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Tobb hozzttszolfs nem 16v6n szavaztrsra teszi
hatdr o zati j avas I atot

fel a

beszhmol6k elfogad6s6r6l sz6l6 al6bbi

:

B o dr o gkisfalud ka zs d g

/20

Onkorm dnyzat a Kdpv

is el

5 -te

still etdnek

I 7. (L 3 0.) hatdrozati j avaslata

Tdrgy: Civil szervezerek szdmdra 2016. ,ivben nyiljtott tdmogatdsok elszdmoldsdr6t sz6l6
beszdmol6k elfugaddsa

Bodrogkisfalud kozsdg Onkormanyzatdnak KdpviselS-testillete a Bodrogkisfaluddrt K\zhaszrui
Egyestilet rdszdre 2016. dvben nyiljton 500.000.-Ft, valamint a Bodrog-Menti bordszok Egyesillete
r,!szdre adott 100.000.-Ft tdmogatds felhaszndldsdr1l sz6l6 sz1beli beszdmol6t elftgadja.
Hatdrid6: azonnal
Felelris ; Aaam Ldszt6 potgdrmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett rlszt 6s 5 igen
szavazattalo tartflzkodris 6s ellenszavazat n6lktil elfogadja a hatfrozati javaslatot 6s az aklbbi
hatfrozatothozzaz

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormf nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
3

Trirgy: Civil

/2017 . (1. 30.1

hatfrozata

szervezetek szdntna20I6.6vben nyrijtott t6mogat6sok elsz6mol6sfr6l sz6lo

besz6mol6k elfogad6sa

Bodrogkisfalud kozseg Onkorm6nyzatfnak Kdpvisel6-testi.ilete a Bodrogkisfaluddrt Kozhasznri
Egyesiilet rdszdre 2016.6vben nyrijtott 500.000.-Ft, valamint a Bodrog-Menti bor6szok Egyesi.ilete
r6sz6re adott i00.000.-Ft titmogatfs felhaszn6l6s6r6l sz6l6 sz6beli besz6mol6t elfogadja.

Hatdrid6: azonnal
Felel6s: Aaam LdszlS polg6rmester

Bej elent6sek, j avaslatok:

ALEXA ILONA aljegyzl elmondja, hogy hrirom el6terjesztdst 6s hat6rozati javaslatot kiildtek ki

a

k6pvisel6knek, melyekben ddnteniiik kell.

A Tokaji

T<tbbcdhi Kistdrs6gi Tdrsul6s Alapit6 Okirat6t a7212016. (X.17.) szitmthattnozatflal
m6dosftotta a testiilet, mivel 2017. janu6r l-tol a gyermekj6l6ti kozpont krz6r6lag a telepiil6si
tinkorm6nyzat fenrfiartilsftban mrikcidhetett volna a tcirvdnyi v6ltoz6sok kijvetkeztdben. Kdpvisel6i
inditvinyra vdgtil is nem ttirtdnt meg a torvdnyi m6dosftrist, igy a meghozott testtileti hatttrozatot
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vissza

kell vonni' Az tov6bbi mrikctd6st sem a trirsul6si

visszavon6sa nem befoly6solja.

AOAwT L ASZLO

po

I

g6rme ster

megrillapod6s m6dosit6sa sem

A feladat tovribbra is elliitilsra kertilt.
k6ri a ho

HozzSszolSs nem l6v6n szavazfrsra teszi
sz6l6 hatdr ozati j av aslatot.

a

zzitszolds okat.

fel

a7212016.

(x.17.) szftmrthatfuozatvisszavon6s6r6l

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavaz{tson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal' tartizkodr[s 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja ahatirizati javaslat
ot 6s azallbbi
hatirozatothozza:

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormdn yzata Kdpvisel6-testiilet6nek
4 /2017 . (I. 30.\ hatfirozata
Tdrgy:

7

21201 6. (X. I

7.) hatfrozatvisszavon6sa

A Kdpvisel6-testtilet
a Tokaji Trtbbc6hi Kistdrs6gi T6rsulis T6rsul6si Meg6llapodrisanak
m6dosit6s6r6l
(X. 1 7.) KT. hatdro zatht visszavonja.

Felel6s:

sz6l6 7212016.

polg6rmester

Hatdrid6: azonnal

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy a Tokaji Tctbbcdhi Kistdrs6gi T6rsul6s
20l6.december
13-ai tildsdn napirenden volt a kcjzcjs vizi-klzmivagyon feloszt6sa.
Az elltetjesztdsen ahatittozat mell6klete a Borsodviz 6ltal az onkorm funyzatoknak
Z0l3 janudr 1vel 6tad6sra keriilt vizikdzmi-vagyon feloszt6siit tartalmazza. A j6v6be i
ugyunigy lenne. Volt
egy rdsze a vagyonnak mely az <inkormdnyzatokkdzrjs tulajdon6t kepezte
", 6s a vagyonritadiissal
nem kenilt pontosft6sra, nem ktjt<ittek meg6llapod6st, hogyan osszilk
.l u k.iros tulajdonban

l6v6
tulajdon rdszeket. Most szriletett meg egy javaslat, hogy likossagar6nyosan
tcirtdnjen meg a krizcjs
tulajdonri vizi-kdzmi vagyon feloszt6sa az rinkormdiyzatokkoLott. A testtileteknek
hat-arozatilag
kell j6v6hagyni a ktizcis vizikozmi-vagyon felosztas6t, de ettol egyik onkorm6ny
zat sem lesz
gazdagabb. Komolyan karbantart6s esetdn, ha nem birja azt
a kozcts kassza, akkoi el6fordulhat,
ho gy az dnkorm6ny zatoknak a z s ebiikb e ke I I nyril ni.

