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K6sziilt Bodrogkisfalud Ko zs6g
Onkorm any zati K6pvis el6-testtilete
2017. februfir l4-en
megtartott rendkiviili ny ilt til6 s6r6 l.

K6sziilt: 2 pld.

Jegyzdkiinyv
K6sziilt: Bodrogkisfalud K6zs6g Onkorm6nyzataKepvisel6-testiiletdnek 2017. febru6r 14-en
6rakor megtartott rendkfviili nyilt til6s6n.

17

A kdpvisel6testtileti til6s helye: Bodrogkisfaludi Kdzos Onkorm6nyzatiHivatal
Bodrogkisfalud, Kossuth rit 65.

JELEN

VANNAK:

Ad6m Lfuszl6polgdrmester,
Balogh S6ndor k6pvisel6,
K6pes Ferdinrind k6pvisel6,
Kovdcs Lfszlo kdpviseld,
Majoros Pdter k6pvisel6.

TANACSKoZASI JoGGAL MEGHIVoTT:
Alexa Ilona aljegyzo

Au4nn LASZLO polg6rmester kriszcjnti a megielenteket. Meg6llapitja,hogy az5 f6s K6pvisel6testtiletb6l 5 f6 van jelen, igy a rendkivtili nyilt i.il6s hat6rotatk6p"r,-att megnyitja. JegyzOkcinyv
hitelesit6nek Kov6cs Lhszlo k6pvisel6t jel<tli ki.
F'lmondja, hogy a rendkivtili testiileti til6s telefonon t<irtdnS risszehivds1ra a EFOp-os p1lyazat
benyrijtSsa 6s a szoci6lis 6tkeztet6s szakmai programjdnak m6dositiisa miatt kelilt sor, igy ennek
megfelel6en javasolja, hogy a K6pvisel6-testiilet - amennyiben m6s javaslat nincs ezen ket
napirendi pontot tdr gy alj a me g:

-

1. ,,Hum6n kapacit6sok fejlesztdse t6rs6gi szeml6letben
pflydzat benyrijtSsa
El6ad6: Addm Ldszlo polgrirmester

-

kedvezmdnyezetttdrsdgek,, cfmii

2. Szoci6lis 6tkeztet6s szakmai programj rinak m6dosftdsa
El6adt6: Alexa llona aljegyzo

A Kdpviselo-testtilet tagjainak a javasolt napirenden kiviil mris javaslata nincs, igy az 5 fo
jelenl6v6 k6pviselobll a szavaz6sban r6szvev6 5 fo kdpvisel6-testiileti tag 5 igen iavazattal,
ellenszavazat, valamint ta,rt6zkodds n6lkiil, egyhangrilag az alilbbinapirendeketttrgyaljameg:
1. ,,Hum6n kapacitdsok fejleszt6se t6rs6gi szeml6letben
pillyazat benyrijt6sa
El6ad6: Ad6m Lilszlo polg6rmester

- kedvezmdnyezett

2. Szocirilis 6tkeztet6s s zakmaipro gramj 6nak m6do sitdsa
El6ad6: Alexa Ilona allegyzo

tdrsdgek" cimii

l. napirend

AoAwt LASZLD polg6rmest er tajekoztatja a kdpvisel6ket, hogy azonkorm6ny
zatnaklehet6s6ge
van ana' hogy az EFOP keretdben palyazatot nyrijtson be human
kapacit6sok fejlesztdsdre. A
p^lydzat benyrijtrisa

konzorciumi form6ban tdftd;i[ S6toraljarijh"ty ,ren.iyerr"r.
A p6ly6zat
a h6tr6nyos helyzetri csoportok szitmina szervezetta
programokhoznyi\ttdmogatast A holnapi napon lesz azeis6
Workshop, ahol elkezdik a munk6t.

hum6n szferu kepzesere, illet6leg

ALEXA ILONA aljegyzo elmondja, hogy tdbllzatban k6rtek citleteket projektmenedzserek.
a
Felkdrte Moln6rn6 zboruiBeffifutds Holhos Csill6t, tegyenek javaslatokat,
metleket ismertet.

