszla Kft-vel
netdumuiuto u tuf.rolatuk. Ha vaiamiben tudnak segiteni,
rdjuk szdmithatflak, t6mogatiist is kap 1otut.
egyestilet. B6rmilyen olyan esem6ny volt, hogy
borra volt s:ziiksdg rajtuk kiviil Hudricsk6n6 Katilia,
Hajdri J6nos, gott luJiiek mindig segitettek,
de ugyanigy a Kisfalucska Kft is. Soha nem tapasz
taha;^,hogy nemet mondtak volna, mindig azt
kdtdeztdk, nri az, amivel hozzdjfnulasukat adhatj6k.
_csak k6szinet6t tudja toim6csolni a maga ds a
87 tagiuk nevdben' Nagyon nagy szerepe volt az onkormanyzat
illtalloott p6nznek, mely nem
kenilt rossz helyne. Igyekezettj6l b6nni vele.

-"g *i*i.

A

*

AoAm LASZL}

polgrirmester dics6retesnek tartja, hogy milyen
sok program zajlottle. Egyetlen
egy k6r6se lenne, hogy egyeztessdk le a programokat.
Ha
nincs
kint
az'6d'ibrics uztat6n,akkor nem
-essen
tudja meg, hogy

sakkverseny lesz. Trivol
t6le, de javasolja, hogy ilyen nagy volumenii
tendezvenyt ha lehet inkdbb tavasszal, vagy nyfri idlszilsa
t.gy"n"tJ"m.rt ki.ilcincisen a nagy
hideg miatt "b6dtiletes" a gttzszilmla amit t i
fizetni. A szilvesztert nem lehet rittenn i, de ezt
biztosan' Ilyen dpiiletet felfliteni a temperril6 fiitds mellett is
hiirom nap, hogy megfelel6
kciriilmdnyek kcizcjtt legyenek a venddgek,

t.it

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Egyesrilet elncike elmondja,
hogy febru tu kozep1tbl
mikulrisig nincs id6 ilyen esem6nyt rendeziii. vost
ianufma kapt6k- ezt-az id6pontot, jciv6re
szeretndk decemberben megrendezni a versenyt. Nincs
drtelme maskor megcsin6lni, mert a
v6rosok elviszik a sakkoz6kat. Janutr az ar.idoszak, amikor
a fli se n6, igy el tudnak jonni az
drintettek, nydrranem tudn6k tenni. A besziimol6iab6iis kitrinik,
hogy a rendezv6nyek javar.sze a
nyfui idoszakra tehet<i. Senki nem kap semmit a..munkrij 6ert az egyesiiletben,
mindenki 100-120
"ennyi

otdt dolgozik egy 61ben sajdt idejdb 51, pdnzdb6l. Ortil annak,
hogy
Februrir 11-6n Bott Juditdknak lesz egy rendezv6nye, a farsangi
b6l.

rutiu toriir..

Anau LASZLb k6pvisel6

tudom6sa szerint abilrbeveteldb6l akarnak - melyen 6rver6s
is lesz y69
6s kcirnydkdre ktilteni. Egy ilyen alkalomkor a tornaterem
felfiit6se 100 ezer
forint. GazdSlkodds szempontj6b6r is n6zni kefa dolgot.
u

bicikli pillydta

KEPES FERDINAND kdpviselo megjeg yzi nemtudtilk, hogy ilyen
hideg lesz.

+DAY L\SzLapolg6rmester: december elejdt6l janudrvdgdig volt, amikor krjzel - 20 fok volt.
Az onkormtnyzat is hozzdjfuult a november 6-i
-it.nt ll robotial kapcsolatos rendezv6 nyhez. Az

6tel nyersany ag rlszet az cinkorm inyzatfedezte.

ILLES 'rANos tsodrog Menti Bor6szok Egyestilete eln<jke ciriil a meghfvrisnak.
Elmondja, hogy
a besz6mol6ja rcividebb lesz, mint a Bodrogkisfaluddrt Egyestiletd.
Ketten-h6rm an vezetik az
egyesiiletet, akik dolgoznak, a tcibbiek tamogatjak ciket.
Megktiszdni il testtiletnek ds a polgSrmester rirnak az anyagi
6s a nem anyagit6mogat6st, ami

nagyon fontos szdmukra. Ennyire rdszletezve nem irta {issze,
hogyan k6lt6tt6k el a sz1zezer forint
osszegti t6mogatifs,.amit tulajdonkdppen h6rom p6ly6zatra
forditottak, Nekik fi.zetni kell a
pSlyinatokmegfr6sa kapcs6n felmenil6 kciltsdgeket, u*i
t i is merftette ezt azdsszeset.