Ao+y

LASZLD polgdrmester szerint, sajnos nincs m6rlegel6si lehet6s6ge az cjnkorm fnyzatnak

ezzel kap c so I atban. K6ri a k6pvi

seI6

KovACS LASZLD kdpviselo
telepiil6sen.

AuAvt LASZLO

k ho zzitszolfusfi-.

kdrdezi, hogy az ivovizvezetdk mennyi resze van kicserdlve a

polg6rmester elmondja, hogy tdbb mint a fele lett kicser €lve.
beruhfuls afovezetdkek cserdj6rol sz6l, igy ugyanolyan aviz min6s6ge, mint
azel6tt.

Az

iv6viz

24

Tobb hozzitszolfus nem l6v6n szavazdsra teszi
61 6l sz6l6 hat6r ozati i avaslatot.

j 6v6hagy6s

fel a kdzris vizlkozmi-vagyon

fbloszt6siinak

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, tartflzkodds 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja a hathrozati javaslatot
6s az alfbbi
hatilrozatothozzaz

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormf n yzata K6pviseld-testiilet6nek
5/20t7. (I. 30.\ hatilrozata
T 6r gy : Kci zO s v

iziko zmii- vagyon

fe I o szt6s rin ak j

ov 6hagy 6sa

A K6pviseld-testiilet

1. megtiirgyalta

ds j6vdhagyia az ivoviz-ell6trisi c61t szolg6l6 k6zds vizikozmi-vagyon
1. sz.
melldklet szerinti, szennyvizelvezet6st 6s tisztit6st szotgatO kiizds viziklzmi-vagyon2.
sz.
mell6klet szerinti feloszt6s6t,

2. a vizikozmi-szolgtitat6sr6l sz6l6 2011.6vi ccIX.

trirvdny 5/G.g-6nak el6ir6sai alapj6n,

mivel a vizikozmri-rendszeren tcjbb elliltaseft felel6s i; tuhjionnal rendelke zik," az
ellrit6sbiztonsag kdvetelmdnye 6rdek6ben j6v6hagyja, hogy az ell6t6s6rt
felel6s<jk

k6pviseletdt Tokaj Vdros Onkormrinyzatfnakmindenk-oii polgirmestere
l6ssa el,

3'

felkdri a jegyzot, hogy a kciz<is vizikozmi-vagyon feloszt6sdra
kiildje meg a Tokaji T<ibbcdhi Kist6rs6gi Trirsul6Jr6sz6re,

vonatkoz

o

hatfrozatot

Hat6rid6: azonnal

Felelds:

polg6rmester
aljegyzo

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, a harmadik dolog, amikr6l dcjntenii.ik kell, a polg6rmester
illetm6ny6nek ds kdlts6gtdritds6nek a meg6llapit6sa, mivel v1ltoztak a polg6rmesterek

illetmdny6nek meg5llapitdsi szabillyi. Mig eddig a helyettes illlamtitkdr illetmdny6h
ezTiszonyitva
keriilt az meg|llapitbsra, addig az uj szabfulyok szerint az illlamtitkai alapilletmenyhezviszonyitva
kell azt meghatftozni. Az illlamtitkdr alapilletmd nye az illetmdnylap 12 szerese. Az illetm6n
iulup
38.650 forint. igy az 463 800 forint. Az illetmenykiegeszitl,se azalapilletmdny
50 %-a231.900
forint, avezetoi illetm6nyp6tl6k6nak osszege az alapillitmeny 65 Yo-a301.470 forint,ami osszesen
997 .170.-Ft. Bodrogkisfalud esetdben a polg6rmester illetm6 nye ezencissze
40 o/o-a, azaz 39g.g6g.Ft. Illetm6nydnek 15 %o-os arinyilban kdlts6gt6rit6s itteti ffieg, amely 59.g30.-Ft. Hi6ba
rendelkezik a tcirv6ny en6l, azt a testi.iletnekhatirozatban kell foglalnia ds
d<jntenie kell. Sok
v Slasztitsi lehet<l s6giik, mdrle gel6s i j o gkciriik nincs.

AnAu L ASZLD polg6rmest

er az igyben bej elenti szemdlyes 6rintetts6g6t.
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A

K6pvisel6-testiilet hatilrozat-hozatal n6lkiil, egyhangrllag
Adrim Lfszlf polgdrmester
szem6lyes 6rintetts6g6nek bejelent6s6t tudomrisul
veszi 6s a szavazrisb6l nem zfrja ki.

ALEXA ILONA aljegyzb szavazdsra teszi
krilts6gt6ritds6rdl szolb hatirozati i avaslatot.

fel Aaam Ldszlo polg6rmester illetmdny6r6l

6s

A K6pvisel6-testtilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazilson 5 f6
k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, tartSzkodris 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja
a hathrozati javaslatot 6s az alfLbi

hathrozatothozza:

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormdn yzata K6pvisel6-testiilet6nek
6t2017. 0. 30.\ hatfrrozata
Trirgy : Aaam Liszlo

po

I

g6rmester illetmdnye ds kii lts 6gt6rit6s e

Podrogkisfalud kcizsdg Onkorm6nyzatilnak Kdpvisel6testtilete a Magyarorsz;g Helyi
onkorm6nyzatafuol sz6l6 2011. dvi cLXXXx (Mciiv) 64. g-ban
meghat1rozottak alapj6n Adrim
Ldszl6 f66llrisri polg6rmester illetmdnydt 2017.
1.
napjat6l kezdod6en az 6llamtjtk6r
ianiar
illetmdnydnek 40 o/o-ban 398.868 Ft/honap azaz hhromszLzkilencvenny

ny olcszinhatvannyo

lc forintban

dllapitl a me g.

olcezer

A kdpvisel6testiilet azMdtv 71. $. (1)

6s (6) bekezdds6ben foglaltakra tekintettel Aaam L6szlo
polg6rmester koltsdgtdritdsdt 2017 .;anuar 1.- napjat6l kezd6d6enllletm6nye
15 %o-ban59.g30.- Ft/h6nap azaz }tvenkilencezer-nyolcszdzhuminc forint <isszegben
hatdrozzimeg.