AIAwI LASZLD polgiirmester kdri a
kap

cso

latb an az

alfhbi hatfr o zati

i avas I ato

kdpvisel6k hozzasz6l6s6t 6s ismerteti fentiekkel

t:

B o dr o gki sfalud ko z s d g 0 nko r mdnyz at a Kdpv
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is e I 5t e s

I 7. QI. I 4.) hatdrozati-iavaslata

Tdrgt: Rdszvdtel konzorciumiformdban az EF)P
fejlesztdse tdrsdgi szemldletben

-

-

tt il e t d ne

k

3.g.2-16 azonos[t^szdmti ,,Humdn kapacitdsok

kedvezmdnyezett ttlrsdgek" elnevezditi pdlydzaton

A Kdpvisel6iestillet:

1'

Ugy dont, hogt az EFOP 3.9.2-16 azonosft6szdmu
,,Humdn kapacitdsokfejlesztdse
tdrsdgi szemldletben - kedvezmdnyezett tdrsdgek" cim{i pdlydzain rdszt kivdn
venni.

2.

A pdlydzatot konzorciumi

3'

Felkdri

a

formdban kivdnja benytijtoni.

polgdrmestert, hogy a pdlydzat benydtjtdsdhoz szr)ksdg intdzkeddseket
tegye meg.

Felelris : r{aam Ldszld potgdrmester,

Alexa llona aljegyz6

Hatdridf: azonnal

Miut6n a kdpvisel5k egyet6rtenek
szav az\sra teszi

a pdlyazat benyrijtas6vU
fel a hatfirozati i avaslatot.

AuAvr LASZL1

polg6rmester

A K6pvisel6-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziilo a szavazirson 5 f6 k6pvisel6 vett r6szt 6s 5
igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartflzkodits n6lkiil elfogadja a hathrozati javaslatot
6s az alfbbi
hatirozatothazza:
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Bodrogkisfalud kiizs6g dnkormrin yzata K6pvisel6-testiilet6nek
15 /2017 . (II.tA.l
\at6r ozata
Thrgyt R6sz,v6tel konzorciumi formdb an azEFOP
kapacitrisok fejleszt6se t6rs6gi szeml6letben
p6lydnaton

- 3.9.2-16 azonosit6s z6mfio,Hum6n
- kedvezm6nyezett t6rs6gek,, elnevez6sii

A K6pvisel6-testiilet:
1'Ugy ddnt, hogy az EFoP -3.g.2-16 azonosit6szdmf
,,Hum hnkapacitksok fejlesztdse t6rsdgi
szeml d l etb en - ke dvez m6ny ezett t6rs 6 gek" cimu p 6lyazaton
16 szt kiv 6nvenni.
2.

A

paly ilzatot konzorciumi form6ban kiv6nj a benyrij tani.

3' Felkdri a polg6rmestert, hogy apillytzatbenffit6srihoz sztiks6g int6zked6seket
tegye meg.

F elelds

: Addm Lfszl6

polgifumester,

Alexa llona aljegyzo

Hat6rid6: azonnal

2. napirend

ALEXA ILONA

aljegyziS elmondja, miut6n a szoci6lis dtkeztetds 6tkertilt a kciz<js cinkorm6nyzati
hivatalhoz, aszakmai programot is ennek megfelel6en kell j6v6hagyni ds elfogadni.
Ismerteti a m6dosult szakrnu programot, valamint annak elfogadasarol sz[to
al1bbi hat1rozati
javaslatot:

B o dr o gkisfalud kc; zs d g

/20
Tdr gy' szo

c i dl i s d tke

zte t d s s z akmai

Onkormdnyzata Kdpvis el6 te s tiil etdne k

I 7. QI. I 4.) hatdrozati-javaslata
pr o gr amj dnak m6 do s it ds a

Bodrogkisfalud kc;zsdg Onkormdnyzatdnak KdpviselS-testtilete a Szocidlis dtkeztet,s
m,dosltott
szakmai programjdt jdvdhagtja ds elftgadja.
Felelris: Alexa llona aljegl,,zd

Hatdridd : azonnal, ill. folyamatos

AUAwI L ASZLo

p o I g6rme st

er

szav azfnra te szi fe I a hat6ro

zati i av aslatot.
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A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziilo a szavazirson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tzrt6zkod6s ndlktil elfogadja
ahatitroLati javaslat ot 6s azal6bbi
hatirozatothozza:

Bodrogkisfalud kiizs6g onkormrin yzata K6pvisel6-testtilet6nek
Tdrgy : s zo ci6lis 6tkeztet6s szakmai pro gramj rinak m6dosit6sa
Bodrogkisfalud kdzsdg Onkormrinyzatdnak K6pvisel6-testiilete
a Szoci6lis 6tkeztet6s m6dositott
szakma programj6t j6v6hagyja 6s elfogadja.
Felel6s: Alexa Ilona allegyzo