2t

A Kismestetekh'zitba szerettek volna a Zempl'n Mrizeummal egy elso vil6gh6borus
ki6llitrist
megval6sitani, de akik igdrtdk, nem tudtak ebbe; segiteni, mert
trilvriilaltrik magukat. Apalyfnaton
nem nyertelk semmit. A szak6rt6t viszont ki kellett frzetni,aki
mrisfel napig d,olgozottrqta.
Kdtpillyazertuk nem nyert , a harmadik viszont, g30 ezer forintot
hozott.
Programok szewezlsdben segitenek, de hogy konkr6tan 6k szelezzenek,
az nem megoldhat6.
Tdmogatjak' a keresztriri 6s kisfaludi rendezv6nyeket. Keresztrirban pl.
t6mogatt6ka borversenyt.
Bodrogkisfuludon jriliusban meghirdett6k a bodrogkisfaludi
drilo utak elnevez6s6t, sz6nd6kot
mutatva arta,hhtha ol.van kezdemdnyezeslesz, ami majd kiterjed
Szegire, Bodrogkeresztrirra stb.
Jelentkezett t6rnogat6 a fcjldmdr6si oldalra, csak iengeteg
elfoglalts6g a van. T6rk6peken
visszamentek a r6gi id6kig, hogy milyen neveket taldliak. n
vari"gy Srd"k"rrdge pl. hogy
t'e6nyhegyrrek, majd Letnyvdmak is hfvt6k aYdrhegy
elnevezds el6tt, mliy nevet az 1900-as 6vek
elejdn kapta..
ALEXA II'ONA

.aljegyzo elmondja, ha hivatalosan szeretndk elnevezi

koztertiletnerk min6siil 6s a testriletnet van joga v6glegesen a
n6vad6sra.

az utakat, a&or

az

ILLES 'rANos Bodrog Menti Bor6szok Egyesiilete elnijke tudom6sa szerint
a MTA

n6vbizotts6S;a is kell az eljirfushoz.

ALEXA ILONA aljegyz6 elmondja, van egy list6ja arr6l azMTA-nak, hogy
kikr6l nem szabad
utakat elnevezni, de att6l k6rhetnek 6ll6sfoglai6st.

ILLES .rANos Bodrog Menti Bor6szok Egyestlete elndke kdrbeadja a tdrk6pet,

mely
tartalmazza azutakat, atetvezett neveket. Egy-.gy ritnak tribb nevet
is adva, hogy tudjan"f. *uiO
mib6l vttlasztani- Pl. Szegi rit, Lapis fotit, Kere#urihatfrtrt, Szegi hatar ifistb.
Megszeretn6k a
nevekben jellentetni mind a hat szolofajtfut, ahuzautat, viirhegy utat.

Anau L{SzLoporg6rmester

a

vincel6r utat is javasolja.

ILLES .rAuOs Bodrog Menti Bor6szok Egyesiilete elndke elmondja, hogy a KpM felszedett
42
bejdratot. A Bodrogkisfaludot 6rint6 beJarut mdr az |767-es t6rk6pen is-szerepel.
Megpr6b6lta
szolg'lati utat betartva megoldani a probl6m6t , irt a hegykozs6g ialasztm1ny1nak.
A v6laszb6l
l6tta, hogy ezt neki kell vdgig vinni, ha sziiretig bej6i6t szeretndnek. Targyalt
a KpM-mel,
elmondt6k hogyan lehet a tervet elkdszittetni, ami i0
forint volt 6s azt kovetoen csak
"r", a tulajdonosokkal,
megfelel6 szakemberek vdgezhetik el a munk6t. Besz6lt
6s k6rte a
hozzttjilrulilsukat a tewezdshez. Tartottak egy bej6r6st ds sikeriilt harminc hekt6r
szolo
megkdzelfthet6sdg6t megoldaniuk. A tervez6s ti ittseget az rinkorm dnyzat
bevdllalta 6s nagyon
gyorsan elkdsztilt a terv. Mindenf6le el6ir6soknak meg kellett felelni
aLejarat 6pit6se sor6n, iiely
kb. \tsztzezer forintba keriilt. Ha nem csindltrik volna meg a bejirbt, nem tudtak volna
leszriretelni. Sikertilt dsszeszednitik 16 apdnzt. A polgarmester fr vitetett oda t6rmeldket.
AUAwI LAs;zLo polg6rmester elmondja, hogy azHK-t6lvan, valamint 6pit6si t6rmel6tet
vittek
oda, tavasszal <issze kell fogni 6s sz6t kell terfteni.

ILLES JANOS Bodrog Menti Bor6szok Egyesiilete elnoke elmondja, bev6llalt6k, hogy az egyik
kis helyis6get berendezlk a Kismesterek Hiaban, ha mdr nem sikeriiitek a p6ly6zat6k Nag"yon

sz6pen be lett rendezve. oda kenilt egy 1840 6s 48 kcjzdtt k6szrilt sz6lSprds
6s dar6l6.
Trimo gattak tcjbb rende zv 6nyt, B odro gki sfaludon pl. a minds zenthav i mulattsiigot.

Megk<iszdni a testtilet munk6j6t 6s bizik abban, hogy ez 6vben is tudnak maiitamo
gat1stnyrijtani
az egyestlet r6szdre.

AOAtrt LASZLO polgrirmester kcisz<jni a kismesterek haza egyik termdnek a
megpr6b6ljrik a rn6sikat is berendezni.

berendez6sdt.