Hatfrid6: azonnal
Felel6s: aljegyz6

ALEXA ILONA

\eg1'zt; elmondja, beszdltek mtr rola a pilyinatok kapcs6n, hogy temet6 eldtt
parkol6t alakitanfinakki, ha meg tudn6k v6siirolni a J6zsef
A. ifi 16. sz6m alattingatlant a
tulajdonos6t6l' A tulajdonos kcizcjlte, hogy 350 ezer forintdrt eladja
az ingatlarrt. melyrdl szintdn
testtileti hathrazatra van sztiks6 g az adfs-v6tel lebony olitilstthoz.

AlAnn LASZLO polg6rmest er
hatttr o zati j avas I atot

B

szavazftsra

teszi fel az ingatlan megv6s6rliis6r6l sz6l6 alftbbi

:

odr o gkisfolud kaz s d g onkormdnyz ata Kdpvis eld-te s t.i)l etdne
k
/20 I 7. (L 3 0.) hatdrozati i avaslata
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Tdrg": Bodrogkisfolurl belteriiletdn taldlhqt|

330 hrsz-u

ingatlan megvdsarldsa

Bodrogkisfalud kdzsdg onkormdnyzatdnak Kdpviselci-testillete
ilgy hatdroz, hogy
teleptildsfeilesztdsi
megydstiroiia a kizdrdla[osan a Dr. Brauer iiait
ztumo tulajdondban
1dlry
Idvf, termdszetben Bodrogkisfalud
kozsdg belteraleiln a J6zsef Attita ilt 16. szdm
alatti 330 hrsz-t),
1709 m2 tertilet[[ lak6hdz Ltdvar, gazdasigi
dptilet megne:vezdsii ingatlant.

A Kdpviselci-testillet az ingatlan vdteldrdt 350.000.Ft azaz Hdromszdzfttvenezer Jbrint dsszegben
hatdrozza meg.
Felhatalmazza a Kwisel1lestt)let a po.lgdrmestert,
hogt a jelen hatdrozatban foglaltak atapjdn
az addsvdteli szerzddist kdszfttess, ti di ort aldiria
iz addsvdteli szerzftdds megkatdsdvel jdr6
kdlts d ge ket B o dr o gkisfarud kdz s d g onkormdnyzata"vis
e li.

Hatdridri: azonnal

ds

folyamatos

Felel6s: polgdrmester

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazirson 5 f6
k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, tart6zkodris 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja
a hathrozati javaslatot 6s az aldbbi

hathrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g dnkormr{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
7 /2017 . (I.30.\ hat6r ozata
Thrgyz Bodrogkisfalud belteri.ilet6n

ta161h

at6 330 hrsz-uingatlan

megv6s6r16sa

Bodrogkisfalud kcizsdg 0nkorm6nyzatfnak Kdpvisel6-testrilete
rigy hat6roz, hogy
teleptil6sfejleszt6si cdlra megvds6roija akizar6tagosan
a Dr. Brauer ruait gt.ta tulajdonrlban
16v6, term6szetben Bodrogkisfalud kdzsdg beltenileldn
ti" 1709 m2 teriiletri lak6hazudvar, gazdasilgi6piilet

a J6zsefAttila it

16. szitm alatti33O hrsz-

megnevez*sri ingatiant.

A Kdpvisel6-testtilet az ingatlan vetelfuSt 350.000.- Ft azaz Hilromszfncitvenezer
forint cisszegben
hatirozzameg.
Felhatalmazza aK'pvisel6-testtlet a polg6rmestert,
hogy a jelen hat6r ozatbanfbglaltak alapj;n az
ad6svdteli szerzoddst kdszittesse el-6s azt al6tja. li
uiarr"teli szerz6d6s megkcit6s6vel jrir6
kdltsdgeket B o dro gkisfalud k6zs6g onkorm6n y zata v iseli.

Hatfrid6:

azonnal ds folyamatos

Felelds : polgiirmester
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ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, van egy szewezet a TDM, melybe az
rjnkorm 1nyzatok azert
ldptek be, mert azt mondt6k nekik, hogy endlkril nem nagyon
fognak tudni turis ztikai celra
pillydzni' A szervezet tagjai 6s a TDM k<izcitt volt egy szerzodes,mely
alapj6n az onkorm dnyzatok
fizetnek egy tagdijat amely az IFA 20 %o-a, de riinimum 20
ezer-forint . 20l5.6vben lej;rt a
szeruodds, de a tagdijat tov6bbra is fizetni kell. A szerzodds
lejrirtrit krivet6 idoszakra Z0ll.
december 31-ig hozniuk kelleng egy dcintdst, melyben a testtilet
rigy hatriroz, hogy a tagdij
tov6bbra is befizetdsre keriiljcin. Erdemes majd tisztdini, van-e drtelme
t*abbru is tagnak maradni.

lD.l.y.LAszLO polgdrmester elmondja, nem sok mindent tesz aTDM, nem sok 6rrelm6t ldtja.
Pr6b6ltrik a villalkoz6kat is bevonni ebbe a szewezetbe. Lehet,
hogy lesz amikor hasznos lesz.
Pdldakdnt emliti, amikor 20.r2-benpillyaztak a Leaderben
a sportdlloz&e,kirrigt6k ap1lyinatot,
miutdn oda is fizetikatagdijat.
szavaztsraleszi fel

a TDM tagdijr6l

sz6l6 alibb ihatfuozatijavaslatot:

B o dr o gkisfalud kozs 6 g

/2

0

Onkormdnyzata Kdpvis

eI5

I 7. Q. 3 0.) hatdrozati j avaslata

ie

s

tt ile

tdnek

Tdrgy: A Tokaj-Hegyalja, Taktakoz, Herndd volg,,e ldegenforgalmi ds Kulturdlis
E gy e s til e t t e I kd t o t t e gtilt t mil kd d d s i m e g dl I ap o d i s hat diy dn a k
m d do s I t d s a
B o dro

gkisfalud

kozs

d

g onkormdnyz

at dnak Kdpvis elci-te s tt)l ete

- tekintettel a 40/2009. gnl.25.) sz. hatdrozatdra - a Tokaj-Hegyalja, Taktakr)2, Herndd
vr)lgye
Idegenforgalmi ds Kulturdlis Egyestilettel 2015.
ianudr ll-dn teitint megdllapodds hatdtydt Zdif
december

3

I. napj dig me ghosszabbftj

.

a.

Engeddlyezi ds i6vdhagtia tovdbbd a 40/2009, (Vill.25.) sz. hatdrozat
alapjdn megfizetett TDM
tagdfj ak kifizetds dt 2 0 I 7. de cember 3 I . napj dval b ezdr\lag.
A tovdbbi tagdil'fizetdshez a Kdpviseki-testtilet csak abbin az esetben jdrul hozzd, ha tisztdzottd
vdlik az egyest'ilet milkaddse ds az egyilttm{ikoddsi megdllapodds tdiyteges elcinye a telepiilds
szdmdra.

Hatdridf: azonnql

ds

folyamatos

FelelSs: polgdrmester

A Kepvisel6-testtilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, tart6zkodris 6s ellenszavazat n6lkiil elfogadja ahatirizati javaslat
ot 6s az al6bbi

hatirozatothozzaz

Bodrogkisfalud k0zs6g Onkormr{n yzata K6pviselfi-testiilet6nek
8 /2017 . (1.30.\ hatir ozata

Tdrgy: A Tokaj-Hegyalia, Taktakriz, Hern6d vdlgye Idegenforgalmi

6s Kulturrilis
Egyesiilettel kdtcttt egyiittmrikod6si megrillapod6s hattiyfunakm6dosit6sa
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Bodrogkisfalud kcizs6g 0nkorm6ny zatinakKdpvisel6-testiilete

- tekintettel a 4012009. (VIII.25.) sz.hatdrozathra - a Tokaj-Hegyalja,
Taktakoz, Hern6d volgye
Idegenforgalmi 6s Kultur6lis Egyesrilettel2015. januhr 11-dn lejhrt
megilllapod6s hat6ly6t 2017.

december

3 1.

napj6ig meghosszabbitja.

Enged6lyezi 6s j6vrihagyja tovribb|, a 4012009. (v[L25.) sz.
hathrozat alapjdn megfizetett TDM
tagdijak kifizetdsdt 2017 . december 3r . tapj|val iez6r6lag.
A tovribbi tagdijfizeteshez a Kepvisel6testiilet csak abban az esetben jarul
hozza, ha isrt6zott6
v6lik az egyestilet mtiktiddse 6s az egyi.ittmtikod6si meg6llapodris t6nyleges
el6nye a telepiil6s
szfimftra.

Hatf rid6 : azonnal 6s folyamatos
Felel6s : polgrirmester

HEGED6S JANOS a Bodrogkisfaluddrt Egyesiiler elncike p6ldak6nt emliti,
hogy a Ttghgz a
Tdjhdz Sztivets6g t?g.u' ez6rt tudtak pillyazni iz EMI-be. Rogtbn az volt
a k6rd6s, hogy tagjai-e a
szcivets6gnek. Endlktil a 4,5 milli6 forintot nem kaphatt6k volna
meg. Ez1rt6rdemes bennmaradni

a

TDM-ben.

AoAwt LASZL} polg6rmester

a

LEADER tags6got emliti, mely szintdn nem hoz semmit.

ALEXA ILONA aljegyzo v6lem6nye M, van egy 6vtik, hogy ut6na jfrjanak, mennyire
fontos
TDM tagja maradni.

a

ILLES 'rANos a Bodrog Menti Bor6szok Egyestiletdnek elncike felqLnljasegitsdgdt,
el tudja

hivni

a Leader

AnAu

elnok6t, egy tirjekoztatfusra,

L{SzL}..polg6rmester tallkoztatja a kdpvisel6ket, most

jiitt el az id6, hogy
Bodrogkisfaludot kihfztrlk a kalapb6l 6s meg kell tartaniuk a Borklubbot.
A hetyszin a patricius
Bothfnta esett. A meghiv6k k6szft6se folyamatban van. 27 telepiil6s polg6rmestere,
a Megyei
Kdzgyril6s elnoke, Ttlr<jk Deszo, Demeter Ervin kormdnym egbizott ,i.,
u tet v6laszt6keriilet
orszhggyildsi k6pviseldje dr. Mengyi Roland 6s dr. Hcircsik Rich6rt, valamint
a Tokaji Borvid6k
Hegykcizs6gi Tan6cs6nak elndke, Pr6cser Mikl6s a meghivottak. Fodpit6szeti
dolgokkal
kapcsolatban lesz egy kis besz6lget6s, egyeztetds. Tokaj -hefyalja arculatrinak
a kezi k6nyv6t
akarjdk rendezni.
Csicsekn6 Evike ment el attllyairendezv6nyre, 6s Kov6cs Agnes 6pitdsszel j6rj6kv6gig
a h6ten a
telepiil6st, hogy mi keriiljcin a kdzikdnyvbe.
A Rorklubb a jciv6 hdten, febru6r 8-5n szerdan 17 6rakor lesz. Baji Ferenc6ket k6ri fel a
venddgltrtfisra. Meghivjhk a helyi bor6szokat is, akik l-2boft mutathainak
majd be. Felvette a
bor6szokkal a kapcsolatot, hogy a borok bemutat6sa mellett mondj6k
el milyen ds mennyi
szol6teriileten, hogyan gazd6lkodnak egy kcitetlen besz6lgetds keretdben.
A Tokaj-h egyalja
fej l6d6s66rt e gytittmrik<i dds is szoba fo e keriilni.
Kdri, akinek van bejelentdse, javaslata-*t"gy"
^"g.
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MAJOROS PETER k6pvisel6 kdrdezi, hogy mi6rt nincsenek
mdg fenn a honlapon a testtileti

