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Jegyz6k6nyv
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A k6pvisel6testi.ileti iil6s helye : Bodro gkisfaludi Kozcis Onkormiin
yzati Hiv atal
Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

JELEN

VANNAK:

Ad6m Laszlopolg6rmester,
Balogh S6ndor kdpviselo,
K6pes Ferdinrind kdpvisel6,
Kov6cs Ldszl6 k6pviselo,
Majoros Pdter k6pvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHIVoTT:
Alexa llona aljegyzo

Alau LASZLO polgarmester kcjszcinti a megjelenteket. Megrillapitja,hogy az5 fbs K6pvisel6testiiletb6l 5 f6 van jelen, igy a rendkiviili nyiii iil6s hat6rozatk6pes,
azt megnyitja. Jegyz1kdnyv
hitelesit6nek Kov6cs Ldszld k6pvisel6t jelOh li.
Elmondja, hogy a rendkiwli testiileti i.il6s telefonon tcjrt6nS <isszehiv
itshra a ki.ilteriileti helyi
kcizutak fejlesztdse, cinkormiinyzati utak kezellsehez, illlapotjavitftsithoz,

karbarftartitsdhoz

sztiksdges er6- 6s munkagdpek beszerzdsdre sz6l6 piilydzat benyrijt6sa.
miatt keriilt sor, fgy ennek
megfelel6en javasolja, hogy a K6pvisel6-testtilet - amennyib.n
javaslat nincs - ezen

napirendi pontot tfr gy alja meg:
1'

-6,

egyetlen

Kiilteriileti helyi kcizutak fejlesztdse, cinkorm6ny zati utakkezeldsdhe

:2, dllapotjavitdsf1oz,
katbantattitsdhoz szriks6ges er6- ds munkagdpek beszerzlsdre sz6l6 palyazatbenffit6sa
El6ad6 : Adhm Ldszlo polgrirmester

A Kdpviselo-testiilet tagjainak a javasolt napirenden kiviil m6s jarraslalu nincs, igy az 5 fb
jelenldv6 kdpvisel6bol a szavazdsban rdszvevo 5 fo
kdpvisel6-tesitileti ta.g 5 igen szavazattal,
ellenszavazat,valaminttart6zkodtts n6lkril, egyhangrila g a) ahbbinapirendetT6rgyaSa
meg:

1'

Kiilteriileti helyi kcjzutak fejlesztdse, dnkormriny zati utakkezeldsdhe

z:,,

tilapotjavit1sithoz,

katbarftartftsdhoz sziiks6ges er<i- ds munkag6pek beszerueslre sz6l6 ptaly*utbenyrijt6sa

El6adr6

:

Ad6m Ldszlo polgrirmester

1. napirend

AnAu LASZLD

polg6rmester elmondja, hogy az cinkormiiny zat pllyazatot nyrijt
be a
mezogazdasdgi fdldutak fehijit6stra. A pillydzatbaibeszerzesre
kertiine
trut to, is.
pa$azat
benyfjtdsaval a testiilet egyetdrtett 6s t6mog atta, azonban nem 6rtett egyei
"gy a beszerezni
tervezett

d

traktor mdrkSjdval. rJj arajdnlatok kertiltek bikdrdsre, melyek alapj1ntvtflz
lesza feileszt6s sor6n

2

jTJ"X*,"Y#ir"-::L;il*tut'

uj

hatnozatot kell hoznia a k6pviselo-tesitriletnek,
melynek hatirozati

B o dr o gkisfalud kozs d g

/20

I
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Q. 2

onkormdnyzata Kdpvis e r6tez stilretdne k
3.) hatdrozati_javaslata

Tdrgy" Ktilterilleti heryi rcdzutakfejtesztds.e,
hnkormdnyzati utak kezereisdhez, dilapotjavftdsdhoz,
karbantartdsdhoz szilksdgei er5- ds munkagdpii
i'rrrrrrare - fe.ilesztds j1vdhagydsa

Bodrogkisfalud Kazsdg onkormdnyzata tdmogatdsi
kdrelmet nyiljt be a vp6-7.2.1-7.4.1.2-16
"Killterilleti helyi kozutak feiteiztdse,- oniormdnyzati utai kezeldsdhJ, dllapotjavitdsdhoz,karbantartdsdhoz sztilrseges eii- ds munkagdpek
bes)erz;6se" pdlydzatifelhivdsra.
A tdmo gat ds i kdr e I e mb e n gt at t
fo
fej I e s zt d s i

c dIo

k;