Hatdridd : azonnal, ill. folyamatos

ALEXA ILONA aliegyzo visszatdrve az els6 napirendi ponthoz elmondja, hogy
azEFop-ban egy
mrisik programban is van lehet6sdg rdszt venni. Szintdn konzorciumi
formriban paly;zhatnak az
tinkorm6nyzatok S6toraljarijhely vezetds6vel. Ez aprogramrddpril
az elozfire,kiegesziti azt.
Ismerteti ezzelkapcsolatban azalabbihattrozatijavaslatot 6s k6ri ahozzdszoldsokat:

B o dr o gki

sfalud
/20

d g )nkormdnyzata Kdpvis e I 6te stt)letdnek
I 7. (II. I 4.) hatdrozati-javaslata

kozs

Tdrgy: Rdszvdtel konzorciumiformdban az EFOP 1.5.3-16 azonosft^szdmti
,,Humdn
szolgdltatdsokfeilesztdse tdrsdgi szemldletben kedvezmdnyezett tdrs,!jek"
elnevez6stli
pdlydzaton
A Kdpviself-testillet:

4'

Ug,'dant, hoglt az EFOP - 1.5.3-16 azonositIszdmil ,,Humdn szolgdltatdsokfejlesztdse
tdrsdgi szemldletben - kedvezmdnyezett ttlrsdgek" cfmri pdlydzatoi rdszt
kfvdn
venni.

5.

A pdlydzatot konzorciumiformdban kfvdnja benyiljtani.

6'

Felkdri

a

polgdrmestert, hogt

Felel1s : Aaam Ldszl6 polgdrmester,

Alexa llona afegyzri

Hatdridf: azonnal

a

pdlydzat benyiljtdsdhoz sziiksdg intdzkedilseket tegye meg.

A K6pviseld-testiilet jelenl6v6 5 tagia kiiziil, a szavazdson 5 f6 k6pvisel6
vett r6szt 6s 5 igen
szavazattal, ellenszavazat 6s tartlzkodis n6lkiil elfogadja a hatflrozati javaslatot
6s az akibbi
hathrozatothozzaz

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilet6nek
17 /2017 . (II.t 4.\ hathr ozata
Tdrgy: R6szv6tel konzorciumi form6ban az EFOP 1.5.3-16 azonosit6sz6mf
,,Hum6n
szolgiitatdsok fejlesztdse t6rsdgi szemldletben kedvez menyezettt6rs6gek,,
elnevez6sri
p6lyinaton

A K6pvisel6-testtilet:
10' Ugy dtint, hogy az EFOP

tdrsdgi szemldletben
I

r.

A

p 6ly azatot

-

-

1.5.3-16 azonosit6sziimf ,,Hum tnszolgiitatrisok fejleszt6se
kedvezmdnyezetttdrsdgek" cimii p|lyazatoi r6szt kfvdn venni.

konzorcium i form6ban kiv inja b enyrij tani.

12' Felk6ri a polg6rmestert, hogy apalydzatbenyrijt6s6hoz sztiks6g int6zked6seket
tegye meg.

Felelds : AOam Ldszl6 polg6rmester,

Alexa Ilona aljegyzb

Hatfrid6: azonnal

ADAU LASZLO polg6rmester tdbb napirend nem ldvdn a rendkivtili nyilt rildst bez6rja.

Kmf.

Szab6 Judit jegyz6 t6voll6t6ben
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Uffikutrb\</
polg6rmester

,r@Gb',

({%F)
\3rys"i/
*r,uo@:;i",nu

es megbizds6b6l:

,.-LL.-l-'l.cJAlexa Ilona
aljegyzo
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J ELENLETI
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K6szrilt a bodrogkisfaludi 6nkorm6ny zati K6pvisel6-testr.ilet 2017
. februdr I 4-en
16.00 6rakor megtartott rendkiviili iil6sdn r6sztvev6kr6l.

Adf m Lhszl6 polg6rmester
Balogh Sdndor k6pvisel6
K6pes FerdinSnd kdpvisel6
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Kovdcs L6szl6 kdpvisel6

Majoros P6ter k6pvisel6

Tan6csko z6si j o ggal meghivottak

:
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