til6sek jegyz6kcinyvei.

ALEXA ILONA aliegyzo elmondja, hogy az elmrilt h6ten adta
oda

a rendszer gazdinak a
jegyz6kcinyveket felcjltdsre, mert nekl
viitozatlanul nem sikeriilt. Ha korsze^ibb lenne a honlapjuk
ds lenne egy olyan feliilet, amin kiils6 segitsdg n6lkril
is fel tudnrinak tenni kril6nbciz6 anyagokat
egy egyszerti kezel6i fehileten, akkor csatol6s m6dszerrel
meg lehetn e azt old,anj.
ADAwI LASZL} polg6rmester elmondja, annyit kdrdezet a honlapszerkeszt6,
hogy mennyi ideig
menjen vissza azuj honlapot illet6en, a rendszerv 6lt6sig,vagy
pl. 6i evig.
HEGEDUS JANos a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet elncjke
szerint felesleges visszamenni.

MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint nem aza ldnyeg meddig megy
vissza, hanem azt,hogy irt
helyben fel lehessen rdtolteni azanvaqgk_at, Az egdizilegfjul6sra
sZorut.
Nem 6rti, hogy egy 6ve
mi6rt nem kdpesek megoldani, hogy f"l l.h"sr"n-t<ilteni -a-jegyzokonyveket.
Most miir a jriniusi
jegyz6kdnyv nem drdekel senkit.
Javasolja, hozzanak egy hatfnozatot anol, miszerint amikor jegyzlkonyv
a
elk6sziil 6s megktildik
a kormdnyhivatalnak, azzalphrhuzamosan keriiljcin
fel a honlapraAzt, hogy_egy 6v alatt ezt nem tudtrik megcsin6lni, valami rettenetes
szttmira.
oriil annak, ha megrijul a honlap, de a fontos 6s l6nyegesebb k6rd6s az,hogy
mikort6l.
Megi smdtli, ho gy hozzanak hat6r ozatot.

anAivt LASZLO polg6rmestet: azelmrilt h6ten klrdeztea honlapszerkeszt6,akivel szerz6ddsiik
van hogy mikort61tdftse fel azanyagot.

ALEXA ILONA

aljegyztS kerdezi, mennyi legyen az
meg ezt a probldmiit.

HEGEDUS JANOS

a

a hatdrido, amfg a honlapszerkeszto oldja

Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elncike szerint kapjon 6 is a hatiir ozatbol.

KEPES FERDINAND kdpviselo megiegyzi, csakhizzakhalasztjdk
az egkszet,ideje lenne m6r
<isztrincizni valamilyen szinten, hogy megold6djon ez aprobllma.

MAJOROS PETER k6pvisel6 szerint 1-2 hetet adjanak neki, hozzarigy
fel lehessen tcilteni gyorsan, iigyesen az anyagokat.

<issze a honlapot, hogy

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Egyestilet elnoke szerint az
a baj, hogy nem volt
szdmilr
a

hatarid6 szabv a.

AnAu LASZLD polg6rmester szerint, akkor csinrilja meg febru 61 27-re a kovetkez6

iildsre.

YA{QROS

porolnl.

PETER kdpvisel6 vdlemdnye az,

tuni

testtileti

kell neki egy levelet 6s a restan ciikatbe kell

AUAwI LASZLO polg6rmest er szavazfrsrateszi fel az alftbbihatfuozatijavaslatot:
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I 7. (L 3 0.) hatdrozati i avaslata

k

Tdrgy : Honlap szerkesztdse

Bodrogkisfalud hazsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselT-testillete
tigy hatdroz, hogy 2017.februdr 2B.
napidig meg kell oldani, hogy az dnkormdnyzat honlapia
olyan adminisztraitas Tetatetet kapjon,
amelyet az dnkormdnyzat dolgoz1i is tudnak kezelni rls
ezzel lehetcivd vdljdk, hogy a jegyzdk1nyvek
a BAZ' Megyei Kormdnyhivatat
tdrtdnri
megktilddst
feld
k6vet6en rr)gtr)nfelkertiljenek a honlapra.

Hatdridri: azonnal, il\. 2017. februdr 28.
Fe lelSs 6k : tiszts d gvis e ldk

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazfuson 5 f6 k6pvisel6
vett rfiszt 6s 3 igen
szavazattal' I ellenszavazattal 6s 1 tart6zkodr{ssal elfogadja
a hathrozati javaslatot 6s az

aldbbi hathr ozatot hozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormr{n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
9 /2017

. fi .30.1 hat6r ozata

Trirgy : Honlap szerkesztdse
Bodrogkisfalud k<izs6g onkormiinyzatinak Kdpvisel6-testiilete
ugy hataroz, hogy 2017. febru6r
28' napjaig meg kell oldani, hogy az onkormrinyzat honlapja olyan adminisztr6ci6s
feltiletet
kapjon, amelyet az cinkormfnyzat dolgoz6i is tudnak kezelni
6s ezzellehetovd v6ljdk, hogy a
jegyz6k<inyvek a BAZ. Megyei Korm6nyhivatal
fel6 t<irt6n6 megki.ild6st kcivet6en r6gt6n
felkenilj enek a honlapra.