Fejleszt'lssel drintett ingatran megnevezdse;
ktirtertlret 0r6 ds 028 Hrsz utak
A

fej

I e sztd

o
o
o

s s or dn

erze nd6 gdpe

k:
MTZ B20 traktor
BTL 2500 tol6lap
Black Bull Junior 1,4 homlolcrakod| gdp
b e sz

Az dnkormdnyzat

hogy az elszdmolhat6 dsszes kr;ltsdg 70.362.J07 Ft,
igdnyelt
tdmogatdsi asszeg !!s1!l9yitia,
63'326.256 Ft, ipdlydzathoz a tervezett beruhdzdira
rendelkez\sre bocsdtott
6nerd 7.036.25i Ft,

A

kepviself testtllet
-krielTti, hogt a pdlydzatban foglaltak dsszha'ngban vannak a telepillds
c'lliaival, a pdlydzatban
fogtatt ciiotc megval\sftdsdi ll{vdnatosnak tartja, a tdmogatdsi kdrelem
t artalmdt j 6v dha g,,j a.

A kdpviselS testillet felhatalmazza

a

polgdrmestert a szillrsdges intdzkeddsek megt1teldre.

Felel1s; AAam Ldszt| potgdrmester

Hatdridri: azonnal

ds

auANr LASzLo

polgrirmest

folyamatos

er szavazdsrateszifel

a hatriro

zati

javasla1ot.

A K6pvisel6-testiilet jetenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazhson
5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszav azat 6s tartlzkodits n6tktil
elfogadja a hathroiati javaslat ot 6s azal'bbi
hathrozatothozza:

Tfrgy: Kiilteriileti,h..t_yt kiizufsk fejlglzt-e1e, iinkormf
nyzatiutak
dllapotjavitisithoz, karbantartfusilhozsztir.sOges
er6-

fej lesztds j 6v 6hagy 6sa

6s

r<ezel6s6hez,

-,r,nr.ugop.r. beszerz6se -

Bodrogkisfalud Ktizsdg onkormrinyzatatirmogatrisi
kdrelmet nyrijt be a vp6-7.2.1-7.4.1.2-16 _
helyi kiizutak fejlesit6se, ii_nkormf nyzatiutak kezelt6s6hez,
"Kiiltertileti
rillapotjavit6s6hoz,
karbantartisithoz
sziiks6ges ..0- 6r munkag6pek beszerz 6se, pllyitzati
felhiv6sra.

A

tdmo gatitsi kdrelemben fo glalt fej lesztd si
c6l ok

:

Fejlesztdssel drintett ingatlan megnevezdse:
kiilteriilet 016 ds 02g Hrsz utak

A fejlesztds soriin beszerzend6 g6pek:
o MTZ 820 traktor
o BTL 2500 tol6lap
o Black Bull Junior 1r4 homlokrakod6 g6p

Az <inkormtmyzat
hogy az elszirmolhat6 dsszes kciltsdg 70.362.507 Ft, igdnyelt
trimogltlsi cisszeg ie^ryt]ryitja,
63.326.256 Ft, a pillydzathoz a tervezett beruhLzdtsra
ciner6

rendelkezdsre bocsiitott

7.036.251Ft.

A

k6pvisel6 testtilet kijelenti, hogy a pillyazatban foglaltak
dsszhzrngban vannak a telepril6s
cdljaival, a p|lyazatban foglalt cetok me gval 6 sit itstt kiv
6nato snak tartj a, a t6mo gatfusi kdrelem
tafialmat j6v6hagyja.
A k6pvisel6 testrilet felhatalmazza apolgfurmestert a sziiksdges
intdzkedl6sek megt6teldre.
Felelos: AOam Liszlo polgrirmester

Hatdridl : azonnal 6s folyamatos

AUAwI L{SzLopolg6rmester

t<jbb napirend nem ldvdn a

rendkivriii nyilt til6st bez6ria.

Kmf.
Szab6 Judit jegyz6 tdvolldtdben
6s r.negbizits6b6l:
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Addm Llszlo'
polg6rmester
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