Hat6rid6: azonnal, ill.2017 . febru6r 2g.
Feleldsiik: tiszts6gvisel6k

KOVACS LASZLD kdpviselS javasolja, hogy az orvosi rendel6ben az ajtothangszigeteljdk
le
legal6bb azt, ahol az orvos vizsgfi - meft minden ki lehet hallani.

-

AuAtVt LASZLD polg6rmester elmondja, amikor el6szcir fjitottdk fel az
orvosi rendel6t,
'96ryazott volt az a1t6, de^ az rijabb fehijitris ut6n kicser6lt6k egy sima ajt6ra.
olyan feszitettvolt a

kdlts6gvetds, hogy nem f6rt bele egy hangszigetelt ajt6.
A betuhaz6s utiinkcivetdse mdg nem j6rt
PI. azert j6ratl6k Nov6k
tovdbbkepzdsre, mert abenthlzilssal egyidej ileg aztis bevailattak.

G.

KOVACS LASZLO kdpvisel6 szerint 70-g0
hangszigeteldse.

ezer

Ildik6t minden

dvben

forintb6l megoldhat6 lenne az ait6
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AoAwt L{SzLopolg6rmester ig6ri, hogy

be fogj6k

azt

tennia kcilts6gvetdsbe.

rnpns FERDTNAND kdpvisel6 megieg yzi, az orvosi rendel6 eldtt elpakolt6k
a havat, azt amit
m6r kor6bban dsszetoltak, mik<jzben a R6k6czi 6s a Kisfaludi
utc6k on a jtrdfik nincsenek
letakaritva.

AnAu LASZLO

polg6rmester: amig a k<iztenileteket takaritott6k, addig
lej6ft6k

a ja,,den.

KEPES FERDTNAND k6pvisel6 elmondja, hogy a Rrik6czi
uti jard6n sziz h6van, nincs benne
egy nyom sem.

MAJoRos PETER.k6pvisel<i megsegyzi,megcsin6lt 6k a jardat,de nem
takaritottdkle azt, a kis
hidat sem, amikor pedig szi.iks6g lefvolna 16. A-vasrit
6llom6sra is alig lehetett kimenni.
KEPES FERDINAND k6pvisel6 kiv6ncsi

16,

mennyibe kenilt a kdt kater h6tol6sa.

Annu LASZL}

polg6rmester elmondja, hogy 772 ezer forint volt a
Godzsak fele kater dija, a
Riicz Istviin villlalkozoe m6g nem ismert. Amikor megolvadt
egy kicsit a jlg,akkor is letolt6k az

utakat.

rnpns

FERDTNAND kdpvisel6 elmondja, amikor beszdltek a h6tol6sr6l, polgiirmester
a
fr
Ha ljszakamegkezdt6k volna a h6 eltol6s6t el lett volna id6ben takaritvads
nem
mentek volna bele felesleges kdltsdsfkle. Ha mdg akkor
ejszaka kdtszer v6gig ment volna a
kistraktor az utcdkon el tudta volna tolni a havat, rnTrnup
- amikor cisszej6rj6k - m6r nem tudott
megbirk6zni vele' Egy 820-as MTZketszer vdgigmenve el tudn6
tolni 6s rn.grporottak volna 200
t6mad6snak vette'

ezer forintot.

anAivt LASZL} polg6rmester szerint nem lett volna gyorsabb az MTZ, hiszen
tiz kilom6ter
ithfi6zatukvan.
KEPES

FERDINAND k6pvisel6: Bodnrir S6ndor felaj6nlotta segits6g6t mint
traktoros, 6s
v6ltdsban le tudtSk volna takaritani az utakatmdg id6ben, akkor
ejszaka.Ilyeneket meg tudn6nak
oldani, ne kelljen akkora dsszeget kifizetni.
AoAwt LASZLD polg6rmester krizli, hogy a traktor

is tolta eg6sz nap ahavatds a k6t kater is.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet elncike megtregyzi,szerencse,
hogy senkihez
nem kellett mentdt hivni azon az ejszakin a fugyor, jeges havJnim
tudta m6g R6cz Istv6n sem
rendesen letolni.

KovAcs LASZLD

k6pvisel6 elmondja, hogy a Pet6fi riton folyik le a viz,mert Hajdri
J6nos

ebben a hideg id6ben is ugyanrigy mossa azboiiszati eszkdzrjket,
mint m6skor. Emiatt m6g jobban
csriszik az l6t, biciklivel, gyalog nem lehet kcizlekedni. Sz6lni
kellene neki, hogy pr6b6lja meg ne

azutravezetni avizet.

HEGEDUS JANOS

a

Bodrogkisfalud6rt Egyestilet elnoke elmondja, napi tdma ott a hord6mos6s.

KEPES FERDINAND k6pvis el6: az egyik lak6 kdrde zte, hogy a temet6si
seg6lynek van-e

JOveoelemnatata.

ALEXA ILONA aljegyzb elmondja, hogy a temet6si segdlyndl nem vizsgdlnak jcivedelmet.
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KEPES fnnUfnAND k6pvisel6 javasolja, hogy a legkdzelebb
megjelen6 rijsrigba tegydk bele a
temet6si segdly feltdteleit.

AnAm LASZLO polg6rmester elmondja, hogy milrcius

bele tudj6k tenni' De meg fog

HEGEDUS JANos

jelenni

15 el6tt meg fog jelenni rijsag 6s abba

bricsri etoiti ia<iszakban, 6sszel, vagy kar6csony
el6tt.

a Bodrogkisfaluddrt

megjelen6s6drt.

Egyesiilet elncjke kerdezi,

ki a f'elel6s az ttjsag

AuAnn LASZLO polgSrmester elmondja, hogy 6 a felel6s. Moln6m6
zboraiBe6ta gyrijti cissze a
cikkeket a Nyugdijlriirttll,6vodrit6l rtu. na.gu"szdlik
a szed6vel, hogy mikor legyen lapz*rta,
hogy mdg id6ben kikertiljcin az ujs6g,

MAJoRos PETER kdpvisel6 megiegyzi,
fjsrig.

meghatfnoztdk mdr,hogy negyeddvente jelenik meg az

rrpns

FERDTNAND k6pvisel6 elmondja, voltak venddgek az onkorm
lnyzat vend6gh6z6ban
egy
6s el6g rendesen panaszktdtak, pl. egy djszakds sz6lkisru n**
kaptak nagy
'jszakiira
tcir<ilkciz<it,
nem hogy TV-t nem tu&ak n6zni,de m6g egipohar sem
volt.

aoAu

LASZLD polg6rmester elmondja Holhos csilla emlitette a t6rolk<jz6
k6rd6s6t. Mindig
szoktak adni tcircilklzot, ami kinek kicsi, tinek nagy.
KEPES F'ERDINAND k6pviseld szerint a tcirdlk6z6 adisa,
valamint annak tisztitfsa nem nagy
dolog. Az, hogy a vend6g m6g egyszer ene j6jjon, 6s itt szrilljon
meg, nem mrilhat ilyen
apr6s6gokon.

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Egyesrilet elncike szerint
ez a vendeg m6g egyszer mix
nem fog idejtinni, ink6bb Godzsrik6kn6l fog megszilllni m6g
ha t<jbbe is keriil. Egy hirad6t nem

tudtak megnezni, nem kaptak tcjrcjlkdzot.

alAvt

LASZLD polgrirmester nem foly bele.
vannak akiknek azigenyet ezm6r nem eldgiti ki.

A

venddgh frzuk szirfie m6r bakancsos sz6ll6,

KEPES FERDINAND k6pvisel6 szerint ahhozviszont magas

vagyis

3

800 forint lf6l 6j.

ILLES JANos
kdszi.ilt?

a

az

6ra,3600 forint plusz IFA,

Bodrog Menti Boriiszok Egyesriletdnek elnrike khrdezi,hogy L6k6 p6ter
nem itt

AnAu LASZL} polg6rmester elmondja, itt kdsziilt fel annak idejdn

a sakkmester, de az6ta is
ugyanolyanok a venddgszobiik, szocre6l stflusriak. Nincsenek
i4 6gyik,r6giek a britorok. Kell szet
top box-ot venni, hogy lehessen tv-t ndzni, nem kell hfsz csatorna.
Amikor a pR Telecommal
felmondtrik a szerzlddst 6s megkdtdttdk a T-hom-m al,.azdtanincs
tdvdmrisor.
HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet elnrike szerint
van egy hettik, hogy p6tolj6k.
MAJOROS PETER kdpvisel6 szerint fill6res dolgok miatt rond6k

a vend6ghil

zkihaszn6lts6g6t.
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HEGEDUs

'rAruos a Bodrogkisfaluddrt Egyestilet elncike szerint az apartmanok k<jzcjtti r6szt
lekerithetndk egy 60 cm-es kis keritdsset es
faaot mell6 virrigokat tiltettretndnek, hogy ha valaki
idej 6n otthonosabb legyen a bejirat.
Ha a LEADER-ben lesz tdlehet6sdg p.6lyinni, vannak
olyan itkeresztezod6sek, az cinkorm 1nyzati
apartman, h6borris eml6kmri, frekventrilt pontok,
ahov6, - ha sikertilne forr6s talillniril - tiltetn6nek
virdgokat, fhkat. Segitendnek a kivitelez6sben 6s szivesen
vrillalndk azutoftpolits6t is. Fontos az,ha
valami idejcin mit l6t.

AnAu LASZLD polgdrmester elmondja, hogy p6tolj6k avendegh,zban
a hi6nyossdgokat,
annak, hogy jeleztdk fel6.

6riil

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfaluddrt Egyesiilet eln<jke
szerint ki kell adni Holhos csill6nak
fentiek potlilstft, h6rom pohriron nem mrilhat-egy bev6tel.

AnAu LASZLD polgarmester
15-20 ezer forint.

a

elmondja, hogy negy szettop box kb. negyve nezerforint,
a tribbi

KEPES FERDINAND k6pvisel6 megjeg yzi,hogyez befektet6s,
amivel plnztkeresnek.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyesiilet elncike szerint,
ha mir h6rom van az
csak legyen valami.

is j6,

AIAwI LASZLD polg-lrmester megjegyzi, nemolyan nagy penz" semmi nem
olyan nagy, de
dsszeitin a sok kis dolog, amit gaiditkodrisi szempontb6l
is n6zni kell. pl. most kiildcitt

a

hfn omszitzezer forinto s fi zetni val6t-.

HEGEDUS JANos a Bodrogkisfaluddrt Egyestilet elnrike : a t<irolkciz6k
beszerzdse csak tiz ezer
forint.

fIH,IPRDINAND
venoegeKet.

kdpvisel6 szerint, ndzzdkrigy, mint egy befektetdst, ami visszacsalo gatja
a

lD.Ay LASZLO polg6rmester bizik abban, hogy hosszabb id6szakra kiveszik mqd a szobftkat,
ha beindul a telepril6sen a boriis zati beruhin6s. Gubicsk6 is ki fog
venni ism6telten egy szob6t,
amig dpitkezni fognak.
KEPES FERDINAND k6pviselo

a templomkcivel kapcsolatosan

6rdeklddik.

HEGEDUS JANOS a Bodrogkisfalud6rt Egyestilet elnrike elmondja, kapott
az onkorm inyzat
egy e-mailt Koml6skdt6l a Budapesten dpiilo SzizMariaYilagKiralyn<ijl
Engesztel6 K6polna
feldpftdsdvel kapcsolatban. Budapesten a Szabads6g hegyen
ennek a k6poln6nak az alapkiivdt
letett6k m6g a II. vil6gh6boni vdg6n. Szeretndnek ezl akipolndt
minden t"iefues 6ltal keszittetet
6s nevdvel elldtott 30x40x50 cm-es m6s^zk<ivekb6l feldpiteni. Eddig
160 teleptilds adta a sa1ffi
kdv6t' Egy ilyen k6 50 ezer forint plusz 6fa. Srit6r6l nozLa| ak6vet,
azt kifaragf 6k ds felsz6llitjrik
Budapestre, Hfromez'er k6 fog cisszej<inni, amibSl fel6piil
a templom, ami a magyarsitgnak, az
egyhilznak a szimb6luma lesz. Tavasz kdrnydkdn felgyorsul
ennek a folyamat a a zempl1ni
telepiildseken. Mindenki-megcsin6ltatja akovet. az egyJ#leten
belil ,igy !o;oolt6k, nem szabad
ebb6l kimaradnia az dnkorminyzatnak, ha m6s n"i,'* egyesrilet
t*g-rogi" csin6ltatni. Erre
kcizcisen kellene egy hatarid6t kital6lni. v6lem6nye szerint
m6rcius 15-Zn ,rep ootog lenne az
rinneps6g keretdben felszentelni.

34

ALEXA ILONA aljegyzl emldkezete szerint ez az e-mail20rzm6jus, jrinius
k<irny6k6n jott, az
el6z6 polg6rmester lemondiisrinak idej6n. Akkor volt egy
rin. Enges ztel6 zarindoklat, ahol
besz6ltek err6l' onnan eml6kszik a diitumra. Ezen
ifimeneti id6szakban Elsiklo tt ez adolog.
HEGEDUS JANos a Bodrogkisfalud6rt Egyesrilet elncike
megjegyzi, most m6r tud r6la
testtilet. A kdvetkez6 iildsig gondolkodjanak ei-iajtu,
t ogy l.pjenek tov6bb.

a

AoAwt LASzLo polgarmester furcs6n ak tat1a, hogy leho zz6k
a kdvet Koml6skrira maJd
visszaviszik Budapestre. Tdrjenek majd erre uissru.
N'.- gonoolja, hogy milrcius 15-vel d,ssze
kellene kcitni, mivel az tit telepiil6s iinnepdn csak Bodrogkisfaludot
6rinten6.
K6ri, akinek mdg van bejelent6se, javaslat a az tegye*"!.

,

Tribb bej elent6s, j avaslat nem l6v6n z6rt ilestrendel
er.

Kmf.

Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
es megbizds6b6l:

/:? ^
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Alexa Ilona

665^Ldszl6

polg6rmester

aljegyz6

r"7t/
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/Lf
I(6pes Ferdin6nd
j

egyz6kdnyv-hitelesit6

J ELENLETI
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Kisziilt a bodrogkisfaludi OnkormdnyzatiKdpvisel6-testrilet 2017. janu1r
30-dn
I

5.00 6rakor megtartott iildsdn r6sztvev6kr6l.

Ad 6m L6szl6 polg6rmester

Balogh Sindor k6pvisel6
K6pes Ferdindnd k6pviselci

Kovfcs L5szl6 k6pvisel6
Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6csko zSsi j o ggal me ghivottak

:

Bodrogkisfalud Kiizsdg polgrirmestere
3917 Bodrogkisfalud Kossuth ft 65.
Web : bodrogkisfalud.hu

E-mail : bodrogkisfalud@bokihiva.
Tel./Fax.: 471396-056

t-

online.hu

MEGHiVO
Tisztelettel meghivom 2017. ianudr 30-6n (H6tf6) 1500

6rakor a Bodrogkisfaludi Kiiziis
onkormfnyzati Hivatalban (Bodrogkirf"l"d, K"ssuth ft 65.) tartand6
k6pvisel6-

testiileti iil6sre.

1.

lglgT}.ster t6j6koztatoja az elmiltk6pvisel6-testiileti ril6s 6ta tcirrdnt esemdnyekr6i
El6ad6: Ad6m Ldszlo polgdrmester

2. Tdjekoztat6 az cinkormdnyzat 6ltal
2017 . 6vi pLlyazati lehet6sdgekr6l

benyijtdsrakenilt pfiyazatok alakul6s

6161,

EI6ad6: Haddszi Gydrgy projekt menedzser
3. Besz6mol6s a Bodrogkisfalud kdzs6g onkormdny zata iital2016.6vben
a
szerv ezetek szttmhr a nffi tott t6m o g at6s ok fe lh as z n6lfr;tr oI

El6ad6k az erintett civil

4.

civil

szervezetek k6pviseloi

Bej elentdsek, j avaslatok, aktualit6sok

Z6rt iil6s napirendje:
1. Sztiletdsi tfmogatfs irfuti kdrelmek elbirdlilsa
El6ad6: Alexa Ilona aljegyzo
2

. T 6j eko ztato a

po

I

g6rm e ster i hat6skorb en lev 6 ellftfts o k m e g 6 llap it6s6r oI

El6ad6: Alexa Ilona aljegyzl

Bodrogkisfalud, 2017. januir 25.
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